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TRANSPORTATION COST REDUCTION: A CASE STUDY. ADVISORY COMMITTEE:
PAIROJ RAOTHANACHONKUN, D.Eng. 2021.
The purposes of this research are to analyze and formulate the strategy to reduce the
cost of transportation for the company of the case study. The scope of the study and statistical
data analysis of 4 months will be specific only in Bangkok and metropolitan areas. The method of
this study consists of 3 approaches: 1) to analyze the feasibility of the cost if the company uses its
own fleet for transportation, 2) to analyze the feasibility of the cost if the company uses transport
company service, and 3) to analyze the feasibility of the cost if the company implements the
mixed strategy between using its own fleet and the transport company service. These 3
approaches use milk-run routing calculation and compare the results. The findings demonstrate
that the combination between using own fleets and outsourcing is the appropriate approach to
reduce the transportation costs about 19.06 percent.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ธุ รกิจมีอตั ราการแข่งขันกันสู ง กอรปกับสภาพของธุ รกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทาให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรม
การดาเนิ นงานหรื อกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการลดต้นทุน
ภายในองค์กรนั้น เป็ นสิ่ งที่องค์กรให้ความสนใจและปฏิบตั ิกนั มากขึ้น การดาเนิ นกิจกรรมภายใน
องค์กร การวางแผนการดาเนินงาน การควบคุมประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการผลิต
สารสนเทศ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การบริ การ ตลอดจนการขนส่ งสิ นค้าตั้งแต่จุดเริ่ มต้น
จนกระทัง่ ถึงจุดสุ ดท้ายที่มีการใช้งาน การตั้งเป้ าหมายอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ตน้ ทุนที่คุม้ ค่า จึงถือเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญใน
การดาเนิ นงานด้านโลจิสติกส์ ดังนั้นการบริ หารงานโลจิสติกส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญ เพราะกระบวนการโลจิสติกส์เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวกลางระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน การบริ หารจัดการที่ดีน้ นั จะช่วยลดต้นทุนโดยรวม เพิ่มโอกาสใน
การขยายธุ รกิจ และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุ รกิจได้อีกด้วย
กิจกรรมการขนส่ งถือเป็ นกิจกรรมหลักที่มีบทบาทเด่นชัดในโลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงทุก
กิจกรรมที่เป็ นการเคลื่อนย้ายจากจุดต้นกาเนิดไปยังจุดปลายทาง ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งทางรถยนต์
การขนส่ งทางอากาศหรื อเครื่ องบิน การขนส่ งทางน้ าหรื อทางเรื อ การขนส่ งทางรถไฟ หรื อ
การขนส่ งทางท่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดด้วยบริ การที่รวดเร็ ว และส่ งถึงมือผูร้ ับอย่างปลอดภัย
ในปริ มาณที่ครบถ้วน สภาพสมบูรณ์ และตรงตามเวลาที่กาหนด ต้นทุนการขนส่ งจึงถือเป็ นต้นทุน
หลักของต้นทุนโลจิสติกส์ เมื่อเทียบกับต้นทุนอื่น ๆ เช่น การจัดเก็บ สิ นค้าคงคลัง กระบวนการ
สั่งซื้ อและข้อมูลการสั่งซื้ อ การให้บริ การลูกค้า เป็ นต้น แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์เรื่ องต้นทุนโดย
ใช้แต่ละกิจกรรมเป็ นฐานในการคานวณต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลจิสติกส์จึงเป็ น
เรื่ องสาคัญในการบริ หารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทุกองค์กรมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการลดต้นทุนของทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ก่อให้เกิดต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูง
หากมองภาพโดยรวมของทุกกิจกรรมโลจิสติกส์พบว่ากิจกรรมการขนส่ งสิ นค้าที่เป็ นกิจกรรมหลัก
ของโลจิสติกส์ที่มีค่าใช้จ่ายสู งเป็ นอันดับต้น เมื่อเปรี ยบเทียบภาพรวมของทุกกิจกรรมแล้วนั้น
องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการขนส่ งนี้ได้ แต่การพยายาม

2
ที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ในกิจกรรมการขนส่ งสิ นค้านั้นมักทาได้ยาก เนื่องจากข้อจากัดที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายการขนส่ งสิ นค้า หรื อแม้แต่เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กบั
ทางลูกค้า จึงเป็ นข้อจากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามหากองค์กรสามารถบริ หารจัดการ
การมีตน้ ทุนรวมที่ต่าลงได้ จะสามารถสร้างการแข่งขันในธุ รกิจได้มากขึ้น

ภาพที่ 1 สัดส่ วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2562)
การวิเคราะห์และคานวณต้นทุนการขนส่ งเป็ นการคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในรายละเอียด
ตามเนื้ องานที่ปฏิบตั ิซ่ ึ งเรี ยกว่า ต้นทุนต่อหน่วย และการคานวณต้นทุนการขนส่ งเพื่อให้เป็ นไป
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนดังกล่าวควรคานึ งถึงปั จจัย
ข้อจากัดและข้อควรระวังต่าง ๆ จะต้องมีการกาหนดขอบเขตเป้ าหมาย ค่าใช้จ่ายที่จะนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการขนส่ งให้ชดั เจน ควรคานึงถึงโครงสร้างต้นทุนของกิจกรรม อย่างละเอียด
เพราะจะช่วยให้การวิเคราะห์และพิจารณาปรับลดต้นทุนทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีแนวทาง
หรื อวิธีการปรับปรุ งและพัฒนากิจกรรมนั้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
มากยิง่ ขึ้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมนั้นมีตน้ ทุนที่คุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด และมีวธิ ี การ
หรื อแนวทางใดบ้างที่สามารถลดต้นทุนให้ถูกลงได้
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จากข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ในหลายปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั กรณี ศึกษาพบว่า ปั ญหา
เรื่ องต้นทุนการขนส่ งที่สูง โดยปั จจัยหลักมาจากอัตราค่าบริ การของผูร้ ับจ้างขนส่ งมีค่าบริ การ
ที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นที่มา
ของงานวิจยั ที่ได้นาข้อมูลบริ ษทั กรณี ศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ ง
เพื่อเสนอผลวิเคราะห์ที่ได้ให้แก่บริ ษทั เพื่อเป็ นทางเลือกในเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุน
ในการขนส่ งสิ นค้าต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการขนส่ งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้น
2. เพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมในการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้า
3. เพื่อวิเคราะห์อตั ราค่าขนส่ งที่เหมาะสมในการว่าจ้างบริ ษทั ผูข้ นส่ งทาการขนส่ ง
4. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดส่ งสิ นค้าเองแทนการว่าจ้างผูข้ นส่ งจากภายนอก

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงกิจกรรมการขนส่ งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้น
2. ทราบทางเลือกที่เหมาะสมในการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้า
3. ทราบอัตราอัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสมในการว่าจ้างบริ ษทั ผูข้ นส่ งทาการขนส่ ง
4. ทราบความเป็ นไปได้ในการจัดส่ งสิ นค้าเองแทนการว่าจ้างผูข้ นส่ งจากภายนอก

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ตน้ ทุนของกิจกรรมการขนส่ งเฉพาะในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 เดือน
1.2 วิเคราะห์และคานวณหาต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าเพื่อหาอัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในกิจกรรมการขนส่ งระหว่างการว่าจ้างขนส่ ง การ
ดาเนินการขนส่ งเอง และการขนส่ งแบบผสม
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
2.1 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ต้นทุนเริ่ มต้น (Initial cost) เช่น ค่ารถ ค่าอุปกรณ์ประกอบการขับรถ เครื่ องมือต่าง ๆ
ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามปริ มาณการขนส่ ง
ไม่วา่ จะได้มีการผลิตสิ นค้าเองหรื อไม่ โดยต้นทุนนี้ จะเกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิม ไม่ได้
มีการผันแปรตามปั จจัยอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าที่ดิน สถานที่ ค่าประกันภัย ค่าเสื่ อมราคา รวมทั้งเงินเดือน
ของทุกคนในองค์กร ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ เป็ นต้น
ต้นทุนดาเนินการ (Operation cost) ต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการขนส่ งไม่วา่ รถหรื อ
พาหนะขนส่ งจะเปลี่ยนแปลงปริ มาณเท่าใด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงที่คนขับรถ เงินเดือน
พนักงาน ภาษีรถ ค่าใช้จ่ายสานักงาน และอื่น ๆ
ต้นทุนผันแปร (Running cost) เป็ นต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริ มาณการขนส่ ง
เช่น ค่าน้ ามัน ค่าโสหุ ย้ ค่าซ่อมแซมตามระยะทาง ค่าบารุ งรักษา เป็ นต้น
ต้นทุนรวม (Total cost) เป็ นส่ วนที่เอาต้นทุนคงที่และผันแปรรวมกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ ง ผูว้ จิ ยั
ได้นาบทความ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มีผลต่อการลด
ต้นทุน แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการขนส่ ง วิธีการแก้ไขปั ญหา จุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการขนส่ ง เพื่อการบริ หารการขนส่ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานนิพนธ์ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นา
บทความ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ มาศึกษาแนวความคิดและใช้อา้ งอิงข้อมูลเพื่อการปรับปรุ ง
และแก้ไขปั ญหาในรู ปแบบและสถานการณ์ต่าง ๆ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
1.1 แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ
1.2 ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องต้นทุนการขนส่ ง
1.3 ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าแบบ Milk Run
1.4 ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการคิดระยะเวลาคืนทุน
1.5 ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการขนส่ ง
1.6 ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการกระจายสิ นค้า
1.7 บทความ ปั จจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่ ง
1.8 บทความ กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ ง
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดด้ านโลจิสติกส์ ทมี่ ีความเกีย่ วข้ องกับกิจกรรมต่ าง ๆ
โลจิสติกส์ (Logistics) เป็ นคาที่มาจากภาษากรี กแปลว่า “ศิลปะในการคานวณ” ในสมัย
โบราณ รวมทั้งในสมัยปั จจุบนั มีการกล่าวถึง การส่ งกาลังบารุ งทางทหาร และการประสบชัยชนะ
หรื อความพ่ายแพ้ในสงครามโดยอาศัยความเข้มแข็ง หรื อความอ่อนแอของสมรรถนะในเชิง
โลจิสติกส์ คานิยามที่ใช้นิยามการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลนั้นจะเป็ นคานิยามจาก
The Council of Logistics Management (CLM) ปี ค.ศ. 1991 ซึ่งได้ให้คานิยามการจัดการด้าน
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โลจิสติกส์ไว้วา่ “การจัดการด้านโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการในการวางแผน ดาเนินการ และ
ควบคุมประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลในการไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สิ นค้าคงคลังในกระบวนการ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค” นอกจากนั้นแล้ว Logistix Partners Oy, Helsinki, Fl
ปี ค.ศ. 2007 ให้คานิยามโลจิสติกส์ธุรกิจว่า “โครงสร้างของการวางแผนทางธุ รกิจ สาหรับการ
บริ หารจัดการกับวัตถุดิบ การบริ การ การไหลของข้อมูล และเงินทุน ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อน การติดต่อสื่ อสาร และกระบวนการควบคุมให้ตรงกับความต้องการในสภาวะแวดล้อม
ทางธุ รกิจปั จจุบนั พันธกิจของการบริ หารโลจิสติกส์ คือ การวางแผนการดาเนินงานและประสาน
การดาเนิ นงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งบรรลุผลในด้านการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า
โดยการนาเสนอบริ การและคุณภาพในระดับที่เหนื อกว่า ด้วยต้นทุนการดาเนินงานที่สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” โลจิสติกส์ยงั เป็ นกุญแจสาคัญในระบบเศรษฐกิจสองแนวทาง
(จัตตุรงค์ เพลินหัด, 2020) คือ
1. โลจิสติกส์เป็ นรายจ่ายที่สาคัญสาหรับธุ รกิจต่าง ๆ และจะส่ งผลกระทบและได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมอื่น ในระบบเศรษฐกิจ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
ด้านโลจิสติกส์ จะส่ งผลโดยตรงต่อการปรับปรุ งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีข้ ึนได้
2. โลจิสติกส์ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของธุ รกรรมทางเศรษฐกิจ
และได้กลายเป็ นกิจกรรมสาคัญในด้านการสนับสนุนการขายเสมือนหนึ่งเป็ นสิ นค้าและบริ การด้วย
3. โลจิสติกส์เป็ นการเพิ่มอรรถโยชน์ทางด้านเวลาและสถานที่ โดยให้มีการนาสิ นค้า
ที่ลูกค้าต้องการเพื่อบริ โภคหรื อเพื่อการผลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการ ในเวลาที่ตอ้ งการ ในสภาพที่
ต้องการ และในต้นทุนที่ตอ้ งการ
การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 ด้านการทหาร เริ่ มเป็ นที่รู้จกั
ในครั้งแรกสื บเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามอ่าวเปอร์ เซี ย ในความสามารถ
การกระจายและจัดเก็บยุทธภัณฑ์และกาลังพลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นกุญแจ
สาคัญในชัยชนะของกองทัพสหรัฐในครั้งนั้น
การแข่งขันที่รุนแรง จากการที่อตั ราดอกเบี้ยและต้นทุนด้านพลังงานสู งขึ้น โลจิสติกส์
จึง ได้รับความสนใจมากยิง่ ขึ้น จากการที่โลจิสติกส์เป็ นต้นทุน ในการดาเนิ นที่สาคัญตัวหนึ่ง
ต้นทุนจากโลจิสติกส์จึงเป็ นสิ่ งที่กาหนด ความอยูร่ อดสาหรับหลาย ๆ องค์กร นอกจากนี้
อุตสาหกรรมยุคโลกาภิวฒั น์ยงั ได้ส่งผลกระทบ ต่อโลจิสติกส์ในหลายแนวทางดังนี้
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1. การแข่งขันระดับโลกที่มากขึ้น โลจิสติกส์เป็ นตัวตัดสิ นเนื่ องจากองค์กร
ภายในประเทศจะต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีการตอบสนองที่รวดเร็ วต่อตลาดที่อยูใ่ กล้เคียง
มากกว่าคู่แข่งที่อยูไ่ กลออกไป
2. องค์กรที่ซ้ื อขายระหว่างคู่คา้ จะพบว่าโซ่อุปทานมีตน้ ทุนสู งและความซับซ้อนมากขึ้น
การบริ หารโลจิสติกส์ที่ดีจึงมีความจาเป็ นเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันอย่างเต็มที่ทวั่ โลก
กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยูใ่ นขอบข่ายของ
กระบวนการโลจิสติกส์ (RMM & MBA Logistics, 2556) ประกอบด้วย
- งานบริ การลูกค้า
- การวางแผนเกี่ยวกับตาแหน่งที่ต้ งั ของอาคารโรงงาน คลังสิ นค้า
- การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์
- การจัดซื้ อจัดหา
- การจัดการสิ นค้าคงคลัง
- การจัดการวัตถุดิบ
- การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
- การบรรจุหีบห่อ
- การดาเนินการกับคาสัง่ ซื้ อ
- การขนของและการจัดส่ ง
- โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (อาทิเช่น การจัดการสิ นค้าคืน)
- การจัดการกับช่องทางจัดจาหน่าย
- การกระจายสิ นค้า
- คลังสิ นค้าและการเก็บสิ นค้าเข้าคลัง
- การจราจรและการขนส่ ง
- กิจกรรมการแปรรู ปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
- การรักษาความปลอดภัย
การเชื่อมประสานกันของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อบรรลุถึง ความร่ วมมือกันใน
การวางแผน การดาเนินการ การควบคุมสิ นค้าและการบริ การ และการไหลของข้อมูลผ่านองค์กร
อย่างประสานสอดคล้องมีประสิ ทธิ ภาพ คือ สิ่ งที่รู้จกั กันทุกวันนี้วา่ โลจิสติกส์
สรุ ปแล้ว การจัดการโลจิสติกส์ คือ กระบวนการจัดการและกระบวนการสารสนเทศ
ที่ทาหน้าที่เป็ นเสมือนแกนกลาง ในการแสวงหาแหล่งของวัตถุดิบและบริ การ การจัดหา การเก็บ
สิ นค้าเข้าคลัง และการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่พอเหมาะ โดยมี
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การเก็บสิ นค้าคงคลัง การสิ้ นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย ความเพียรพยาม และเงินทุน น้อยที่สุดเพื่อที่จะ
ทาให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างมีประสิ ทธิ ผล
2. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องต้ นทุนการขนส่ ง
ต้นทุนการขนส่ งมีหลายประเภท (บริ ษทั แอคเคลาวท์, 2555) ได้แก่ ต้นทุนเบื้องต้น
(Initial cost) ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้ อรถบรรทุก การต่อตัวถังหรื อติดตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์บนรถ
ต้นทุนดาเนินงาน (Operating cost) ส่ วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนคงที่และลดได้ยาก เช่น เงินเดือน ค่า
ประกันภัย ภาษีรถ ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าเช่า ค่าเสื่ อมราคาต่าง ๆ เป็ นต้น แต่สิ่งที่อยากเน้นคือ
Running cost หรื อต้นทุนการวิง่ ขนส่ ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าซ่อมบารุ ง และค่ายาง Running
cost นั้นเป็ นต้นทุนสาคัญ ธุ รกิจขนส่ งจะกาไรหรื อขาดทุนก็ข้ ึนกับการบริ หารจัดการ Running cost
และขึ้นอยูก่ บั ว่ามีพนักงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด ปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
Running cost คือ สภาพรถ สมรรถนะ การจัดการด้านต่าง ๆ ระบบการบริ หารงาน แต่ปัจจัยที่สาคัญ
มากที่สุด คือบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถรถรุ่ นเดียวกันสมรรถนะเท่ากัน ออกไปวิง่ ขนส่ ง
คนละบริ ษทั ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างกัน อัตราน้ ามันเชื้อเพลิงก็ต่างกัน เพราะขึ้นอยูก่ บั การบริ หาร
จัดการและบุคลากรที่จะให้ความสาคัญกับเรื่ องการประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง จะเห็นได้วา่ Running
cost ที่เกิดขึ้น ค่าน้ ามันมีค่ามากที่สุดคือประมาณ 67% ค่าซ่อมบารุ งรักษา 26% ค่ายาง 7% ราคา
น้ ามันเชื้ อเพลิงก็มีแนวโน้มอยูใ่ นระดับสู งอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงจึง
เป็ นสิ่ งที่เราต้องให้ความสาคัญลาดับแรก

ภาพที่ 2 ต้นทุนของการขนส่ ง (บริ ษทั แอคเคลาวท์, 2555)
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ในการดูแลค่าใช้จ่ายหลัก 3 ประการนี้ ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงเป็ นเรื่ องใหญ่ ทาอย่างไรถึงจะ
ใช้น้ ามันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบางคนเติมน้ ามันเต็มถังวิง่ ได้ 500 กม. บางคนวิง่ ได้ 300 กม. ค่าซ่อม
บารุ งบางคันสู ง บางคันต่ามาก ค่าซ่อมบารุ งสามารถลดได้ถา้ ดูแลอย่างใกล้ชิด ค่ายางก็เช่นเดียวกัน
สามารถลดได้ถา้ มีการดูแลอย่างใกล้ชิด การบริ หารต้นทุนต้องควบคุมค่าใช้จ่าย 3 ประการนี้ให้ได้
นอกจากนั้นพนักงานขับรถก็มีบทบาทสาคัญต้องให้ความรู ้ที่ถูกต้อง ต้องรู ้เทคนิ คการขับรถให้
ประหยัด ต้องรู้วธิ ีการตรวจเช็ครถที่ถูกต้อง และมีความระมัดระวังในการขับ
เวลาที่รถบรรทุกวิง่ ขนส่ งอยูจ่ ะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของรถไม่ให้รถวิง่ ได้สะดวกอยู่
4 ลักษณะ คือ
1. แรงต้านอากาศ หากรถมีพ้นื ที่หน้าตัดด้านหน้ารถใหญ่หรื อตัวถังสู ง ก็จะมีแรงต้าน
อากาศสู ง
2. แรงต้านการหมุนของล้อ ขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักรถ ตัวถัง และสิ นค้าที่บรรทุก หากมี
น้ าหนักมากก็จะมีแรงต้านมาก
3. แรงต้านขณะขึ้นทางลาดชัน หากทางลาดชันมากแรงต้านก็ยงิ่ มาก
แรงต้านทั้ง 3 ลักษณะนี้ควบคุมไม่ได้ เพราะขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและถนน แต่มีแรง
ต้านหนึ่งที่ควบคุมได้ และมีความสาคัญที่สุดต่อค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิง ซึ่ งก็คือ
4. แรงต้านการเร่ ง ซึ่ งขึ้นอยูพ่ ฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถล้วน ๆ อันเป็ นหัวใจ
ที่สาคัญต่อการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง

ภาพที่ 3 Running cost (บริ ษทั กนก, 2555)
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การควบคุมการบริ หาร Running cost นั้นเป็ นสิ่ งท้าทาย จึงอยูท่ ี่การปรับเปลี่ยนบทบาท
และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถนั้นเป็ นสาคัญ หากพนักงานขับรถได้รับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ ามันอย่างสม่าเสมอ
และมีการวิเคราะห์เก็บข้อมูล ตรวจสอบวัดผล รวมถึงการสร้างกลไกในการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เชื่อว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงได้อย่างน่าพอใจ
การขนส่ งในประเทศไทยส่ วนใหญ่เราบริ หารด้วยประสบการณ์ส่วนบริ ษทั ต่างชาติจะมี
การนาวิชาการและซอฟแวร์ เข้ามาใช้ ผูป้ ระกอบการคนไทยต้องปรับตัว ต้องเริ่ มเอาซอฟต์แวร์เข้า
มาใช้เก็บข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งที่เป็ นหัวใจของการอยูร่ อดคือ มีกาไร
ดังนั้นจาเป็ นต้องบริ หารค่าใช้จ่ายหลัก 3 ประการ (น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุ ง และค่ายาง) รวมถึง
การบริ หารการเดินรถเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึงจะทาอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ใช้รถ ใช้บุคลากรที่มีอยูเ่ พื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพโดยไม่ได้ลงทุนเพิ่ม
รวมถึงความเข้าใจในเรื่ องบัญชีการขนส่ งเชิงวิเคราะห์ บัญชีน้ ีไม่เหมือนบัญชีที่ท่านนาส่ งสรรพากร
เพราะว่าบัญชีที่ท่านนาส่ งสรรพากรเป็ นบัญชีกาไรและขาดทุนรวมของบริ ษทั แต่บญั ชี น้ ี หมายถึง
บัญชีเชิงขนส่ งจริ ง ๆ เราต้องการรู ้จุดคุม้ ทุนรถขนส่ งแต่ละคัน ต้องการรู ้ผลกาไร ขาดทุนผล
ประกอบการของรถแต่ละคัน ท่านมีรถบรรทุก 100 คันสิ้ นปี บอกว่ามีกาไรแล้ว ในความเป็ นจริ ง
อาจมีรถเพียง 60 คัน เท่านั้นที่ทากาไรให้ท่าน แต่อีก 40 คันขาดทุน ท่านจึงต้องรู ้วา่ คันไหนขาดทุน
คันไหนกาไร และพยายามหาทางแก้ไขคันที่ขาดทุน หาสาเหตุให้ได้วา่ ขาดทุนได้อย่างไร เกิดจาก
พนักงานขับรถ ตัวรถ หรื อระบบ
3. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้ าแบบ Milk Runs
การขนส่ งสิ นค้า (วราดม วีระพันธ์, 2560) คือการให้บริ การนาสิ นค้า ข้อมูล หรื อ
ทรัพยากร จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น ส่ งจากผูข้ ายไปยังผูซ้ ้ื อ ส่ งจากผูผ้ ลิตไปยังผูข้ าย ส่ งจากผู ้
จัดหาวัตถุดิบไปยังผูผ้ ลิต เป็ นต้น
การขนส่ งสิ นค้า แบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ Direct shipment เป็ นการส่ งจากต้นทางไปยัง
ปลายทางโดยตรง โดยจะไม่แวะเพิ่มหรื อลดสิ นค้าระหว่างทาง เช่น ส่ งจากผูข้ าย ไปยัง ลูกค้า
โดยตรง วิธีการแบบนี้ จะรวดเร็ ว แต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า ต้องเตรี ยมพนักงานขนส่ งไว้มาก
และระยะทางขนส่ งจะต้องไม่ไกลมากเกินไป
Milk runs เป็ นการส่ งจากต้นทางโดยรวมสิ นค้าจากผูใ้ ห้บริ การหลายราย ไปส่ งไปยัง
ผูร้ ับบริ การปลายทางหลายราย โดยที่ปลายทางจะอาจจะเตรี ยมบรรจุภณั ฑ์ไว้สาหรับสิ นค้า ที่ผสู ้ ่ ง
จะนากลับไปใช้ใหม่ ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ สามารถ สลับสิ นค้ากันได้เลย เช่นการส่ งนม การส่ งน้ า ฯลฯ
ที่จาเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุ
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Transportation with cross docking เป็ นการส่ งจากต้นทางไปยังจุดกระจายสิ นค้า หรื อ
คลังสิ นค้า จากนั้น ก็กระจายจากคลังสิ นค้าไปยัง ผูร้ ับสิ นค้าที่อยูใ่ กล้เคียงกัน ทาให้สามารถส่ ง
สิ นค้าไปยังบริ เวณใกล้เคียงถึงลูกค้าได้เร็ วขึ้น แต่จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบคลังสิ นค้าอยูเ่ สมอ
Milk runs เกิดจากแนวคิด ที่คนส่ งนม ต้องนาขวดนมที่บรรจุเรี ยบร้อยไปส่ งยังลูกค้า
ทุก ๆ เช้า เมื่อไปส่ งเสร็ จก็ตอ้ งนาขวดเก่ากลับมาบรรจุใส่ นมใหม่ เพื่อเตรี ยมไปส่ งอีกรอบ จึงเป็ น
ที่มาของวิธีการขนส่ งแบบ Milk runs
Milk runs และระบบส่ งน้ า ระบบส่ งน้ ามีความใกล้เคียงกับ Milk runs เนื่องจาก
มีการกระจายสิ นค้าไปยังลูกค้าหลาย ๆ จุด ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์
มีวตั ถุประสงค์คือ มุ่งให้เกิดการขนส่ งชิ้นงานในปริ มาณน้อยแต่หลายเที่ยวได้อย่างคุม้ ค่า มีขอ้ ดี คือ
ช่วยลดต้นทุนการจัดการ ความยุง่ ยากของการขนส่ ง โดยเลือกเส้นทางที่ใกล้ หรื อมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการส่ งสู งสุ ด ดังนั้น จึงสามารถกาหนดช่วงเวลารับของ ทาให้ช่วยลดปั ญหาจราจร อีกทั้ง
ยังประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง และลดปริ มาณ CO2 ได้อีกด้วย

ภาพที่ 4 แผนการส่ งน้ าในลักษณะของ Milk runs (วราดม วีระพันธ์, 2560)
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แผนการส่ งน้ าในลักษณะของ Milk runs เริ่ มจากการประมาณปริ มาณน้ าที่ตอ้ งใช้ส่ง
สิ นค้า วางแผนเส้นทางการไปส่ งน้ า กาหนด ทีมพนักงานแต่ละคนที่ตอ้ งไปส่ งน้ า ทบทวน
การไปส่ งน้ าในเส้นทางต่าง ๆ อีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และกาหนดเวลา ตารางเดินรถที่ตอ้ งไป
ส่ งที่แน่นอน เพื่อปรับปรุ งให้เวลาในการส่ งมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง รองรับ
การผลิตแบบ JIT (Just-In-Time) เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ตามกระบวนการดังนี้

ภาพที่ 5 กระบวนการผลิตแบบ ผลิตแบบ JIT (วราดม วีระพันธ์, 2552)
Milk runs ถูกนาไปใช้กบั การขนส่ งโดยเฉพาะรถยนต์อย่างแพร่ หลาย บริ ษทั โตโยต้า
ก็นา Milk runs ไปใช้ เช่นการรับอะไหล่สินค้าจาก Supplier (ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ) ส่ งไปยังผูผ้ ลิต โดยมี
การวางแผนการใช้รถขนส่ งสิ นค้าในเส้นทางที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งไปยังโรงงานผลิตรถยนต์
หรื อ อาจจะประยุกต์ใช้ในการบวนการขนส่ งของคลังสิ นค้า (Warehouses) เป็ นต้น มีงานวิจยั ที่นา
Milk run ไปใช้เพื่อลดปริ มาณ CO2 โดยบริ การใช้ชื่อว่า Valeo service ใช้การบันทึกข้อมูลลาดับ
การส่ งสิ นค้าโดยตรงจากผูส้ ่ งไปยังคลังสิ นค้า ของพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่ง และนาข้อมูลที่บนั ทึกนี้
มาใช้ในการคานวณเพื่อหาเส้นทางที่ลดปริ มาณการปล่อย CO2 จากรถที่ขนส่ งสิ นค้า
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4. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการคิดระยะเวลาคืนทุน
งบประมาณการลงทุนหรื อการจัดทางบลงทุน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558)
หมายถึง แผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการตัดสิ นใจการลงทุนในระยะขาว เป็ นการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ถาวรต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้เงินทุนจานวนมาก และให้ผลตอบแทนในอนาคตระยะขาว ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่คาดคะเนได้ยากและมักมีความเสี่ ยงรวมอยูด่ ว้ ย
ลักษณะของโครงการลงทุน จะประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ
แหล่งที่ต้ งั ระยะเวลาดาเนินการ วิธีคาเนินการ ผูร้ ับผิดชอบ และผลตอบแทนที่จะได้รับ
การพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ นับตั้งแต่
การศึกษาความเป็ นไปได้ในกรลงทุน การประมาณการลงทุน การประมาณกระแสเงินสดรับสุ ทธิ
จากโครงการ ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนจากการลงทุน การวิเคราะห์และประเมินค่าที่ได้รับ
ตลอดจนการจัดหาเงินทุน
1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) หรื อเรี ยกว่า งวดระยะเวลาคืนทุน เป็ นการคานวณจานวน
ระยะเวลาที่โครงการจะได้รับกระแสเงินสดรับสุ ทธิ ที่กบั เงินลงทุนพอดี ในการคานวณหาระยะเวลา
คืนทุนนี้ กระแสเงินสดที่ได้รับจากโครงการลงทุนเท่กนั ทุกปี ใช้สูตร
ระยะเวลาคืนทุน

= เงินลงทุน ÷ กระแสเงินสดรับสุ ทธิรายปี

2. การประเมินโครงการลงทุนภายใดสภาวการณ์ที่แน่นอนโดยคานึงถึงค่าเงิน โดย
วิธีการหาค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) สามารถคานวณได้จากสู ตร ดังนี้
ค่าปัจจุบนั สุ ทธิ = ค่าปัจจุบนั รวมของผลตอบแทนโครงการ - จานวนเงินลงทุนสุ ทธิ ของโครงการ

เงินสดที่ได้รับจากการลงทุนโครงการจะถูกปรับด้วยตัวคูณส่ วนลดเงินสดเพื่อให้เป็ น
ค่าปั จจุบนั ผลการคานวณจะมี 3 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เป็ นบวก แสดงว่าเป็ นโครงการที่น่าลงทุน
กรณี ที่ 2 ค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเป็ นศูนย์ แสดงว่าเป็ นโครงการที่ไม่น่าลงทุนเท่าใดนัก
แต่ก็ไม่เสี ยหายในการลงทุน
กรณี ที่ 3 ค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เป็ นลบ แสดงว่าเป็ นโครงการที่ไม่น่าลงทุน
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5. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้ นทุนด้ านการขนส่ ง
รถขนส่ งสิ นค้าและกลยุทธ์ในการบริ หารการขนส่ งทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งด้วยการลดการวิง่ เที่ยวเปล่าซึ่ งเป็ นการจัดการขนส่ งซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานพาหนะ เพราะกิจกรรมการขนส่ งโดยทัว่ ไปหลังจากส่ งสิ นค้าเสร็ จ
จะวิง่ รถเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่ งก่อให้เกิดต้นทุนของการประกอบกิจการที่เพิ่มสู งขึ้นโดยเปล่า
ประโยชน์ ซึ่ งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้ นับเป็ นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และผูป้ ระกอบการยังต้อง
แบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญในการทาให้ตน้ ทุนของการประกอบกิจการ
สู งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการบริ หารกิจกรรมการขนส่ งสิ นค้าเที่ยวกลับในปั จจุบนั ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากนัก เนื่องจากไม่สามารถทราบถึงปริ มาณความต้องการ
ในการขนส่ งสิ นค้าได้ชดั เจน รวมถึงปลายทางของสิ นค้าและปริ มาณความต้องการของการขนส่ ง
สิ นค้าระหว่างจุดต้นทางและจุดหมายปลายทางซึ่ งมักจะมีปริ มาณไม่เท่ากันอีกด้วย ดังนั้น การทา
และการจัดการโครงการเพื่อจัดสร้างโครงข่ายการขนส่ งสิ นค้า (ไป-กลับ) จึงมีความจาเป็ นอย่างมาก
และมีประโยชน์อีกหลายประการ คือ ช่วยยกระดับและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ ง การลดการวิง่
เที่ยวเปล่าหรื อ Backhauling management นี้เป็ นการจัดการการขนส่ งที่มีเป้ าหมายซึ่ งก่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากยานพาหนะในการบรรทุกสิ นค้าจากเที่ยวเปล่ากลับ (Backhauling)
(กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ , 2560)
แนวทางการแก้ไขปั ญหาของผูป้ ระกอบการรถขนส่ งสิ นค้า ปั จจัยการบริ หารการขนส่ ง
ผูว้ า่ จ้างขนส่ งสิ นค้าและผูร้ ับจ้างขนส่ งต่างก็ตอ้ งการประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดคือต้องการให้ตน้ ทุน
การขนส่ งต่าที่สุด จัดส่ งสิ นค้าให้ถึงผูร้ ับส่ งสิ นค้าในเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กระบวนการ
ต่าง ๆ ในห่วงโซ่ อุปทานดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สิ นค้าและบริ การ ปั จจุบนั
จาเป็ นจะต้องมีมาตรฐานรองรับ เพื่อรองรับคุณภาพมาตรฐานและแนวโน้มของธุ รกิจ ลูกค้าทุกราย
ต้องการคุณภาพมาตรฐาน ทั้งในส่ วนของสิ นค้าและบริ การ ผูผ้ ลิตสิ นค้าและขนส่ งก็ตอ้ งจัดการส่ ง
สิ นค้าถึงตรงเวลาครบถ้วนปลอดภัยไม่มีเสี ยหาย โดยให้มีตน้ ทุนการขนส่ งที่ต่าที่สุด
รถขนส่ งสิ นค้า จาเป็ นต้องเลือกประเภทรถบรรทุกให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้นในการเลือกใช้รถบรรทุกจะต้องพิจารณาว่า จะขนส่ งสิ นค้า
ประเภทใดน้ าหนักเท่าไหร่ เส้นทางวิง่ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นอย่างไรต้องการความเร็ ว หรื อเน้นที่
ความปลอดภัย เป็ นต้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ลว้ นเป็ นข้อสาคัญในการเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับ
ประเภทการขนส่ ง รวมทั้งหลังจากการใช้งานควรมีการตรวจเช็ครถและการดูแลบารุ งรักษาที่ดี
เพื่อยึดระยะการใช้งานได้นานขึ้นพนักงานขับรถแต่ละบริ ษทั ต้องการพนักงานขับรถที่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงได้อย่างประหยัด ขับรถปลอดภัย มีความกระตือรื อร้น มีบุคลิกที่ดี ดูแลรถได้อย่างถูกต้อง
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มีจิตสานึกช่วยลดต้นทุน และช่วยส่ งเสริ มงานขายงานตลาดของบริ ษทั พนักงานขับรถบรรทุก
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม สังคม และสิ่ งแวดล้อมสู ง นอกจากรับผิดชอบสิ นค้าแล้วยัง
ต้องรับผิดชอบรถด้วย
การลดต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า (ปฐม อริ ย, 2556) ต้นทุนในการขนส่ งนั้นอาจจาแนก
เป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ต้นทุนคงที่ เป็ นต้นทุนในการดาเนิ นธุ รกิจขนส่ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนคงที่และลด
ได้ยาก ซึ่ งจะประกอบด้วย เงินเดือนของพนักงาน ค่าประกันภัย ค่าภาษีรถ ค่าใช้จ่ายสานักงานค่า
เช่า ค่าเสื่ อมราคาต่าง ๆ เป็ นต้น กล่าวคือต้นทุนนี้เกิดขึ้นเป็ นจานวนคงที่ ต้นทุนชนิดนี้ถึงแม้วา่
จะมีการผลิตเป็ นจานวนมากหรื อจานวนน้อยเพียงใด ก็จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่
2. ต้นทุนผันแปร เป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจานวนการผลิต สิ่ ง
สาคัญที่ผปู ้ ระกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้คือ ต้นทุนรถวิง่ (Running cost) เนื่องจากต้นทุนของ
การขนส่ งที่เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีอตั ราส่ วนค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านอื่น
ดังนั้น หากสามารถบริ หารจัดการในเชิงวิศวกรรมแล้ว จะทาให้สามารถทราบได้วา่ พฤติกรรมใน
การใช้งานรถบรรทุกแบบใดก่อให้เกิดการสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสู ง ซึ่ งถ้าทราบถึงสาเหตุของ
การสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้ อเพลิงเหล่านั้น ก็จะสามารถวางมาตรการสาหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
อย่างมากเช่นกันปั จจัยที่เป็ นต้นทุนของการสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกสามารถจาแนก
ออกเป็ น 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านเทคนิค ปั จจัยด้านการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ ปั จจัยด้านสภาวะ
แวดล้อมภายนอก เช่น จราจรติดขัด ทางลาดชัน และปั จจัยด้านการขับขี่ ควรปลูกฝังพนักงานขับรถ
ให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด
การบริ หารงานบุคลากร คุณภาพของพนักงานขับรถเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเข้มงวดตั้งแต่ตน้
เริ่ มตั้งแต่การคัดเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์ ความรู ้เรื่ องรถ กฎจราจร ซึ่ งในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบ
การยังไม่ค่อยใส่ ใจมากนัก ควรมีการตรวจร่ างกาย และการทดสอบขับรถรวมถึงการควบคุมดูแล
และการตรวจวัดผล ควรมีการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก ควรแต่งตั้ง
และมอบหมายผูท้ ี่รับผิดชอบเรื่ องการอบรมพนักงาน จัดทาคู่มือมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
การปลูกฝังทัศนคติ และจิตสานึกในเรื่ องของความปลอดภัยบนท้องถนน
ดังนั้น เมื่อศึกษาต้นทุนการขนส่ งที่แท้จริ งแล้วจะพบว่า ต้นทุนเที่ยวกลับ เป็ นสาเหตุ
สาคัญของปั ญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าที่สูงในปั จจุบนั ประการหนึ่งมาจากการขาดข้อมูล
การบริ หารสิ นค้าเที่ยวกลับในกลุ่มสิ นค้าทั้ง 5 โดยมีขอ้ สังเกตว่าจะมีสินค้าเที่ยวกลับอยู่ 2 ประเภท
ได้แก่
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1. สิ นค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากสิ นค้าเที่ยวไป ได้แก่ สิ นค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นความต้องการ
ของลูกค้าในลักษณะที่ตอ้ งการให้ขนชั้นรองสิ นค้ากลับด้วยเพื่อใช้ในการขนส่ งครั้งต่อไป คิดเป็ น
100% ของเที่ยวไป โดยจะมีการตกลงราคาที่รวมต้นทุนและกาไรเที่ยวกลับไว้แล้ว (กาไรเที่ยวกลับ
โดยประมาณ 20% เทียบกับราคาขนส่ งเที่ยวไป)
2. สิ นค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าที่ปลายทางเที่ยวไปให้ขนกลับ คิดเป็ นประมาณ 5%
ของเที่ยวไป (กาไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 50% เทียบกับราคาขนส่ งเที่ยวไป) ดังนั้นการบริ หารการ
ขนส่ งสิ นค้าเที่ยวกลับให้มากขึ้นก็สามารถเพิ่มผลกาไรได้อีกทางหนึ่ง
บทความเรื่ องการลดต้นทุนค่าขนส่ ง ปี พ.ศ. 2558 ได้อธิ บายว่า สาหรับการขนส่ งสิ นค้า
ภายในประเทศ กิจการบางแห่งอาจจัดหารถบรรทุกเป็ นของตนเอง และบริ หารจัดการในเรื่ องเวลา
และจานวนเที่ยวตามตามต้องการ แต่กิจการบางแห่งอาจเลือกวิธีวา่ จ้างบริ ษทั รับจัดการขนส่ ง
ภายนอกเพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว เป็ นการโอนภาระการบริ หารจัดการทุก ๆ ด้านออกไป รวมถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายซึ่ งอาจประกอบไปด้วย
- เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขับรถ
- ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
- ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษารถ
- ค่าเบี้ยประกันภัย
- ค่าสึ กหลอหรื อการตัดค่าเสื่ อมราคา
การว่าจ้างบุคคลภายนอกหรื อที่เรี ยกว่า Outsourcing จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะใช้
แก้ปัญหาในเชิงบริ หารจัดการ และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 วิธี อาจพบว่าวิธีวา่ จ้าง
บุคคลภายนอกอาจทาให้กิจการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เพราะสามารถใช้เวลาอันมีค่าไปกับ
การบริ หารธุ รกิจได้เต็มที่มากขึ้น
แนวทางการลดต้ นทุนค่ าขนส่ ง
- กาหนดจานวนสิ นค้าที่ขนส่ งแต่ละครั้งให้มากพอ เพื่อลดจานวนเที่ยวลง ซึ่ งจะมีผลทา
ให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง
- เลือกใช้วธิ ี ค่าขนส่ งที่ประหยัดกว่า เช่น เลือกการขนส่ งทางเรื อ และหลีกเลี่ยงการขนส่ ง
ทางอากาศ ซึ่ งต้องการการวางแผนและประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- การว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อโอนภาระการบริ หารจัดการดังกล่าวออกไป
- กรณี ที่กิจการเป็ นเจ้าของพาหนะในการบรรทุกสิ นค้า ควรหาทางลดค่าเชื้ อเพลิงที่
สู งขึ้น โดยอาจพิจารณาการขนส่ งทางอื่น เช่น ทางน้ าหรื อทางรถไฟแทน
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- หากสามารถหาคลังสิ นค้าเพื่อกระจายสิ นค้าไปยังจุดต่าง ๆ ของภูมิภาค ก็อาจช่วยลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีคลังสิ นค้าเดียว
- การหลีกเลี่ยงค่าขนส่ งโดยร่ นระยะทางการเคลื่อนย้ายสิ นค้าให้ส้ นั ที่สุด
6. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้ นทุนด้ านการกระจายสิ นค้ า
ต้นทุนกรณี จดั ส่ งเอง (ปรานิ สา ศรี เข็ม, 2559) บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการส่ งสิ นค้าเอง
อาจก่อให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้นทุนหลัก ๆ ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะสาหรับการขนส่ ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการประกัน
รถยนต์และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ติดมากับรถ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดซื้ อรถเข้ามาจะเกิดค่าเสื่ อมราคาจะ
นามาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย ถ้ากรณี เช่าหรื อเช่าซื้ อจะถูกจาแนกออกไปเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับประเภท
ของรถขนส่ งเอง แตกต่างตามสิ นค้าที่จะบรรทุกโดยเฉพาะรถห้องเย็นมีค่าใช้จ่ายที่สูง สาหรับ
อุปกรณ์ในการทาความเย็น รวมถึงตอนจัดซื้ อมาจะมีค่าจดทะเบียน และค่าประกัน
2. ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ถือเป็ นต้นทุนการจัดส่ งที่มีสัดส่ วนสู งมาก เนื่องจากต้นทุน ในส่ วน
นี้จะแปรผันไปตามราคาน้ ามัน สาหรับอัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามันจะขึ้นอยูก่ บั ยานพาหนะและ
พนักงานขับรถ จึงอาจจาเป็ นต้องควบคุมในรายละเอียดดังกล่าว
3. ค่าใช้จ่ายพนักงานขับรถ จะถูกจัดอยูใ่ นต้นทุนการจัดส่ ง ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้จะคิดเป็ น
รายเดือนหรื อจะคิดตามจานวนชัว่ โมงที่ทาหน้าที่ขบั รถส่ งสิ นค้า รถขนส่ งสิ นค้าบางคันมีการติดตั้ง
เครื่ องบันทึกการเดินทางเพื่อควบคุมผลการปฏิบตั ิงาน
4. ค่าใช้จ่ายสาหรับผูช้ ่วยพนักงานขับรถ กรณี การส่ งมอบต้องมีการติดตั้งตัวสิ นค้า
หรื อการเคลื่อนย้ายสิ นค้า ต้องมีผชู ้ ่วยตามไปด้วย ถ้าเป็ นกรณี พนักงานชัว่ คราวจะลงเป็ นค่าใช้จ่าย
เต็มจานวน แต่กรณี ที่พนักงานประจาต้องทางานอื่นควบคู่ไปด้วย จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับ
ผูช้ ่วยพนักงานขับรถ โดยคิดตามสัดส่ วนเวลาที่ปฏิบตั ิหน้าที่
5. ค่าใช้จ่ายในการใช้ทางด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงจราจรติดขัด กรณี ที่ตอ้ งส่ งมอบสิ นค้า
ด่วน หรื อเกิดความผิดพลาดบางอย่างจนต้องส่ งมอบสิ นค้าแยกไปกับรถอีกคัน
6. ค่าใช้จ่ายกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับการซ่อมบารุ งรถยนต์ที่เกิดความเสี ยหายจาก
อุบตั ิเหตุค่าใช้จ่ายส่ วนนี้จะถูกบันทึกเป็ นค่าซ่อมรถ แต่ในขณะเดียวกันจะมีค่าปรับหรื อค่าเสี ยหาย
เกิดขึ้นคนละส่ วนกัน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ คือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุที่นอกเหนือจากค่าซ่อม ซึ่ งอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดขึ้นจาเพาะเจาะจงกับรถบางคัน หรื อ
กับพนักงานขับรถบางคนเท่านั้น อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งที่อาจป้ องกันได้ หากต้องกาจัดที่สาเหตุของ
ความเสี่ ยงอันจะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
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7. ค่าซ่อมบารุ งยานพาหนะ การซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ มักเกิดอยูเ่ ป็ นประจา ไม่วา่ จะเป็ น
การเปลี่ยนอะไหล่ในกรณี ที่มีการตรวจพบจุดที่มีการชารุ ดในการตรวจสอบรอบตามระยะเวลา
หรื อการซ่อมรอยถลอกหรื อรอยขูดเล็ก ๆ ดังนั้นยิง่ รถบรรทุกมีสภาพที่เก่า ทรุ ดโทรม ค่าซ่อมบารุ ง
และค่าบารุ งรักษาก็จะเพิม่ ขึ้นตามไปด้วย
7. บทความ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อต้ นทุนการขนส่ ง
จากเอกสารวิชาการ (อัสรี ยาภรณ์ สง่าอารี ยก์ ุล, 2557) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้คานิยามว่า “การขนส่ ง” เป็ นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง
ที่จะจัดให้มีการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่ งของ จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตามความประสงค์เพื่อให้ เกิดอรรถประโยชน์ตามต้องการ
ในปั จจุบนั การขนส่ งมีความสาคัญต่อธุ รกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่ วนของการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การขายและการจัดจาหน่าย ในหลายธุ รกิจต้นทุนจากการขนส่ งนับเป็ นต้นทุนที่
สาคัญและส่ งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์/ บริ การ นอกเหนื อจากนี้การขนส่ งยังเป็ น
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่อยูใ่ นสถานที่ที่การขนส่ งเข้าไปถึง
ได้ มีสินค้าหรื อบริ การบริ โภคตามที่ตนต้องการเนื่ องจากการขนส่ งจะช่วยนาสิ นค้าจากแหล่งผลิต
ผ่านมือคนกลางจนกระทัง่ ถึงมือผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการดาเนิ นธุ รกิจใด ๆ ย่อมอาศัยการขนส่ งทั้งสิ้ น
หากจะพิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นใดที่มีการขนส่ งดี ถนนดี และมียานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่ งเพียงพอ ก็ยอ่ มทาให้การลาเลียงสิ นค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ ตลาดทาได้สะดวกรวดเร็ ว
เป็ นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริ ญ ดังนั้นการขนส่ งจึงมีบทบาทสาคัญต่อชี วติ มนุ ษย์
ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่น ๆ
ต้นทุนของการขนส่ ง (Cost of transportation) คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่ งสามารถ
จาแนกออกเป็ นหลายประเภท ตามลักษณะของกิจกรรมที่ เกิดส่ งผลให้เกิดต้นทุน ดังนี้
1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ตามการผลิต ไม่วา่ จะทาการผลิตหรื อไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็ นจานวนที่คงที่ ต้นทุนนี้
ถึงแม้จะมีการผลิตเป็ นจานวนมากหรื อจานวนน้อยเพียงใด ก็จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่
ตลอดเวลา เช่น ค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ค่าประกันภัย ค่าทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่ อมราคา เงินเดือน
ประจา ค่าใบอนุ ญาตเช่าสถานที่ เป็ นต้น ในบางครั้งต้นทุนประเภทนี้อาจเรี ยกชื่ อได้อย่างอื่นอีก
เช่น Constant cost หรื อ Overhead cost ต้นทุนชนิ ดนี้แม้จะให้บริ การมากน้อยเพียงใดหรื อไม่ได้
ให้บริ การเลย ก็ตอ้ งเสี ยเป็ นจานวนเท่ากัน เป็ นต้น
2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของกิจกรรมการผลิต หรื ออาจเรี ยกชื่อได้อีกอย่าง คือ
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ต้นทุนดาเนินงาน (Operation cost) การให้บริ การขนส่ งที่มากแน่นอนว่าบริ ษทั จะมีตน้ ทุนมากขึ้น
ด้วย ถ้าการผลิตหรื อกิจกรรมการให้บริ การขนส่ งน้อยลงต้นทุนนี้ก็จะน้อยลงตามไปด้วย และ
ถ้าบริ ษทั ไม่ได้ให้บริ การเลยก็จะไม่มีตน้ ทุนด้านนี้ดว้ ย ดังนั้นต้นทุนผันแปรจึงได้แก่ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุ ง ค่าน้ ามันหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง เป็ นต้น
3. ต้นทุนรวม (Total cost หรื อ Joint cost) เป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยการรวม
เอาค่าใช้จ่ายของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับการขนส่ งสิ นค้า
และบริ การที่เกิดขึ้นซึ่ งไม่สามารถแยกออกว่าต้นทุนของการขนส่ งสิ นค้าหรื อการบริ การนั้น
เป็ นเท่าใด เช่น การขนส่ งทางรถไฟ รถไฟหนึ่งขบวนจะประกอบด้วยสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร และ
การบริ การรวมในขบวนเดียวกัน ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงเป็ นต้นทุนร่ วมกันเพราะไม่สามารถ
แยกออกได้วา่ ต้นทุนใดเป็ นต้นทุนในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ต้นทุนใดเป็ นต้นทุนสาหรับการขนส่ ง
สิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขนส่ งในเที่ยวนั้น จึงควรจะแบ่ง
ต้นทุนให้ชดั เจน เพราะที่ตอ้ งแบ่งต้นทุนเช่นนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ธุรกิจ เพื่อจะได้ทราบว่าสิ นค้า
และบริ การในแต่ละประเภทนั้น ประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้างและให้กาไรเท่าใด ดังนั้นต้นทุนรวม
ที่สามารถแยกออกได้ เช่น ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งอาจคิดจากค่าเฉลี่ยของค่าน้ ามันแต่ละเที่ยว
ตามน้ าหนักของสิ นค้าที่บรรทุก เป็ นต้น
4. ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back haul cost) เป็ นการรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ค่าเสี ยโอกาส (Opportunity cost) เข้าไปด้วย ถือเป็ นเสมือนค่าชดเชยที่ทาให้เสี ยโอกาสในธุ รกิจ
ตัวอย่างของกิจกรรมของการขนส่ งลักษณะนี้ เช่น รถที่ตอ้ งบรรทุกผูโ้ ดยสารหรื อสิ นค้าไปส่ งยัง
ปลายทางแล้ว ในขณะเดียวกันการเดินทางเที่ยวขากลับนั้น รถบรรทุกนี้ไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมา
เลย ด้วยการณ์เช่นนี้เป็ นการบรรทุกเที่ยวเปล่า จะต้องมีการคานึงถึงต้นทุนเที่ยวกลับรวมเอาไว้ดว้ ย
ในการคานวณต้นทุนของค่าบริ การขนส่ ง ซึ่ งกิจกรรมการขนส่ งลักษณะนี้ ถือว่าความสู ญเปล่า
เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นการขนส่ งที่ไม่ทาให้ก่อเกิดการประโยชน์ดว้ ย
ต้นทุนของการขนส่ งจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ลักษณะของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ ง
- ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ ง
- อุปกรณ์และมาตรฐานต่าง ๆ ในการขนส่ ง
- ลักษณะของสิ นค้าและบริ การที่จะทาการขนส่ ง
- สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่จะทาการขนส่ ง
- การจัดการการขนส่ ง ปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์
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Bowersox, Donald, Closs, David and Cooper (1996) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง ประกอบด้วย ปริ มาณสิ นค้า ระยะทางขนส่ ง ความหนาแน่น
ของการจราจร การจัดเก็บสิ นค้า การจัดการต่าง ๆ ความรับผิดชอบ และการตลาด ซึ่ งทั้งหมด
มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้ น ดังนี้
1. ระยะทาง (Distance) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อต้นทุนการขนส่ งมากเป็ นอันดับต้น ๆ
เพราะมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนผันแปร เช่น ค่าแรง น้ ามันเชื้อเพลิง และการบารุ งรักษา มีหลัก
ที่สาคัญอยู่ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรกเป็ นต้นทุนของการรับ - ส่ งสิ นค้าที่ไม่คานึงถึงระยะทาง
ส่ วนประการที่สองคือเส้นต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตามระยะทาง หรื อเรี ยกว่า Tapering
principle ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกิจกรรมการเคลื่อนย้ายระยะไกลขึ้น ทาให้มีแนวโน้มของเปอร์ เซ็นต์
การวิง่ ระหว่างเมืองมีมากกว่าการวิง่ ขนส่ งในเมือง ดังนั้นการวิง่ ระหว่างเมืองจะมีค่าขนส่ งที่ถูกกว่า
เนื่องมาจากระยะทางวิง่ จะมากกว่าเมื่อใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าแรงที่เท่ากัน เป็ นต้น
2. จานวน (Volume) ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าต่อน้ าหนักของสิ นค้าลดลงเมื่อเทียบกับ
ปริ มาณสิ นค้ามีจานวนมากขึ้น สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้เพราะเมื่อมองถึงต้นทุนคงที่ของการรับ และ
ส่ งสิ นค้าและการค่าการบริ หารจัดการต่าง ๆได้ถูกเฉลี่ยไปตามจานวนสิ นค้าที่เพิม่ มากขึ้น ทาให้
ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะถูกจากัดด้วยความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะที่ใช้
ตัวอย่างเช่นเมื่อยานพาหนะคันที่หนึ่งเต็ม ก็จะต้องใช้คนั ที่ 2 บรรทุกส่ วนสิ นค้าในส่ วนที่เหลือดังนี้
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ มีวา่ ถ้าปริ มาณสิ นค้าน้อยก็ควรที่จะทาการรวบรวมสิ นค้าให้มีมากเพียงพอ
ต่อการขนส่ งหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
3. ความหนาแน่น (Density) โดยทัว่ ไปจะต้องพิจารณาถึงปั จจัยของน้ าหนักและพื้นที่
ด้วย โดยทัว่ ไปแล้วการคิดค่าขนส่ งตามน้ าหนัก จะคานวณเป็ น ต่อคันหรื อต่อตัน เป็ นต้น
ยานพาหนะบรรทุกจะถูกจากัดด้วยพื้นที่มากกว่าน้ าหนักบรรทุก ถ้าบรรทุกเต็มแล้วก็เป็ นไปไม่ได้
ที่จะบรรทุกเพิ่มแม้วา่ สิ นค้านั้นจะเบาก็ตาม ค่าแรงคนขับและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ได้มีผลจาก
น้ าหนักบรรทุก ความหนาแน่นของสิ นค้าเพิ่มมากขึ้นจะทาให้ตน้ ทุนคงที่ถูกแบ่งไปตามน้ าหนักที่
เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลทาให้ตน้ ทุนของค่าขนส่ งต่อน้ าหนักสิ นค้าน้อยลงด้วย
4. การจัดเก็บ (Stow ability) หมายถึง ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อยานพาหนะใน
การที่จะบรรทุก ขนาดสิ นค้าและรู ปทรงที่ผดิ แปลกไป เช่นเดียวกับน้ าหนักที่เกินหรื อความยาว
ที่เกิน อาจทาให้การจัดเก็บหรื อการขนส่ งทาได้ไม่ดีและสิ้ นเปลืองเนื้อที่ในการบรรทุก แม้วา่
ผลิตภัณฑ์จะมีความหนาแน่นที่เท่ากัน แต่ถา้ หากว่าแบบของการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไป
ของผลิตภัณฑ์น้ นั มีรูปแบบตามมาตรฐานก็จะสามารถจัดเก็บได้ง่ายขึ้นกว่ารู ปแบบของผลิตภัณฑ์
ที่ผดิ แปลกออกไป การที่ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงที่เป็ นมาตรฐานจะทาให้การจัดเก็บมีประสิ ทธิ ภาพ
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มากขึ้น เช่น แท่งเหล็กอลูมิเนียมยาวเทียบกับคันเบ็ดที่มีความหนาแน่นเท่ากัน แต่เนื่องจากคันเบ็ด
มีรูปทรงที่จดั เก็บยากกว่าเพราะมีความยาวและรู ปทรงที่ผิดแปลก ดังนั้นการจัดเก็บคันเบ็ดนี้
จะมีผลต่อขนาดของการจัดส่ ง ซึ่ งบางครั้งผลิตภัณฑ์จานวนมากสามารถจัดเก็บแบบเป็ นกลุ่มได้
หรื อกรณี ของรถบรรทุกที่ขนกระป๋ องที่ใช้แล้ว ถ้าบรรทุกขนเป็ นกระป๋ องแบบเดี่ยว ๆ จะทาให้ยาก
แก่การจัดเก็บมากกว่าการขนกระป๋ องที่ถูกอัดให้แบน
5. การจัดการ (Handling) เป็ นอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยในการจัดการสิ นค้าสามารถขนย้าย
สิ นค้าขึ้นลงรถบรรทุกหรื อเรื อ รวมถึงลักษณะของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นกล่อง พาเลต
เชือกผูก ซึ่ งมีผลต่อต้นทุนของการบริ หารจัดการ
6. ความรับผิดชอบ (Liability) ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบหรื อส่ งผลกระทบต่อสิ่ งอื่นได้
ง่าย หรื ออาจจะถูกกระทบกระเทือนได้ง่าย สภาพการเน่าเปื่ อย การถูกขโมย การระเบิด เช่นนี้ ผูร้ ับ
ขนส่ งควรทาประกันของสิ นค้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยง ผูส้ ่ งออกยังสามารถลดความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น และสามารถป้ องกันหรื ออาจลดการสู ญหายหรื อเสี ยหายได้
7. ปัจจัยด้านการตลาด (Market factors) ช่องทางขนส่ งหมายถึงการเคลื่อนย้ายจาก
จุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุ ดท้ายปลายทาง รถขนส่ งสิ นค้าและพนักงานจะต้องกลับมายังจุดเริ่ มต้นก่อน
แล้วจึงทาการบรรทุกสิ นค้าขากลับ (Back-hual) ไม่เช่นนั้นก็จะต้องตีรถเที่ยวเปล่ากลับ (Deadhead)
ดังนั้นกรณี ของ Deadhead แรงงาน น้ ามันเชื้ อเพลิงและต้นทุนการบารุ งรักษาจะต้องคิดขากลับร่ วม
ด้วย เพราะฉะนั้น ควรที่จะทาการบรรทุกสิ นค้าทั้งขาไปและขากลับเพื่อให้เกิดความสมดุล อย่างไร
ก็ดี กรณี แทบจะมีความเป็ นไปได้นอ้ ยมากที่จะทาให้ความต้องการเท่ากันทั้งส่ วนของโรงงานผูผ้ ลิต
เองและสถานที่ต้ งั ของผูบ้ ริ โภค
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ต้นทุนในการขนส่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายปั จจัย ดังนั้น
หากองค์กรจะทาการลดต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า องค์กรจะต้องพิจารณาปั จจัยหลายด้านประกอบกัน
เพื่อให้สามารถลดต้นทุนได้รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
8. บทความ กลยุทธ์ ในการลดต้ นทุนการขนส่ ง
ปั จจุบนั การขนส่ งมีความสาคัญต่อธุ รกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่ วนการจัดหาวัตถุดิบ
การผลิตการขาย และการจัดจาหน่าย ในหลาย ๆ ธุ รกิจ ต้นทุนการขนส่ งนับเป็ นต้นทุนที่สาคัญ และ
กระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งโครงสร้างต้นทุนของผูป้ ระกอบการขนส่ ง
ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ (เกียรติพงษ์)อุดมธนะธีระ, 2551)
1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณ
การขนส่ ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็ นต้น
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2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็ นต้นทุนหรื อ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามปริ มาณการให้บริ การการขนส่ ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็ นต้น
3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผัน
แปรเข้าไว้ดว้ ยกัน ถือเป็ นต้นทุนการบริ การขนส่ งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ
(Backhauling cost) ด้วย
ต้นทุนของผูป้ ระกอบการขนส่ งจะมากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดราคาค่าขนส่ ง ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่ งเที่ยวเปล่า
- ปริ มาณหรื อน้ าหนักของสิ นค้า ที่บรรทุก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการรอ
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ ง
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายจึงจาเป็ นต้องมีการบวกค่าใช้จ่าย
ในส่ วนที่เป็ นเรื่ องของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผนั ผวนส่ งผลให้เกิด
การปรับตัวของราคาน้ ามันที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่ งต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
มีสัดส่ วนมากของต้นทุนการขนส่ งทั้งหมด
เมื่อราคาน้ ามันเพิ่มสู งขึ้นทาให้ผปู ้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ ต้องแบกรับภาระด้าน
ต้นทุนในด้านการขนส่ งสิ นค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผน
กาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง และลดต้นทุนในการขนส่ ง
(นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, 2561) อาทิเช่น
1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่ งจากน้ ามัน
ดีเซลหรื อเบนซิ นเป็ นไบโอดีเซลหรื อก๊าซ CNG ซึ่ งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ ามัน
ประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสิ นใจติดตั้งระบบ NGV ผูป้ ระกอบการควรมีการตัดสิ นใจที่ละเอียด
ถี่ถว้ น เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสู ง ในการติดตั้งผูป้ ระกอบการควร
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเครื่ องยนต์ พิจารณาสถานีบริ การ NGV
และเส้นทางในการขนส่ ง สุ ดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ งการพิจารณาถึง
องค์ประกอบเหล่านี้ จะทาให้ผปู ้ ระกอบการเห็นถึงความเป็ นไปได้ของการติดตั้งในด้าน
ผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ งแบบใหม่ หรื อการใช้วธิ ี การขนส่ งต่อเนื่อง
หลายรู ปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่ งเป็ นวิธีการขนส่ งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่ ง
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ตั้งแต่ 2 รู ปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรื อผูร้ ับผิดชอบการขนส่ งรายเดียว ซึ่ งโครงสร้างของระบบ
ขนส่ ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ
2.1 การขนส่ งทางถนน เป็ นรู ปแบบการขนส่ งที่นิยมใช้มากที่สุด สาหรับการขนส่ ง
ภายในประเทศ
2.2 การขนส่ งทางราง มีขอ้ จากัดในด้านสถานที่ต้ งั และสถานีบริ การ ต้นทุนการ
ขนส่ งต่า และสามารถบรรทุกสิ นค้า ได้ครั้งละมาก ๆ
2.3 การขนส่ งทางน้ า สามารถขนส่ งได้ครั้งละมาก ๆ มีตน้ ทุนในการขนส่ งต่าที่สุด
และเป็ นการขนส่ งหลักของการขนส่ งระหว่างประเทศ
2.4 การขนส่ งทางอากาศ ใช้สาหรับการขนส่ งระยะทางไกล ๆ และต้องการความเร็ ว
สู ง มีตน้ ทุนการขนส่ งสู งที่สุด และใช้กบั สิ นค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและปริ มาตรน้อย
2.5 การขนส่ งทางท่อ ต้องมีการกาหนดตาแหน่งที่ต้ งั สถานที่รับและส่ งสิ นค้าที่
แน่นอน
ปัจจุบนั ประเทศไทยใช้วธิ ีการขนส่ งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริ มาณการขนส่ ง
สิ นค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ งในประเทศ ได้เอื้ออานวย
ให้สามารถขนส่ งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่ งทางรางยังคงมีขอ้ จากัด
อยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรู ปแบบการขนส่ งเพื่อให้สามารถทันกับการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยคานึงถึงต้นทุนการขนส่ งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่ งทางรางยัง
สามารถใช้ขนส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ได้จึงเหมาะกับการขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ ซึ่ งการขนส่ ง
สิ นค้า ระยะไกลจะใช้การขนส่ งโดยรถไฟ และใช้การขนส่ งโดยรถยนต์เพื่อส่ งสิ นค้าระหว่างจุดต้น
ทางสิ นค้า กับสถานีตน้ ทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสิ นค้า ส่ วนระยะใกล้จะใช้
การขนส่ งทางถนน
นอกจากการปรับมาใช้การขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่ ง
เช่น ทางน้ าซึ่ งประหยัดกว่าการขนส่ งทางถนน 8-9 เท่า หรื อทางรางซึ่ งประหยัดกว่าการขนส่ งทาง
ถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเรื่ องการจราจร
ติดขัดได้อีกด้วย
3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสิ นค้า การหาที่ต้ งั ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้า ตามจุด
ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่สามารถกระจายและส่ งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรื อประเทศเพื่อนบ้าน
มีการจัดระบบการขนถ่ายสิ นคาการจัดพื้นที่การเก็บสิ นค้า ระบบการจัดส่ งสิ นค้า (บาร์ โค้ด/
สายพานลาเลียง) ระบบบริ หารคลังสิ นค้า มีการจัดประเภทสิ นค้า ที่จดั เก็บการบรรจุดว้ ยหน่วย
มาตรฐาน (Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จดั วางสิ นค้า การมีศูนย์กระจายสิ นค้า จะช่วยทา
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ให้สามารถลดต้นทุนการขนส่ งได้เนื่องจากการขนส่ งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์
รวบรวมพักสิ นค้า ตามต่างจังหวัด ที่เป็ นศูนย์กลางการขนส่ ง ทาให้ส่วนใหญ่ตอ้ งขนส่ งรถเที่ยว
เปล่ากลับหรื อส่ งสิ นค้า ไม่เต็มคันรถ ซึ่ งการแก้ปัญหาดังกล่าวทาได้ โดยการมีศูนย์กระจายสิ นค้า
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีโครงข่ายกระจายสิ นค้า ทาหน้า ที่รวบรวมสิ นค้า ให้เต็มคันรถหรื อจัด
พาหนะให้เหมาะสมกับจานวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสิ นค้า อีกทั้งยังมีเครื อข่าย
ในการรวบรวมสิ นค้า หรื อเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ งไปสู่ รูปแบบที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย
4. กลยุทธ์การขนส่ งสิ นค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งด้วย
การลดการวิง่ เที่ยวเปล่าหรื อ Backhauling management เป็ นการจัดการการขนส่ งที่มีเป้ าหมายให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่ งสิ นค้าโดยทัว่ ไปนั้นเมื่อ
มีการส่ งสิ นค้าเสร็ จก็จะตีรถเที่ยวเปล่ากลับมาทาให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มขึ้นโดย
เปล่าประโยชน์ ซึ่ งเหตุน้ ี เองต้นทุนที่เกิดขึ้นมานั้นนับเป็ นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value
added cost) ผูป้ ระกอบการเองต้องแบกรับภาระเรื่ องต้นทุนเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่สาคัญ
ในการทาให้ตน้ ทุนของการประกอบการสู งขึ้น อย่างไรก็ตามการบริ หารการขนส่ งแบบเที่ยวกลับ
ในปั จจุบนั นี้ยงั ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากนัก เนื่องจากไม่สามารถทราบถึง
ปริ มาณความต้องการในการขนส่ งสิ นค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของการขนส่ งสิ นค้าที่สาคัญ
ปริ มาณความต้องการการขนส่ งสิ นค้าระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางที่มกั จะมีปริ มาณ
ไม่เท่ากัน
ดังนั้น การบริ หารการจัดการขนส่ งแบบเที่ยวกลับจะสามารถทาให้ประสบความสาเร็ จ
ได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การบริ หารงานด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่ งกลุ่มของ
ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการให้ความร่ วมมือกัน มีการวางแผน การพยากรณ์ความต้องการที่ดี รวมถึง
การเติมเต็มสิ นค้า (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment: CPFR) ที่ดีดว้ ย
5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดการการขนส่ ง คือ ระบบการบริ หารจัดการการขนส่ ง
สิ นค้า (Transportation Management System: TMS) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดแผน หรื อ
วางแผนการขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายของธุ รกิจการขนส่ ง
ด้วยความรวดเร็ วและต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS นี้คือ การบริ หารจัดการ
ด้านการขนส่ ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่หลักในกระบวนการวางแผน และ
การดาเนิ นงานขนส่ งและองค์ประกอบอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญ คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง
(Transportation optimizer) ที่ดีจะช่วยในการตัดสิ นใจเรื่ องการบรรทุกสิ นค้าและการจัดวาง
เส้นทางขนส่ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ขอ้ จากัดต่าง ๆ
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การทางานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่ งสิ นค้า การเลือกเส้นทาง
ที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ
(Scheduling) ของการจัดการคาสั่งซื้ อสิ นค้าในการบรรทุกขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแต่เป็ น
งานที่ตอ้ งใช้เวลาในการทาการวางแผนที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก หากต้องการทาให้ตน้ ทุนการขนส่ ง
มีค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุด การนาระบบวางแผนการจัดการขนส่ งสิ นค้าเข้ามาช่วย จะทาให้ผวู ้ างแผน
สามารถจัดการวางแผนการจัดส่ งสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยอาศัยการนาเข้าข้อมูลจากระบบ
การติดตามยานพาหนะแบบอัตโนมัติดว้ ยระบบดาวเทียมระบุตาแหน่ง (Automatic Vehicle
Location System: AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TMS จะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สาคัญ
(Transportation Management System: TMS 2558) เช่น
1. เส้นทางการวิง่ รถบรรทุก เช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตราย การจราจร
เป็ นต้น
2. กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้ เชื้ อเพลิง ระยะทางวิง่ ที่เหมาะสม
สาหรับรถแต่ละคัน แต่ละประเภท เป็ นต้น
3. พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่เส้นทางที่ชานาญ ช่วงเวลาที่ทางานได้ อัตรา
ค่าจ้าง เป็ นต้น
4. ข้อจากัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบข้อบังคับทางราชการสาหรับสิ นค้า/ รถบาง
ประเภท เส้นทางการจราจรบางเส้นทาง ประเภทใบขับขี่และการใช้งานให้ตรงกับประเภทรถ
เป็ นต้น
5. จุดหลักสาหรับการจัดส่ งสิ นค้าและสถานที่แวะรับส่ งสิ นค้า เช่น โรงงานลูกค้า
ศูนย์กระจายสิ นค้าของลูกค้า ท่าอากาศยาน ท่าเรื อ ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็ นต้น
6. การรับคาสัง่ จากลูกค้า เช่น จานวนสิ นค้า ประเภทสิ นค้า ต้นทางถึงปลายทาง เวลานัด
หมายของการขนส่ ง เป็ นต้น
การตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบ TMS ต้องคานึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาของการเดินทางและคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาถึงการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่จะส่ งไปยังระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เพื่อให้เกิดความถูกต้องของผลลัพธ์
ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริ ง ดังนั้นการเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
งานโลจิสติกส์ (E-logistics) (ชิตพงษ์ อัยสานนท์, 2561)
ปัจจัยที่บริ ษทั ควรใช้ในการพิจารณาในการตัดสิ นใจลงทุนซอฟแวร์ น้ นั ควรพิจารณา
ตามหัวข้อต่อไปนี้ (บริ ษทั กู๊ดมูฟโปรเฟสชัน่ แนล, 2560)
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1. สามารถป้ องกันหรื อลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error)
2. ทาในสิ่ งที่มนุษย์ทาไม่ได้หรื อทาได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผลข้อมูล
ต่าง ๆ
3. ทาให้งานเร็ วขึ้น สะดวกขึ้น และง่ายขึ้น
4. การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ จากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความ
ถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็ วในการติดตามงาน
5. ความสามารถการแก้ไขซอฟแวร์ ดว้ ยตนเอง
6. ความสามารถในการบารุ งรักษาซอฟแวร์
7. ต้นทุนในการเป็ นเจ้า ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ความเข้า กันได้ของซอฟแวร์ กบั ระบบการทางานขององค์กร
หากผูป้ ระกอบการสามารถนาระบบการบริ หารการจัดการขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้
ในกิจกรรมการขนส่ งขององค์กร จะทาให้องค์กรของผูป้ ระกอบการสามารถบรรลุองค์ประกอบ
ของการส่ งมอบแบบ 5Rs Delivery ดังนี้
1. Right place: ส่ งมอบตรงสถานที่
2. Right time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ
3. Right quantity: ตรงตามปริ มาณที่ลูกค้าต้องการ
4. Right quality: สิ นค้า ตรงตามคุณภาพที่ตกลง
5. Right cost: การส่ งสิ นค้า ตามราคาที่แข่งขัน
ถ้าองค์กรของคุณสามารถบรรลุการส่ งมอบแบบ 5Rs Delivery จะทาให้เกิด JIT: Just in
Time คือ การส่ งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ตน้ ทุนที่แข่งขัน
เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งอย่างต่อเนื่อง สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องตรวจติดตาม
โดยตลอด คือ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในการจัดส่ งสิ นค้า และบริ การ โดยองค์กรควรมี
การกาหนด ดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่ง KPI ที่นิยมใช้วดั
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานด้านการขนส่ ง ได้แก่
1. On-Time deliveries
2. Damage
3. Demurrage (Delay)
4. Assessorial (Evaluation)
5. Appointments
6. Freight bill accuracy
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ในการกาหนด KPI สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเสมอคือ ควรจะวัดให้ครบทุกมิติของโลจิสติกส์
มิใช่วดั เฉพาะด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการกาหนด KPI ที่ดี ต้องครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ
ดังนี้ Flexibility, Efficiency, Ability และ Responsiveness และที่สาคัญอย่างยิง่ ที่ไม่ควรลืม คือ
ความปลอดภัยในการขนส่ ง (EXIM E-NEWS, 2561)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุติพงศ์ มัธยกุล และสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ (2555) ได้ดาเนินงานวิจยั ของการขนส่ ง
ผักกะหล่าปลีในแบบที่มีบรรจุภณั ฑ์และไม่มีบรรจุภณั ฑ์ ผลการวิจยั พบว่า บรรจุภณั ฑ์มีผลต่อ
การขนส่ ง แต่อย่างไรก็ตาม ปั ญหาเรื่ องสิ นค้าเสี ยหายจากการขนส่ งพบว่ามีอีกหลายปั จจัย ได้แก่
ระยะทาง สภาพ ถนน คุณภาพผลผลิตไม่สวยงาม เป็ นต้น และในส่ วนของต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมนั้น พบว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ต้นทุนค่าขนส่ งร้อยละ 77 ของต้นทุนรวม เนื่องจาก
สภาพถนนที่ลาดชัน ทาให้เกิดค่าซ่อมแซมที่สูง ในแง่ทางด้านต้นทุนพบว่า ต้นทุนของการขนส่ ง
แบบไม่บรรจุภณั ฑ์มีความแตกต่างกับต้นทุนของการขนส่ งแบบบรรจุภณั ฑ์ในด้านของต้นทุนค่า
ความเสี ยหายของผักกะหล่าปลีตน้ ทุนของ บรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ อีกทั้งปริ มาณน้ าหนักบรรทุกที่แตกต่าง
กันโดยถ้าไม่บรรจุกะหล่าปลีในลังพลาสติกสามารถบรรจุกะหล่าปลีได้อีก 1 เท่า โดยประมาณ
ของการมีบรรจุภณั ฑ์ การบรรจุผกั กะหล่าปลีในลังพลาสติกสามารถใส่ ได้เพียง 60 ลัง ลังละ 15
กิโลกรัม ทางด้านเวลา มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงเวลาการขึ้นของ และลงของโดยเวลา
มีความแตกต่างกันประมาณ 2 ชัว่ โมง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การ จัดการตัดแต่งแล้วบรรจุภณ
ั ฑ์ก่อน
การขนส่ ง
ณัฐดนัย สุ วรรณบัตร (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งสิ นค้า
เหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน กรณี ศึกษาบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งแห่งหนึ่ง มีการศึกษาการขนส่ งเหล็ก
แผ่นรี ดร้อนชนิดม้วนเพื่อมาใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศเป็ นหลักโดยการขนส่ งทางเรื อ เนื่ องจากวัตถุดิบดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก
การเคลื่อนย้ายในแต่ละกิจกรรมและกระบวนการเคลื่อนย้ายจะต้องอาศัยเครื่ องมือและเทคนิค
แบบพิเศษเฉพาะทาง แต่ก็ยงั เกิดปั ญหาเรื่ องความล่าช้าอยูบ่ า้ งในกระบวนการกระจายวัตถุดิบไปยัง
แหล่งผลิตต่าง ๆ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยใช้แนวคิด 6W1H และ ECRS นี้ เพื่อทาการแก้ไขปั ญหา
ปรับปรุ ง และพัฒนาเป็ นไปในขั้นตอนเดียว โดยมีการอิงจากทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ เพื่อจะเป็ น
การเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็ นการยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าการปรับปรุ งตามหลักแนวคิดข้างต้นนี้
สามารถเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพได้จริ ง จึงได้นาแบบจาลองของ Program arena simulation ซึ่งเป็ น
โปรแกรมจาลองสภาวะโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อเป็ นตัววัดประสิ ทธิ ภาพก่อนและหลัง

28
การปรับปรุ ง และจึงนามาเลือกหาวิธีที่ดีที่สุด โดยที่ยงั ไม่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิในโลกแห่งความจริ งซึ่ ง
จาเป็ นจะต้องใช้เวลานานและทรัพยากรมากในการดาเนินการ หรื ออาจจะจาเป็ นจะต้องหยุดการ
ปฏิบตั ิงานในส่ วนงานต่าง ๆ ได้
ฐิติมา วงศ์อินตา (2561) ได้ทาการศึกษางานวิจยั เพื่อแสดงถึงผลการเปรี ยบเทียบ
ระยะทางในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดิบและบริ ษทั กรณี ศึกษา โดยงานวิจยั ได้ทา
การเปรี ยบเทียบจากการคานวณระยะทางสองแบบ ประกอบด้วย 1. เทคนิคค่าประหยัด (Saving
algorithm) ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่งในเทคนิคเพื่อหาคาตอบที่เหมาะสมแต่อาจไม่ได้ค่าที่ต่าที่สุด (Heuristic
method) และ 2. เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น (Integer linear programming) วิธีน้ ีใช้สาหรับการหา
คาตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุด (Exact method) ผลจากการคานวณทั้ง 2 วิธีพบว่า การใช้เทคนิค
โปรแกรมเชิงเส้นสามารถ คานวณระยะทางรวมได้ส้ นั ลงกว่าเทคนิคการหาค่าประหยัด รวมถึง
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งลง ร้อยละ 16.5 ต่อการขนส่ งหนึ่งเที่ยว นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยัง
สามารถนาเสนอให้เห็นว่าการใช้ เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การหา
เส้นทางการขนส่ งที่เหมาะสม รวมถึง การลดต้นทุนค่าขนส่ งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย (2561) ได้กาหนดกรอบแนวคิดและพัฒนาแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของงานวิจยั นี้เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ งสิ นค้าและระยะทางจากจุด
รวมรถไปถึงจุดส่ งสิ นค้า การหาเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมและปริ มาณสิ นค้าที่เหมาะสมจะทาให้
การขนส่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ งจะเห็นได้จาก
การเปรี ยบเทียบระยะทางและค่าใช้จ่ายจากจุดรวมรถขนส่ งจากเดิมในพื้นที่โรงงาน จังหวัดสระบุรี
มาประจาที่โรงงานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีทาให้ตน้ ทุนในการขนส่ งรวมลดลงจากเดิม 745,722
บาทต่อเดือน เหลือเพียง 177,595 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 76 ของต้นทุนขนส่ งรวมที่ลดลง
เมื่อเทียบกับรู ปแบบการขนส่ งแบบเดิม ทั้งนี้ บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้มีการนาผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จาลองข้อมูลผ่านแบบจาลองเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นไปทดลองใช้จริ งกับการขนส่ งสิ นค้า ซึ่ ง
หลังจากที่มีการประยุกต์ใช้แบบจาลองดังกล่าวกับเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าระหว่างโรงงาน
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีกบั ลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้าโดยรวมลดลง
ร้อยละ 27.62 และระยะทางในภาพรวมสามารถลดลงร้อยละ 21.64 แสดงให้เห็นว่าแบบจาลอง
ดังกล่าวไม่เพียงแต่ทาให้ระยะทางและต้นทุนค่าขนส่ งระหว่างโรงงานและลูกค้าในพื้นที่ภาค
ตะวันออกลดลงเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ส่ งผลให้ระยะทางและต้นทุนค่าขนส่ งรวมลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามในส่ วนของการวิเคราะห์ตน้ ทุนของงานวิจยั ดังกล่าวจะนาเสนอเฉพาะในส่ วนของ
ต้นทุนด้านการขนส่ งเพียงอย่างเดียว หากต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ดีข้ ึน ควรจะมีการพิจารณาต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับส่ งสิ นค้าด้วย
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Fang and Yi Liang (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั ถึงเรื่ องพฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์
เชิงกลไกอย่างง่ายระหว่างตัวขับเคลื่อนต้นทุนและต้นทุน งานวิจยั ด้านการจัดการต้นทุนนี้ได้
ตระหนักดีวา่ ต้นทุนเกิดจากการตัดสิ นใจในการดาเนินงานของผูจ้ ดั การภายใต้ขอ้ จากัด แรงจูงใจ
และอคติทางจิตวิทยาต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมแนวความคิดของพฤติกรรมด้านต้นทุน ดังนั้นนักวิจยั
มีวธิ ี ใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้พฤติกรรมต้นทุนที่สังเกตได้เพื่อศึกษาปั จจัยกาหนดและผลที่
ตามมาของการตัดสิ นใจดาเนินงานของผูจ้ ดั การ (Banker & Byzalov, 2557) นาเสนอภาพรวมของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมต้นทุนและประเด็นการประมาณค่าที่สาคัญ วรรณกรรมวิจยั
เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมาและได้เพิ่มความเข้าใจว่า
การตัดสิ นใจด้านการบริ หารมีผลต่อต้นทุนที่สังเกตได้อย่างไร ในการศึกษานี้เราได้จดั ทาบทวิจารณ์
ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการวิจยั และข้อมูลเชิงลึกล่าสุ ดโดยเน้นเป็ นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบของ
การจัดการต้นทุนเพื่อทาความเข้าใจปัญหาด้านต้นทุนการจัดการและการบัญชีการเงิน และ
ความท้าทายและโอกาสสาหรับการวิจยั ในอนาคต
Robert Muha (2561) จุดมุ่งหมายของงานวิจยั นี้คือการกาหนดขอบเขตของการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพทางโมเดลโลจิสติกส์ การมองถึงต้นทุนโลจิสติกส์ในแต่ละประเภทและกระบวนการ
หรื อขอบเขตที่แต่ละคนได้รับ แบบจาลองที่สร้างขึ้นสามารถปรับให้เหมาะสมตามแต่ละประเภท
ของกระบวนการ โดยครอบคลุมจากการวิเคราะห์โดยละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สามารถสรุ ปได้วา่ โมเดลส่ วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การควบคุมกิจกรรมด้านต้นทุนของการขนส่ งเท่านั้น
สาหรับคาจากัดความโดยละเอียดของกระบวนการโลจิสติกส์และอัตราส่ วนที่เหมาะสมระหว่าง
ต้นทุนและคุณภาพของกระบวนการโลจิสติกส์จาเป็ นต้องระบุตน้ ทุนโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันด้วย
โดยการศึกษามุ่งเน้นไปที่การต้นทุนขนส่ ง ต้นทุนสิ นคลังสิ นค้า ซึ่ งเป็ นส่ วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดใน
โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ส่ วนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์อื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาน้อยกว่า
เนื่องจากข้อเท็จจริ ง โดยการวิจยั นี้จะจัดกลุ่มตามประเภทที่ศึกษาบ่อยที่สุดสามประเภทของ
ต้นทุนโลจิสติกส์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ ง: กรณี ศึกษา ประกอบด้วย
วิธีการศึกษาทั้งหมด 7 ส่ วน ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางหรื อวิธีการ
แก้ไขปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง และการกระจายสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้ นั ตอน
การศึกษาดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริ ษทั กรณี ศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อคานวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทุน
3. ศึกษากิจกรรมขนส่ งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้น
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการดาเนินการจัดส่ งสิ นค้าเอง
5. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการหาอัตราที่เหมาะสมของต้นทุนค่าจัดส่ งสิ นค้า
6. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการดาเนินการจัดส่ งสิ นค้าแบบผสม
7. สรุ ปผลการดาเนินงาน

1
2
3
4
5
6

• เก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
• ศึกษาและวิเคราะห์ที่มาของปั ญหา
• ศึกษาและหาแนวทางในการลดต้ นทุน
• ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดาเนินการแบบต่าง ๆ
• เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรับปรุง
• สรุปผลการดาเนินงานและเสนอแนะแก่บริ ษัท

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการศึกษาและดาเนินงาน
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ศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษทั กรณีศึกษา
บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด และได้เติบโตและพัฒนามามา
อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั กรณี ศึกษามีพนักงานมากกว่า 6,000 คน โดยกิจการของบริ ษทั ได้ขยายไปยัง
เอเชียและทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นตะวันออกกลาง หรื อประเทศตะวันตก บริ ษทั กรณี ศึกษาได้สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและสร้างความมุ่งมัน่ เพื่อบรรลุพนั ธกิจในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีพร้อม
บริ การที่เหนื อชั้นใช้แก่ผบู ้ ริ โภค โดยไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ปั จจุบนั บริ ษทั กรณี ศึกษามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผูบ้ ริ โภค ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจวบจน
ผูส้ ู งอายุ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ซึ่งในปัจจุบนั ได้นาเสนอผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก ซึ่งมีผา้ อ้อม
สาหรับเด็กเป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์สาหรับผูห้ ญิง เช่นผ้าอนามัย และผ้าอนามัยแบบสอด เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์สาหรับดูแลผูส้ ู งอายุ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทาความสะอาด กระดาษชาระแบบเปี ยก หน้ากาก
ปิ ดจมูก และผลิตภัณฑ์สาหรับดูแลสัตว์เลี้ยง
นอกเหนือจากนี้ บริ ษทั กรณี ศึกษาไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเพียงเท่านั้น
แต่รวมไปถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) ไม่วา่ จะเป็ น ผูถ้ ือหุ น้ คู่คา้
พนักงาน และสังคมผ่านการบริ หารงานตามความถูกต้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร
ข้อจากัด
จากการพูดคุยกับทางผูบ้ ริ หารพบว่าบริ ษทั มีขอ้ จากัดหลายอย่างและต้องการปรับปรุ ง
กิจกรรมการขนส่ งเนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวมีปัญหาหลายด้าน
1. ต้นทุนการขนส่ ง: พบว่าต้นทุนค่าขนส่ งแพงกว่าบริ ษทั อื่นในเครื อเดียวกัน
2. สิ นค้าไม่ตรงตามคาสัง่ ซื้ อ
3. การจัดรถขนส่ งสิ นค้าที่เหมาะสม
3.1 รถ 4 ล้อที่ใช้ขนส่ ง บรรทุกได้ 200 Unit ต่อเที่ยวขนส่ ง
3.2 รถ 6 ล้อที่ใช้ขนส่ ง บรรทุกได้ 500 Unit ต่อเที่ยวขนส่ ง
4. เวลาในการขนส่ ง
4.1 บิ๊กซี และ สยามแมคโคร ใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะรอเรี ยกเข้าส่ งสิ นค้า

ศึกษาข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องเพือ่ คานวณหาต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ในการลงทุน
จากการจัดเรี ยงข้อมูลที่ผวู้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมจากข้อมูลย้อนหลังของบริ ษทั กรณี ศึกษา
และนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดระเบียบข้อมูลและทาการศึกษาระบบและขั้นตอนในการดาเนินงานใน
เบื้องต้น ซึ่ งโดยปกติแล้วบริ ษทั จะใช้การว่าจ้างขนส่ งสิ นค้าจากผูข้ นส่ งสิ นค้าจากภายนอก โดยเสี ย
ค่าบริ การคิดเป็ นแบบถัวเฉลี่ย 5.56 บาทต่อกล่องต่อกิโลเมตร เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่ ง
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ของบริ ษทั โดยการซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อนามาใช้ในการขนส่ งสิ นค้าเอง
สิ่ งที่ตอ้ งคานวณหา คือคานวณหาอัตราการขนส่ งที่เหมาะสมสาหรับเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ตามปริ มาณสิ นค้าต่อลัง ตามพื้นที่ ตามช่องทางลูกค้า

ศึกษากิจกรรมขนส่ งและหาแนวทางในการลดต้ นทุนของกิจกรรมนั้น
ข้อมูลที่จาเป็ นในการคานวณเพื่อหาแนวทางลดต้นทุน อิงมาจากต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจาก
การซื้ อรถบรรทุก ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ความเหมาะสมของกิจกรรมการขนส่ งนั้น
การหาต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
1. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามปริ มาณการส่ งสิ นค้า ซึ่ งต้นทุน
คงที่ ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ คือ ค่าตัวรถบรรทุก ค่าภาษีป้ายทะเบียนรถบรรทุก ค่า
ประกันภัย ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าตัวรถบรรทุก โดยทัว่ ไปต้นทุนของตัว
รถบรรทุกจะคิดค่าเสื่ อมราคาที่เท่า ๆ กันในแต่ละปี ค่าเสื่ อมราคานี้ได้มาจากการนามูลค่าของตัวรถ
ซึ่งเท่ากับราคารถบรรทุกลบมูลค่าซากหารด้วยอายุการใช้งานที่สมมุติข้ ึนเป็ นจานวนปี
มูลค่าของตัวรถ = (ราคารถบรรทุก – มูลค่าซาก) ÷อายุการใช้งาน
1.1 ค่าภาษีป้ายทะเบียนรถบรรทุก พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522
ได้กาหนดให้ผปู ้ ระกอบการรถบรรทุก มีหน้าที่ชาระค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการ 3 ส่ วน คือ
- ค่าธรรมเนียมยืน่ ขอใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง เป็ นค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งชาระ
เมื่อขออนุ ญาตประกอบการ ค่าใช้จ่ายนี้มีนอ้ ยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่น ๆ
- ค่าธรรมเนียมการขอป้ ายทะเบียนรถบรรทุก เป็ นค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระเพียงครั้ง
เดียวเช่นกัน
- ภาษีผใู ้ ช้รถบรรทุก เป็ นค่าธรรมเนียมที่ผปู ้ ระกอบการต้องชาระให้กรมการ
ขนส่ งทางบกทุกปี โดยมีอตั ราการชาระตามน้ าหนักของรถบรรทุก ภาษีของปี แรกถึงปี ที่ 5 จะ
เท่ากัน แต่จะลดหย่อนไปตามสัดส่ วนตั้งแต่ปีที่ 6 ถึงปี ที่ 10 และคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
1.2 ค่าประกันภัย พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระกอบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กาหนดให้
รถทุกประเภทต้องทาประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือการประกันภัยบุคคลที่ 3 ผูป้ ระกอบการต้อง
ชาระค่าประกันภัยเป็ นรายปี
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1.3 ค่าใช้จ่ายสานักงาน ได้แก่ ค่าพื้นที่สานักงาน ค่าจ้างพนักงานประจา ค่า
บริ หารงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าของใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
1.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถ และพนักงานผูช้ ่วย จะถูกจัดเป็ นต้นทุนคงที่ในกรณี ที่จ่าย
เป็ นเงินเดือน
2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับปริ มาณการส่ ง
สิ นค้า ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าน้ ามันหล่อลื่น ค่ายางรถ ค่าบารุ งรักษา
และค่าจ้างพนักงานขับรถ และพนักงานผูช้ ่วย
2.1 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง รถบรรทุกทุกประเภทในประเทศไทยใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประเภทดีเซล ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการใช้น้ ามัน คือ ประเภท และอายุการใช้งานรถบรรทุก
ความเร็ ว น้ าหนักบรรทุก ลักษณะพื้นผิวถนน ความลาดชัน และความโค้งถนน
2.2 ค่าน้ ามันหล่อลื่น แบ่งเป็ นสองส่ วน คือค่าน้ ามันหล่อลื่นและค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนน้ ามัน มีการศึกษาพบว่า ค่าน้ ามันหล่อลื่นขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ คือประเภทรถ น้ าหนักบรรทุก
และระยะทางวิง่
2.3 ค่ายางรถบรรทุก มีการศึกษาเรื่ องการใช้ยางของรถบรรทุก พบว่าอัตราการใช้ยาง
(บาทต่อกิโลเมตร) ขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ คือประเภทรถและน้ าหนักรวมของรถ
2.4 ค่าบารุ งรักษา ได้แบ่งเป็ นสองประเภท คือ การบารุ งรักษาตามปกติ เป็ นการ
บารุ งรักษาตามกาหนดเวลาหรื อตามระยะทาง เช่น การเปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง และการบารุ งรักษาแบบ
ครั้งคราว เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อมีการเสี ยหายและการซ่อมเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
2.5 ค่าจ้างพนักงานขับรถ และพนักงานผูช้ ่วย ในกรณี ที่จ่ายค่าจ้างพนักงานขับรถและ
พนักงานผูช้ ่วยตามเที่ยวที่ใช้รถ จะจัดค่าใช้จ่ายนี้ เป็ นต้นทุนผันแปร โดยทัว่ ไปอัตราที่จ่ายนี้จะ
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรถ จังหวัดปลายทางหรื อระยะทาง และปริ มาณสิ นค้าที่ขนส่ ง

ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดาเนินการจัดส่ งสิ นค้าเอง
ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลที่ทาการศึกษาและวิเคราะห์มาในเบื้องต้นเพื่อทาการคานวณหาต้นทุนและ
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของต้นทุนการขนส่ งตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ทาการคานวณหาต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้ อรถบรรทุก ตามข้อ ศึกษากิจกรรม
ขนส่ งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้น โดยบวกต้นทุนคงที่ในส่ วนของค่าเช่า
สถานที่จอดรถเพิ่มด้วย
2. เปรี ยบเทียบต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้าในแต่ละพื้นที่
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ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการหาอัตราทีเ่ หมาะสมของต้ นทุนค่ าจัดส่ งสิ นค้ า
กาหนดอัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสมตามปริ มาณสิ นค้าต่อลัง ตามพื้นที่ ตามช่องทางลูกค้า
โดยอิงข้อมูลที่ได้จากการคานวณต้นทุน การหาอัตราขนส่ งที่เหมาะสมในการจ้างขนส่ งสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้านั้น จะใช้ตน้ ทุนที่ได้จากการคานวณบวกด้วยกาไรที่เหมาะสมเป็ นเกณฑ์ในการต่อรอง
ราคาการว่าจ้างขนส่ ง โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้ศึกษามาข้างต้นนามาทาการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบถึง
ต้นทุนที่แท้จริ งในการจัดส่ งสิ นค้าในแต่ละพื้นที่

ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดาเนินการจัดส่ งสิ นค้าแบบผสม
การดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าแบบผสม คือการดาเนินการขนส่ งสิ นค้าเองบางส่ วนร่ วมกับ
การว่าจ้างผูร้ ับจ้างขนส่ งให้ดาเนินการขนส่ งสิ นค้าที่เหลือ ซึ่ งมีรายละเอียดการคานวณค่าใช้จ่ายใน
ต้นทุนรวมทั้งหมด

สรุปผลการดาเนินงาน
การสรุ ปผลความเป็ นไปได้ในการทาการขนส่ งแต่ละแบบตามแนวทางการศึกษาเพื่อลด
ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั และนาเสนออัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสมในการขนส่ งสิ นค้าเพื่อ
เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของบริ ษทั ว่าแนวทางไหนมีความเหมาะสมและความคุม้ ค่ามากกว่ากัน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานนิพนธ์ เรื่ อง “การวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ ง: กรณี ศึกษา”
ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ตน้ ทุนการขนส่ งที่เหมาะสม โดยการดาเนิ น
การศึกษาความเป็ นไปได้ ดังนี้
แนวทางที่ 1: ศึกษาความเป็ นไปได้ของต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าเองทั้งหมด
แนวทางที่ 2: ศึกษาความเป็ นไปได้ของต้นทุนค่าขนส่ งที่เหมาะสมของผูร้ ับจ้างขนส่ ง
แนวทางที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ของต้นทุนการขนส่ งแบบผสม
เนื่องจากบริ ษทั กรณี ศึกษาได้เห็นถึงปัญหาสาคัญในเรื่ องของต้นทุนการขนส่ ง บริ ษทั
กรณี ศึกษาได้ตระหนักและหาทางในการลดต้นทุนการขนส่ งที่เกิดขึ้นอย่างจริ งจัง การดาเนินการ
ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการลดต้นทุนการขนส่ ง โดยทาการเปรี ยบเทียบการดาเนินการขนส่ ง
สิ นค้าให้กบั ลูกค้ารายหลักและลูกค้ารายย่อยต่าง ๆ ตามแนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทาง ซึ่งทาง
บริ ษทั กรณี ศึกษาทาการศึกษาข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้า รวมถึงพื้นที่ที่ทา
การขนส่ ง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการใช้รถในแต่ละวัน และทราบถึงความเป็ นไปได้ที่จะ
ลดต้นทุนการขนส่ งลงได้ จากที่บริ ษทั กรณี ศึกษาได้ขนส่ งสิ นค้าโดยจ้างบริ ษทั จากภายนอกรับ
ขนส่ งทั้งหมด ซึ่ งมีอตั ราค่าใช้บริ การขนส่ งคิดค่าบริ การแบบถัว่ เฉลี่ย และผูร้ ับจ้างขนส่ งใช้น้ ามัน
เป็ นเชื้ อเพลิงในการขนส่ งทาให้ค่าขนส่ งแพงกว่าผูร้ ับจ้างขนส่ งรายอื่นที่ใช้ NGV เป็ นเชื้อเพลิง
โดยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถบรรทุก แบ่งรถบรรทุกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถบรรทุก ขนาด 4 ล้อ ที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้า
ข้อมูลรถ
กระบะกว้าง
1.70
เมตร
กระบะยาว
3.07
เมตร
สู ง
2.00
เมตร
ความจุ
4,400 ซีซี
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ภาพที่ 7 ลักษณะของรถบรรทุก 4 ล้อ

ภาพที่ 8 โครงสร้างของรถบรรทุก 4 ล้อ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้า
ข้อมูลรถ
รุ่ น
ฮีโน่ N04C-TS
แรงม้าสู งสุ ด 100 กิโลวัตต์ (136 แรงงม้า)
แรงบิดสู งสุ ด 392 นิวตันเมตร
แบบ
ดีเซล 4 จังหวะ 4 สู บ เรี ยงตั้งแนวตรง ระบายความร้อนด้วยน้ า
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการเผาไหม้
แบบไดริ กอินเจ็คชัน่
ความจุกระบอกสู บ
4009 ซีซี
คลัตช์แบบ
แห้งแผ่นเดียวขนาดใหญ่
เกียร์
แบบกระปุก 5 เกียร์ เดินหน้า
เพลาหน้า
คานเหล็กรู ปตัว " I " โค้ง รับน้ าหนัก 2,600 กิโลกรัม
เพลาหลัง
แบบลอยตัวทั้งหมด เฟื องทดเดี่ยว แบบไฮปอยด์เกียร์
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ระบบเบรก
ระบบพวกมาลัย
ระบบกันสะเทือน
หน้า
หลัง
ถังน้ ามัน
หัวเก๋ ง
แบตเตอรี่
น้ าหนักรถ

ภาพที่ 9 ลักษณะของรถบรรทุก 6 ล้อ

ภาพที่ 10 โครงสร้างของรถบรรทุก 6 ล้อ

รับน้ าหนัก 4,800กิโลกรัม
ระบบเบรกแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิค
แบบลูกปื นหมุนเวียน มีระบบพาวเวอร์ ช่วยผ่อนแรง
พวงมาลัยปรับระดับได้ 22.6
แหนบและโชคอัพ
แหนบและแหนบช่วยพร้อมโชคอัพ
100 ลิตร
แบบนิรภัยกระจกบังลมหน้าขนาดใหญ่
2 ลูก ลูกละ 12 โวลต์ 60 แอมแปร์ -ชัว่ โมง
7000 กิโลกรัม (รวมน้ าหนักบรรทุก)
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ปั จจัยที่ตอ้ งนามาใช้ในการคานวณอัตราค่าขนส่ ง ประกอบด้วย
- ค่ารถบรรทุก 4 ล้อ และ รถบรรทุก 6 ล้อ ตามปริ มาณสิ นค้า
- ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ (NGV และ GPS)
- ค่าเสื่ อมราคาของรถ
- ค่ายาง ค่าซ่อมบารุ ง ค่าบริ หารจัดการ
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ เด็กรถ พนักงานจัดรถ
- ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าสถานที่เช่าจอดรถ
- ค่าล่วงเวลางาน จานวนชัว่ โมงการทางานของพนักงาน
รู ปแบบของการศึกษาตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีดงั นี้

แนวทางที่ 1 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของต้ นทุนการขนส่ งสิ นค้ าเองทั้งหมด
จากปั ญหาต้นทุนการขนส่ งที่สูง เนื่องจากอัตราค่าขนส่ งที่ผรู ้ ับจ้างขนส่ งคิดค่าบริ การ
แบบถัวเฉลี่ยซึ่ งแปรผันตามราคาน้ ามัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 อัตราค่าขนส่ งในปั จจุบนั

ลาดับ
ที่

สถานทีส่ ่ ง

1

กรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล

ตารางค่ าขนส่ งรายชิ้น
นา้ มันดีเซลขายปลีกของ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ณ วันที่ 3/7/2563
อัตราเพิม่ / ลด
18 19 20 21
22 23
24
บาท/ ลิตร/ ชิ้น
0.06

5.32

5.38

5.44

5.50

5.56

5.62

5.68

25
5.74

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าในแต่ละเดือนของแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ในการคานวณ
ปริ มาณรถในการดาเนินการขนส่ ง (ตารางที่ 2) ถูกนามาบวกกับต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 ของ
ต้นทุนทั้งหมด เนื่ องจากการดาเนินการตามแนวทางนี้ มีความเสี่ ยงในเรื่ องของการขนส่ งที่ไม่เต็ม
คันรถ หรื อการมีสินค้าไม่เพียงพอต่อรอบของการขนส่ ง เช่น รถบรรทุก 4 ล้อ สามารถบรรทุกของ
ได้ 200 หน่วยต่อรอบการขนส่ ง แต่บริ ษทั มีออร์ เดอสิ นค้าเพียง 180 หน่วย จะเห็นว่าบริ ษทั จะมี
ต้นทุนความสู ญเปล่า 20 หน่วย เป็ นต้น
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างปริ มาณสิ นค้าเดือนสิ งหาคม ในเขตศรี นคริ นทร์
วันที่ทาการขนส่ ง
2/8/2020
4/8/2020
5/8/2020
6/8/2020
10/8/2020
13/8/2020
14/8/2020
16/8/2020
17/8/2020
18/8/2020
19/8/2020
20/8/2020
21/8/2020
24/8/2020
25/8/2020
27/8/2020
30/8/2020
sum
average
day

ปริมาณสิ นค้ า
227
375
114
356
225
226
17
5
225
5
225
58
225
375
8
360
225
3251
191.2
17

จานวนเทีย่ วในการขนส่ ง
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
28

จะเห็นได้วา่ มีการทาการขนส่ ง 17 วัน ขนส่ งเฉลี่ยวันละ 192 กล่อง โดยใช้รถบรรทุก 4
ล้อ ในการขนส่ ง ซึ่ งทาการขนส่ ง 2 เที่ยว และในเดือนสิ งหาคม ต้องทาการขนส่ ง 28 เที่ยว โดย
วิธีการคานวณต้นทุนมีดงั นี้
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ภาพที่ 11 ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการขนส่ ง
1. หา Initial Cost รถบรรทุก 4 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน (มือสอง) ราคา
400,000 บาท
- ค่าติดตั้ง NGV
ราคา
90,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
120,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 4 ล้อมือสอง) การคานวณ
ต้นทุนคงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (495,000 – 120,000) ÷ 10
= 37,500 บาท/ ปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 11,200 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
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4. ค่าภาษีรถยนต์
วิธีการคิดดังนี้

เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. การคานวณค่าเช่าสถานที่จอดรถ ค่าเช่าราคา 32,000 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 32,000 x 12
= 384,000 บาทต่อปี
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
เท่ากับ 774,880 บาทต่อปี
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 774,880 x 0.035
= 27,120 บาทต่อปี
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 802,000 บาทต่อปี
ตารางที่ 3 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. ค่าเช่าสถานที่จอดรถ
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
37,500
336,000
11,200
6,180
384,000
774,880
27,120
802,000

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผันใน
การนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 4 เส้น
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 70,000) x 16,000 = 29,488 บาทต่อปี
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2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 7 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 7) x 13.50
= 248,805 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 291,194 บาทต่อปี
ตารางที่ 4 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
29,488
12,901
248,805
291,194

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
802,000 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง291,194 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ
เท่ากับ 802,000 + 291,194
=
1,093,194 บาทต่อปี
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งนี้ จะบวกอัตราเฉลี่ยของต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 มีวธิ ี
คานวณ ดังนี้
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ เมื่อรวมต้นทุนความสู ญเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 5
เท่ากับ (1,093,194 x 0.05) + 1,093,194
=
1,147,853.70 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
1,147,853.70 ÷ 960
=
1,195.68 บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
1,147,853.70 ÷ 192,000
=
5.98
บาทต่อกล่อง
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2. หา Initial cost รถบรรทุก 6 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน
ราคา
1,495,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
700,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 6 ล้อ) การคานวณต้นทุน
คงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (1,500,000 – 700,000) ÷ 10
= 80,000 บาทต่อปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 50,000 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
4. ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. การคานวณค่าเช่าสถานที่จอดรถ ค่าเช่าราคา 32,000 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 32,000 x 12
= 384,000 บาทต่อปี
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
เท่ากับ 856,180 บาทต่อปี
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 856,180 x 0.035
= 29,966 บาทต่อปี
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 886,146 บาทต่อปี
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ตารางที่ 5 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. ค่าเช่าสถานที่จอดรถ
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
80,000
336,000
50,000
6,180
384,000
856,180
29,966
886,146

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผันใน
การนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 6 เส้น
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 70,000) x 24,000 = 44,232 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 4 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 4) x 13.50
= 435,409 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 492,542 บาทต่อปี
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ตารางที่ 6 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
44,232
12,901
435,409
492,542

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
886,146 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง 492,542 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ
เท่ากับ 886,146 + 492,542
=
1,378,688 บาทต่อปี
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งนี้ จะบวกอัตราเฉลี่ยของต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 มีวธิ ี
คานวณ ดังนี้
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ เมื่อรวมต้นทุนความสู ญเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 5
เท่ากับ (1,378,688 x 0.05) + 1,378,688
=
1,447,622.40
บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
1,447,622.40 ÷ 720
=
2,010.59
บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
1,447,622.40 ÷ 360,000
=
4.03
บาทต่อกล่อง
ต้นทุนที่ได้จากการคานวณอัตราที่เหมาะสมในการดาเนินการขนส่ งเองตามเขตพื้นที่
(ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 อัตราค่าบริ การที่เหมาะสม ตามแนวทางที่ 1

การคานวณหาอัตราที่เหมาะสมของการดาเนินการขนส่ งเองจะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
กล่องละ 4.80 บาทต่อกล่อง ซึ่ งจะถูกกว่าการใช้บริ การขนส่ งจากผูร้ ับจ้างขนส่ งสิ นค้าในปั จจุบนั อยู่
ที่ราคากล่องละ 5.56 บาท ซึ่ งประหยัดค่าใช้จ่ายอยูก่ ล่องละ 0.76 บาท
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ภาพที่ 12 เปรี ยบเทียบต้นทุนที่ได้ตามแนวทางที่ 1 กับต้นทุนของการว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า

แนวทางที่ 2 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของต้ นทุนค่าขนส่ งทีเ่ หมาะสมของผู้รับจ้ างขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่ งสิ นค้าภายในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลที่ทาการขนส่ ง
ให้กบั ลูกค้าหลักและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ ซึ่ งใช้ในการคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ งตาม
แนวทางที่ 1 โดยหักค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าเช่าสถานที่จอดรถออกและเพิ่มผลกาไรร้อยละ 20 ที่อิง
ตามราคาตลาด โดยมีวธิ ี คิดดังนี้
1. หา Initial cost รถบรรทุก 4 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน
ราคา
400,000 บาท
- ค่าติดตั้ง NGV
ราคา
90,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
120,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 4 ล้อ) การคานวณต้นทุน
คงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (495,000 – 120,000) ÷ 10
= 37,500 บาทต่อปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
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3.
4.

5.
6.

7.

การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 11,200 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
เท่ากับ 390,880 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 381,380 x 0.35
= 13,680 บาทต่อปี
รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 404,560 บาทต่อปี

ตารางที่ 8 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)

ราคา
37,500
336,000
11,200
6,180
390,880
13,680

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

404,560

บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผันใน
การนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 4 เส้น
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 70,000) x 16,000 = 29,488 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
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3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 7 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 7) x 13.50
= 248,805 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 291,194 บาทต่อปี
ตารางที่ 9 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
29,488
12,901
248,805
291,194

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
404,560 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง 291,194 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ
เท่ากับ 404,560 + 291,194
=
695,754 บาทต่อปี
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งนี้ จะบวกอัตราเฉลี่ยของต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 มีวธิ ีคานวณ
ดังนี้
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ เมื่อรวมต้นทุนความสู ญเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 5
เท่ากับ (695,754 x 0.05) + 695,754
=
730,541.70 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
730,541.70 ÷ 960
=
760.98
บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
730,541.70 ÷ 192,000
=
3.81
บาทต่อกล่อง
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การคิดต้นทุนค่าขนส่ งตามอัตราที่เหมาะสมนี้ จะบวกกาไรร้อยละ 20 มีวธิ ี คานวณ ดังนี้
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
=
(760.98 x 0.2) + 760.98
=
913.18
บาทต่อเที่ยว
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
=
(3.81 x 0.2) + 3.81
=
4.58
บาทต่อกล่อง
2. หา Initial Cost รถบรรทุก 6 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน ราคา
1,495,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
700,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 6 ล้อ) การคานวณต้นทุน
คงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (1,500,000 – 700,000) ÷ 10
= 80,000 บาทต่อปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 50,000 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
4. ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
เท่ากับ 472,180 บาทต่อปี
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6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 472,180 x 0.35
= 16,526 บาทต่อปี
1. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 488,706 บาทต่อปี
ตารางที่ 10 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
80,000
336,000
50,000
6,180
472,180
16,526
488,706

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผันใน
การนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 6 เส้น
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 70,000) x 24,000 = 44,232 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 4 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 4) x 13.50
= 435,409 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 492,542 บาทต่อปี
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ตารางที่ 11 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
44,232
12,901
435,409
492,542

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
488,706 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง 492,542 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ
เท่ากับ 488,706 + 492,542
=
981,248 บาทต่อปี
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งนี้ จะบวกอัตราเฉลี่ยของต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 มีวธิ ีคานวณ
ดังนี้
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ เมื่อรวมต้นทุนความสู ญเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 5
เท่ากับ (981,248 x 0.05) + 981,248
=
1,030,310.40 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
1,030,310.40 ÷ 720
=
1,430.99 บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
1,030,310.40 ÷ 360,000
=
2.87
บาทต่อกล่อง
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งตามอัตราที่เหมาะสมนี้ จะบวกกาไรร้อยละ 20 มีวธิ ี คานวณ ดังนี้
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
=
(1,430.99 x 0.2) + 1,430.99
=
1,717.19 บาทต่อเที่ยว
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
=
(2.87 x 0.2) + 2.87
=
3.45
บาทต่อกล่อง
ต้นทุนที่ได้จากการคานวณอัตราที่เหมาะสมในการว่าจ้างผูร้ ับขนส่ ง (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12 อัตราค่าบริ การที่เหมาะสม ตามแนวทางที่ 2
เขต
ประเภทรถทีใ่ ช้ จานวนรถ จานวนกล่อง ต้ นทุน/เที่ยว ต้ นทุน/กล่ อง
พุทธมณฑล
6 ล้อ
1 คัน
500.00
฿1,929.57
฿4.63
ปากเกร็ ด
6 ล้อ
500.00
฿1,572.06
฿3.77
รามอินทรา
6 ล้อ
1 คัน
500.00
฿1,572.06
฿3.77
สุ ขาภิบาล 1
6 ล้อ
500.00
฿1,572.06
฿3.77
รังสิ ต
6 ล้อ
1 คัน
500.00
฿2,349.93
฿5.64
บางใหญ่
6 ล้อ
1 คัน
500.00
฿2,532.36
฿6.08
ทรงวาด
4 ล้อ
200.00
฿888.87
฿5.33
วงเวียนใหญ่
4 ล้อ
200.00
฿888.87
฿5.33
1 คัน
ท่าพระ
4 ล้อ
200.00
฿888.87
฿5.33
มาบุญครอง
4 ล้อ
200.00
฿888.87
฿5.33
สุ ขมุ วิท
4 ล้อ
200.00
฿918.41
฿5.51
ปิ่ นเกล้า
4 ล้อ
200.00
฿918.41
฿5.51
1 คัน
คลองเตย
4 ล้อ
200.00
฿918.41
฿5.51
จรัญสนิทวงศ์
4 ล้อ
200.00
฿918.41
฿5.51
สะพานควาย
4 ล้อ
1 คัน
200.00
฿1,166.03
฿7.00
ราษฎร์บูรณะ
พระราม 2
ศรี นคริ นทร์
สมุทรปราการ
บิ๊กซี +แมคโคร

4 ล้อ
200.00
1 คัน
4 ล้อ
200.00
4 ล้อ
200.00
1 คัน
4 ล้อ
200.00
4 ล้อ
6 คัน
200.00
อัตราถัว่ เฉลี่ยการขนส่ งเอง
บิ๊กซี +แมคโคร
4 ล้อ
6 คัน
200.00
*ต้นทุนต่อกล่องบวกกาไร 20%

฿1,184.09
฿1,184.09
฿821.53
฿821.53
฿0.00
฿1,196.72
฿3,220.47

฿7.10
฿7.10
฿4.93
฿4.93
฿0.00
฿5.11
฿19.32

54
การคานวณหาอัตราที่เหมาะสมของการว่าจ้างผูร้ ับขนส่ ง อัตราถัวเฉลี่ยกล่องละ 5.11
บาทต่อกล่อง ซึ่ งจะถูกกว่าอัตราว่าจ้าง ณ ปั จจุบนั ที่ผรู ้ ับจ้างขนส่ งสิ นค้า ค่าบริ การอยูท่ ี่ราคา
กล่องละ 5.56 บาท ซึ่ งประหยัดค่าใช้จ่ายอยูก่ ล่องละ 0.45 บาท

ภาพที่ 13 เปรี ยบเทียบต้นทุนที่ได้ตามแนวทางที่ 2 กับต้นทุนของการว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า

แนวทางที่ 3 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของต้ นทุนการขนส่ งแบบผสม
วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าของสถานที่ปลายทางของแต่งละพื้นที่ในแต่ละเดือน และ
ทาการกาหนดเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่สามารถทาการขนส่ งร่ วมกันได้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการขนส่ งร่ วมกันมีดงั นี้
1. พื้นที่ที่ทาการขนส่ งต้องอยูใ่ นโซนเดียวกัน
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ งอยูใ่ นเวลาที่กาหนด
3. ปริ มาณของสิ นค้าต้องมีการสั่งซื้ อในจานวนมากและมีการสั่งซื้ อเกือบทุกวัน
การแบ่งโซนการขนส่ ง ตามแนวทางการศึกษาได้ทาการรวมเขตพื้นที่ข้ ึนเป็ นโซน
เพื่อทาการกระจายสิ นค้า โดยจัดพื้นที่ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกันและสามารถขนส่ งสิ นค้าร่ วมกันได้
ไว้รวมกัน (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 การแบ่งการขนส่ งตามเขตพื้นที่
โซน
A
B
C
D
E
F

เขตพืน้ ที่
ทรงวาด ท่าพระ มาบุญครอง วงเวียนใหญ่ สะพานควาย ปิ่ นเกล้า จริ ญสนิทวงศ์
คลองเตย สุ ขมุ วิท สะพานควาย ราษฎร์บูรณะ
พุทธมณฑล
ปากเกร็ ด รามอินทรา สุ ขาภิบาล1 บางใหญ่
ศรี นคริ นทร์ สมุทรปราการ
รังสิ ต

การเลือกลูกค้า เพื่อจัดการขนส่ งตามโซนพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น เส้นทางการวิง่
รถขนส่ งสิ นค้า ระยะเวลาการเดินทางไม่เกินที่ตามที่กาหนด ปริ มาณสิ นค้าในแต่ละวัน และความถี่
ในการสั่งซื้ อสิ นค้า สามารถอธิ บายได้ตามผังงาน (Flow chart) ดังนี้
่ ลูกคา้
รายชือ

ใช่

ไม่ใช่

ลูกคาอยู
้
ใ
่ นโซนพืน
้ ที่
เดียวกัน
ใช่

ไม่ใช่

ปริมาณ/ความถีใ่ น
้ ซือ
้
การสัง
ใช่

ว่าจ ้างขนส่ง

ไม่ใช่

ระยะเวลารวมกันไม่เกิน
480 นาที

ทาการขนส่งเอง

ภาพที่ 14 Flow chart การเลือกลูกค้าเพื่อจัดโซนการขนส่ ง
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การขนส่ งแบบผสม สามารถสรุ ปการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. กรณี ทาการขนส่ งเองทาการขนส่ ง จานวน 45 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.19
- โซน A
11 ราย จานวนสิ นค้าที่ส่ง
200
กล่อง
- โซน B
9 ราย จานวนสิ นค้าที่ส่ง
200
กล่อง
- โซน C
1 ราย จานวนสิ นค้าที่ส่ง
500
กล่อง
- โซน D
13 ราย จานวนสิ นค้าที่ส่ง
500
กล่อง
- โซน E
2 ราย จานวนสิ นค้าที่ส่ง
200
กล่อง
- โซน F
10 ราย จานวนสิ นค้าที่ส่ง
500
กล่อง
2. กรณี วา่ จ้างผูร้ ับขนส่ งทาการขนส่ ง จานวน 866 ราย คิดเป็ นร้อยละ 94.81
การคานวณหาอัตราที่เหมาะสมในการขนส่ งแบบผสม โดยแบ่งการคานวณออกเป็ น 2
ส่ วน
1. ต้นทุนการดาเนินการขนส่ งเอง
2. อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสมในการว่าจ้างผูข้ นส่ ง
ตัวอย่างการคานวณต้นทุนของรถบรรทุก ในการดาเนิ นการขนส่ งเอง ตามแนวทางที่ 3 ศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการขนส่ งแบบผสม
ต้ นทุนการดาเนินการขนส่ งเอง
1. หา Initial Cost รถบรรทุก 4 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน ราคา
400,000 บาท
- ค่าติดตั้ง NGV
ราคา
90,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
120,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 4 ล้อมือสอง) การคานวณ
ต้นทุนคงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (495,000 – 120,000) ÷ 10
= 37,500 บาทต่อปี
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2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 11,200 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
4. ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. การคานวณค่าเช่าสถานที่จอดรถ ค่าเช่าราคา 32,000 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 32,000 x 12
= 384,000 บาทต่อปี
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
เท่ากับ 774,880 บาทต่อปี
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 774,880 x 0.035
= 27,120 บาทต่อปี
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 802,000 บาทต่อปี
ตารางที่ 14 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. ค่าเช่าสถานที่จอดรถ
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
37,500
336,000
11,200
6,180
384,000
774,880
27,120
802,000

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
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เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผัน
ในการนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 4 เส้น
วิธีการคิดดังนี้ (129,010 ÷ 70,000) x 16,000 = 29,488 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 7 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้ (129,010 ÷ 7) x 13.50
= 248,805 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 291,194 บาทต่อปี
ตารางที่ 15 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
29,488
12,901
248,805
291,194

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ
เท่ากับ
=

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

802,000 บาทต่อปี
291,194 บาทต่อปี
802,000 + 291,194
1,093,194 บาทต่อปี
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การคิดต้นทุนค่าขนส่ งนี้ จะบวกอัตราเฉลี่ยของต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 มีวธิ ีคานวณ
ดังนี้
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ เมื่อรวมต้นทุนความสู ญเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 5
เท่ากับ (1,093,194 x 0.05) + 1,093,194
=
1,147,853.70 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
1,147,853.70 ÷ 936
=
1,226.34 บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
1,147,853.70 ÷ 187,200
=
6.14
บาทต่อกล่อง
2. หา Initial Cost รถบรรทุก 6 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน
ราคา
1,495,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
700,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 6 ล้อ) การคานวณต้นทุน
คงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (1,500,000 – 700,000) ÷ 10
= 80,000 บาทต่อปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 50,000 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
4. ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. การคานวณค่าเช่าสถานที่จอดรถ ค่าเช่าราคา 32,000 บาทต่อเดือน
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วิธีการคิดดังนี้

= 32,000 x 12
= 384,000 บาทต่อปี
6. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-5)
เท่ากับ 856,180 บาทต่อปี
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 856,180 x 0.035
= 29,966 บาทต่อปี
8. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 886,146 บาทต่อปี
ตารางที่ 16 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
80,000
336,000
50,000
6,180
472,180
16,526
488,706

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผันใน
การนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 6 เส้น
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 70,000) x 24,000 = 44,232 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 4 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้
(129,010 ÷ 4) x 13.50
= 435,409 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 492,542 บาทต่อปี
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ตารางที่ 17 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
44,232
12,901
435,409
492,542

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
886,146 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง 492,542 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ
เท่ากับ 886,146 + 492,542
=
1,378,688 บาทต่อปี
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งนี้ จะบวกอัตราเฉลี่ยของต้นทุนความสู ญเปล่าร้อยละ 5 มีวธิ ีคานวณ
ดังนี้
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ เมื่อรวมต้นทุนความสู ญเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 5
เท่ากับ (1,378,688 x 0.05) + 1,378,688
=
1,147,622.40 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
1,147,622.40 ÷ 900
=
1,275.14 บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
1,147,622.40 ÷ 450,000
=
2.55
บาทต่อกล่อง
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2. อัตราค่ าขนส่ งที่เหมาะสมในการว่ าจ้ างผู้ขนส่ ง
1. หา Initial cost รถบรรทุก 4 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน
ราคา
400,000 บาท
- ค่าติดตั้ง NGV
ราคา
90,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
120,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 4 ล้อ) การคานวณต้นทุน
คงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (495,000 – 120,000) ÷ 10
= 37,500 บาทต่อปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 11,200 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
4. ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
เท่ากับ 390,880 บาทต่อปี
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 381,380 x 0.35
= 13,680 บาทต่อปี
7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 404,560 บาทต่อปี
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ตารางที่ 18 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 4 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
37,500
336,000
11,200
6,180
390,880
13,680
404,560

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผันใน
การนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 4 เส้น
วิธีการคิดดังนี้ (129,010 ÷ 70,000) x 16,000 = 29,488 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 7 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้ (129,010 ÷ 7) x 13.50
= 248,805 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 291,194 บาทต่อปี
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ตารางที่ 19 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 4 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
29,488
12,901
248,805
291,194

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
404,560 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 4 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง 291,194 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 4 ล้อ
เท่ากับ 404,560 + 291,194
=
695,754 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
695,754 ÷ 720
=
966.33 บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
695,754 ÷ 144,000
=
4.83
บาทต่อกล่อง
การคิดต้นทุนค่าขนส่ งตามอัตราที่เหมาะสมนี้ จะบวกกาไรร้อยละ 20 มีวธิ ี คานวณ ดังนี้
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
=
(966.33 x 0.2) + 966.33
=
1,159.60 บาทต่อเที่ยว
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม
=
(4.83 x 0.2) + 4.83
=
5.80
บาทต่อกล่อง
2. หา Initial cost รถบรรทุก 6 ล้อ
- ซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน
ราคา
1,495,000 บาท
- ค่าติดถัง GPS 1 ตัว
ราคา
5,000 บาท
- มูลค่าซาก ณ ปี ที่ 10
ราคา
700,000 บาท
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อรถใหม่ 1 คัน (รถบรรทุก 6 ล้อ) การคานวณต้นทุน
คงที่ต่อปี จากการซื้ อรถใหม่มีดงั นี้
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1. การคานวณค่าเสื่ อมราคา มีสูตรดังนี้
ค่าเสื่ อมราคา
= (ราคารถ – มูลค่าซาก) ÷ อายุการใช้งาน
= (1,500,000 – 700,000) ÷ 10
= 80,000 บาทต่อปี
2. การคานวณค่าจ้างพนักงานรถ (พนักงาน 2 คน) ค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน
การคานวณค่าจ้างพนักงานจัดรถ (พนักงาน 1 คน) ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าจ้างพนักงาน
= [(8,000 x 2) + 12,000] x 12
= 336,000 บาทต่อปี
3. ค่าประกันรถยนต์
เท่ากับ 50,000 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
4. ค่าภาษีรถยนต์
เท่ากับ 515 บาทต่อเดือน
วิธีการคิดดังนี้
= 515 x 12
= 6,180 บาทต่อปี
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
เท่ากับ 472,180 บาทต่อปี
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดเป็ นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
วิธีการคิดดังนี้
= 472,180 x 0.35
= 16,526 บาทต่อปี
7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของรถคันใหม่ เท่ากับ 488,706 บาทต่อปี
ตารางที่ 20 ต้นทุนคงที่จากการซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ
รายการ
1. ค่าเสื่ อมราคา
2. ค่าจ้างพนักงาน (3 คน)
3. ค่าประกันรถยนต์
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 1-4)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)
7. รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมด

ราคา
80,000
336,000
50,000
6,180
472,180
16,526
488,706

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ของรถที่ซ้ื อมาใหม่แล้ว ก็ทาการคานวณต้นทุนแปรผัน
ในการนารถใหม่มาใช้ในการขนส่ งดังต่อไปนี้
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1. การคานวณต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 70,000 กิโลเมตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
ราคายางเส้นละ 4,000 บาท เปลี่ยนครั้งหนึ่ง 6 เส้น
วิธีการคิดดังนี้ (129,010 ÷ 70,000) x 24,000 = 44,232 บาทต่อปี
2. ค่าซ่อมบารุ ง
เท่ากับ 12,901 บาทต่อปี (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
3. การคานวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV) ราคา NGV ลิตรละ 13.50 บาท
อัตราความสิ้ นเปลือง 4 กิโลเมตรต่อลิตร
ระยะทางที่วงิ่ 129,010 กิโลเมตรต่อปี
วิธีการคิดดังนี้ (129,010 ÷ 4) x 13.50
= 435,409 บาทต่อปี
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด 492,542 บาทต่อปี
ตารางที่ 21 ต้นทุนแปรผันในการนารถมาใช้ในการขนส่ ง
รายการ
1. ต้นทุนยางรถบรรทุก 6 ล้อ
2. ค่าซ่อมบารุ ง
3. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (NGV)
4. รวมต้นทุนแปรผันทั้งหมด

ราคา
44,232
12,901
435,409
492,542

หน่ วย
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุนในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง
488,706 บาทต่อปี
ต้นทุนแปรผันในการนารถ 6 ล้อ มาใช้ในการขนส่ ง 492,542 บาทต่อปี
ต้นทุนรวมของรถ 6 ล้อ
เท่ากับ 488,706 + 492,542
=
981,248 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนเที่ยวต่อปี
=
981,248 ÷ 876
=
1,120.15 บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกล่อง
เท่ากับ ต้นทุนรวม ÷ จานวนกล่องต่อปี
=
981,248 ÷ 438,000
=
2.25
บาทต่อกล่อง
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การคิดต้นทุนค่าขนส่ งตามอัตราที่เหมาะสมนี้ จะบวกกาไรร้อยละ 20 มีวธิ ี คานวณ ดังนี้
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม =
(1,120.15 x 0.2) + 1,120.15
=
1,344.18 บาทต่อเที่ยว
อัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสม =
(2.25 x 0.2) + 2.25
=
2.70
บาทต่อกล่อง
ตารางที่ 22 อัตราค่าบริ การที่เหมาะสม
โซน
A
B
C
D
E
F
เฉลี่ย

Milk Run
7.27
200
6.60
200
5.38
500
3.86
500
5.72
200
5.18
500
5.67
11,902.10

Outsource
4.62
3.82
4.02
2.56
6.96
5.02
4.50

400
400
500
1000
200
500
13,500.00

การคานวณหาอัตราที่เหมาะสมของการดาเนินการขนส่ งเอง จะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
อยูท่ ี่กล่องละ 5.67 บาท และการคานวณหาอัตราที่เหมาะสมของการว่าจ้างขนส่ งราคาเฉลี่ยที่กล่อง
ละ 4.50 บาท เมื่อคิดเป็ นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเดือน 3 เดือนย้อนหลัง จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ลงได้ (ตารางที่ 22)
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ตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบต้นทุนค่าขนส่ ง

Outsource
Outsource + Milk run
ผลต่าง
%

การเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่ าขนส่ ง
เดือน 7
เดือน 8
228,457.62
407,677.73
137,686.57
270,553.92
90,771.05
137,123.81
39.73
33.64

เดือน 9
241,331.80
158,011.46
83,320.34
34.53

ภาพที่ 15 เปรี ยบเทียบต้นทุนที่ได้ตามแนวทางที่ 3 กับต้นทุนของการว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า

การคานวณจุดคุ้มทุน
ตัวอย่างการคานวณหาจุดคุม้ ทุนของการซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อมาใช้ในกิจกรรมการขนส่ ง
ตามแนวทางที่ 3 ใช้การคานวณค่าของเงินตามเวลา (ตารางที่ 24)
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ตารางที่ 24 การคานวณต้นทุนตลอดโครงการ
ต้ นทุนคงที่
ข้อมูลพื้นฐาน
รถ 4 ล้อ
1 คัน
ค่าติดตั้งถัง NGV
1 คัน
อุปกรณ์ GPS
1 เครื่ อง
รถ 6 ล้อ
1 คัน
เงินดาวน์รถ
40% ของทั้งหมด
คงเหลือ
ดอกเบี้ย
5%
ยอดเงินรวมต่อคัน
ข้อมูลคานวณต้นทุน
ค่ารถ 6 ล้อ
2 คัน
ค่ารถ 4 ล้อ
3 คัน
ค่าถัง NGV
3 คัน
ค่าอุปกรณ์ GPS
5 เครื่ อง
ต้นทุนคงที่
ค่าซากทั้งหมด
ต้นทุนตลอดโครงการ

400,000.00
90,000.00
5,000.00
1,495,000.00
598,000.00
897,000.00
44,850.00
941,850.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,196,000.00
1,200,000.00
270,000.00
25,000.00
2,691,000.00
2,340,000.00
351,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ต้นทุนตลอดโครงการ (หักค่าซากแล้ว)
351,000 บาท
รายได้ต่อปี
411,840 บาท
อัตราดอกเบี้ย
0.05
วิธีการคานวณดังนี้
จากสู ตร Present value
= รายได้ต่อปี ÷ (1 + อัตราดอกเบี้ยต่อปี )^ปี
Present value
= 411,840 ÷ (1.05) ^1
Sum
= 392,228
จุดคุม้ ทุนของการลงทุนตลอดโครงการนี้ เท่ากับ 1 ปี
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จากการหาแนวทางต้นทุนการขนส่ งข้างต้น สามารถลดต้นทุนลงได้จากการว่าจ้างขนส่ ง
ในปัจจุบนั

ภาพที่ 16 เปรี ยบเทียบต้นทุนค่าขนส่ งปั จจุบนั กับการคานวณต้นทุนตามแนวทางที่ศึกษา
สรุ ปคือทั้ง 3 แนวทางสามารถลดต้นทุนการขนส่ งลงได้การจากใช้วธิ ี การขนส่ งแบบเดิม
ซึ่งแนวทางที่ 1 ที่ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นการขนส่ งเอง สามารถลดต้นทุนการขนส่ ง
ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 25.94

ภาพที่ 17 สัดส่ วนของต้นทุนการขนส่ งเทียบตามต้นทุนความสู ญเปล่า
จากภาพที่ 17 จะเห็นได้วา่ สัดส่ วนของต้นทุนความสู ญเปล่าที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 24 หรื อ
การขนส่ งสิ นค้าที่มีพ้นื ที่บรรทุกสิ นค้ามากกว่าร้อยละ 76 จะมีความคุม้ ค่าในการดาเนินการขนส่ ง
เองมากกว่าการว่าจ้างผูข้ นส่ ง
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานนิพนธ์เรื่ อง “การวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ ง: กรณี ศึกษา”
ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการลดต้นทุนการขนส่ ง เนื่ องจากปั ญหาอัตราค่าบริ การ
ของผูร้ ับจ้างขนส่ งที่บริ ษทั กรณี ศึกษาใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีอตั ราค่าขนส่ งที่สูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูร้ ับ
จ้างขนส่ งรายอื่นในเครื อเดียวกัน พบสาเหตุจากปั ญหาเรื่ องของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ ง เพราะ
บริ ษทั ผูร้ ับจ้างขนส่ งใช้น้ ามันเป็ นเชื้ อเพลิงทาให้เกิดต้นทุนที่สูงอยูเ่ มื่อเทียบกับการใช้ระบบ NGV
ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1: ศึกษาความเป็ นไปได้ของต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าเองทั้งหมด ซึ่ งในการ
ลงทุนซื้ อรถใหม่เพื่อใช้ในการขนส่ งสิ นค้าเองนั้นมีความคุม้ ค่า เมื่อเทียบกับการว่าจ้างขนส่ งและ
สามารถลดต้นทุนการขนส่ งได้มากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวทางอื่น ๆ โดยอัตราค่าขนส่ งเฉลี่ย
กล่องละ 4.80 บาท และจะใช้เวลาคืนทุนเร็ วที่สุด 4 ปี หรื อขนส่ งสิ นค้าได้ดงั ต่อไปนี้จึงจะสามารถ
คืนทุนได้
1. รถบรรทุก 4 ล้อ ปริ มาณขนส่ งไม่นอ้ ยกว่า
1,100,647 กล่องต่อปี
2. รถบรรทุก 6 ล้อ ปริ มาณขนส่ งไม่นอ้ ยกว่า
1,175,535 กล่องต่อปี
แนวทางที่ 2: ศึกษาความเป็ นไปได้ของอัตราค่าขนส่ งที่เหมาะสมของผูร้ ับจ้างขนส่ ง
ต้นทุนที่เหมาะสมในการว่าจ้างขนส่ ง ควรมีการเจรจาขอลดค่าขนส่ งจากราคา 5.56 บาทต่อกล่อง
เป็ น 5.11 บาทต่อกล่อง ซึ่ งต้นทุนจะลดลงกล่องละ 0.45 บาท
แนวทางที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ของต้นทุนการขนส่ งแบบผสม คือการดาเนินการ
ขนส่ งเอง ร่ วมกับการว่าจ้างผูข้ นส่ งจากภายนอก ในการลงทุนซื้ อรถบรรทุกใหม่มาใช้ในการขนส่ ง
สิ นค้า ต้องใช้เวลา 2 ปี จึงจะคืนทุนในส่ วนนี้ได้ และวิธีน้ ีมีความคุม้ ค่าโดยสามารถลดต้นทุนการ
ขนส่ งลงได้ถึงร้อยละ 25.94 หรื อประมาณ 76,160 บาท
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การเปรียบเทียบต้ นทุน
600,000.00
400,000.00
200,000.00
เดือน 7
ปั จจุบนั (Outsource)

เดือน 8
แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

เดือน 9
แนวทางที่ 3

ภาพที่ 18 เปรี ยบเทียบต้นทุนที่ได้จากการคานวณทั้ง 3 แนวทาง กับต้นทุนของการว่าจ้างขนส่ ง
สิ นค้า 3 เดืสิอนนค้ย้าอ3นหลั
เดือนง ย้อนหลัง

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากบิ๊กซี และสยามแมคโครมีการใช้เวลานานในการส่ งสิ นค้า ซึ่ งการส่ งสิ นค้า
หนึ่งเที่ยวใช้เวลาทั้งวัน ประมาณ 8 ชัว่ โมง ทาให้มีการใช้รถขนส่ งจานวนมากจึงจะสามารถรองรับ
สิ นค้าได้เพียงพอ สาเหตุดงั กล่าวทาให้เกิดปั ญหาในเรื่ องของต้นทุนการขนส่ งที่สูงกว่าพื้นที่อื่น
ผูว้ จิ ยั จึงทาการคานวณหาอัตราค่าขนส่ งของบิ๊กซี และสยามแมคโครตามระยะทาง โดยไม่นาอัตรา
ต้นทุนที่คานวณได้มาถัวเฉลี่ยกับพื้นที่อื่น ซึ่ งมีตน้ ทุนดังนี้
- อัตราที่เหมาะสมตามกิโลเมตร เท่ากับ 5.11
บาทต่อกิโลเมตร
- อัตราที่เหมาะสมตามพื้นที่ เท่ากับ 19.32 บาทต่อกล่อง
แนวทางการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถช่วยให้บริ ษทั กรณี ศึกษาลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ งลงได้ บริ ษทั กรณี ศึกษาจึงควรศึกษาถึงข้อดี - ข้อเสี ยของแต่ละแนวทาง เพื่อให้กิจกรรมการ
ขนส่ งสิ นค้าเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. กรณี บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการขนส่ งสิ นค้าเอง ควรคานึงถึงต้นทุนในการขนส่ งที่เพิ่มขึ้น
หากไม่สามารถทาการบรรทุกสิ นค้าที่จะขนส่ งได้เต็มคันรถในแต่ละรอบการขนส่ ง นัน่ หมายถึง
บริ ษทั จะต้องแบกรับต้นทุนสู ญเปล่าในการมีพ้นื ที่วา่ งในการบรรทุกไม่เต็มคัน การวิง่ รถเที่ยวเปล่า
หรื อการแบกรับต้นทุนการขนส่ งที่เพิม่ ขึ้น บริ ษทั ฯ ควรหาวิธีการเพื่อบริ หารการขนส่ งและต้นทุน
ค่าขนส่ งดังกล่าว เช่น การรวบรวมสิ นค้าให้เต็มคันรถ บริ ษทั ฯ อาจต้องรอเวลาเพื่อให้สินค้ามี
ปริ มาณบรรทุกได้เต็มคันเพื่อทาการขนส่ งสิ นค้าในหนึ่งรอบการขนส่ ง แต่วธิ ี การนี้ อาจเสี ยเวลาใน
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การรอคอยเพื่อให้สินค้าบรรทุกได้เต็มคันรถ ดังนั้นบริ ษทั อาจต้องทาการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่า
ของแต่ละวิธีการเพื่อให้การขนส่ งมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดภายใต้ตน้ ทุนที่คุม้ ค่าสู ง
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