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อาจารยท่ีปรึกษา     ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชัชพล  มงคลิก 
สาขาวิชาวิชา  การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ 
ปการศึกษา   2553 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนการจัดการขนสงหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนายและเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายการขนสงหมอแปลงไฟฟา ระหวางการขนสงโดย
ใชรถบรรทุกท่ีใชงานอยูในปจจุบันของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) กับการจางผูให
บริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Providers) โดยใชวิ ธีวิ เคราะหเชิงปริมาณจากการ
วิเคราะหเอกสารขอมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากเอกสารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยวิธีการคํานวณ
ตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรของการขนสงผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา ตนทุนคาใชจายในการขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ เองในป 
2553 มีตนทุนคงท่ีเทากับ 3,284,662.37 บาท หรือ 37.17 % ของตนทุนรวม และมีตนทุนผันแปร
หรือคาใชจายในการขนสงโดยรถ บรรทุกของบริษัทฯเทากับ 5,552,089.78 บาท หรือ 62.83% ของ
ตนทุนรวมและในป 2554 ไดมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการขนสงโดยรถขนสงของบริษัทฯเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนคาใชจาย พบวาตนทุนคาใชจายในการขนสงโดยรถบรรทุกของ
บริษัทฯ เองระหวางเดือนมกราคม ถึงมีนาคม มีตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายในการสนับสนุนการ
ขนสงเทากับ 861,395.6  บาท หรือ 39.33% ของตนทุนรวม และมีตนทุนผันแปรหรือคาใชจายใน
การขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ เทากับ 1,328,595.02 บาท หรือ 60.67% ของตนทุนรวมใน
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยพบวา (1) ตนทุนตอหนวยของรถขนสงของบริษัทฯ ป 2553 มีตนทุน
จํานวน 10,145.52 บาทตอเท่ียว หรือจํานวน 6,714.86 บาทตอเคร่ือง หรือเทากับ 15.78 บาทตอ
กิโลเมตร (2)ตนทุนตอหนวยของรถขนสงของบริษัทฯ ป 2554 มีตนทุนจํานวน 13,272.67 บาทตอ
เท่ียว หรือจํานวน 6,780.16 บาทตอเคร่ือง หรือเทากับ 20.01 บาทตอ (3) ตนทุนตอหนวยของรถ
ขนสงรับจางภายนอกป 2554มีตนทุนจํานวน 10,330.30 บาทตอเที่ยว หรือจํานวน 5,277.09 บาทตอ
เคร่ือง หรือเทากับ 15.57 บาทตอกิโลเมตร  

ฆ 
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 สรุปไดวาในป2554 ตนทุนตอหนวยของรถขนสงของบริษัทฯ สูงกวาตนทุนตอหนวย
ในป 2553 เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงของพนักงานขนสงและการปรับข้ึนของคา
น้ํามันเช้ือเพลิงแตเม่ือเปรียบเทียบกับรถขนสงรับจางภายนอก การเลือกใชบริการรถขนสงรับจาง
ภายนอกมีตนทุนตอหนวยถูกกวาคือ มีตนทุนตอหนวยลดลง 22.17% 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to analyze the cost of transportation transformer and compare the 
costs of transportation transformer.  The comparison between transportation operated by Ekarat 
Engineering Public Company Limited and transportation outsourcing was taken into account. The 
quantitative analysis was applied to calculate the fixed cost and variable cost of transformer 
transportation to fulfill the objectives of the study. 
 According to the study, it is found that the transportation fixed cost operated by the 
company was THB 3,284,662.37 or 37.17 percent of the total transportation cost in 2010.  The 
transportation variable cost operated by the company was THB 5,552,089.78 or 62.83 percent of 
the total transportation cost. Currently, the transportation operated by the company has been 
improved to increase the efficiency and reduce the transportation cost. Therefore, the fixed 
transportation cost operated by the company between January 2011 and March 2011 is THB 
861,395.6 or 39.33 percent of the total cost.  Additionally, the variable transportation cost 
operated by the company during that period is THB 1,328,595.02 baht or 60.67 percent of the 
total transportation cost. From the transportation cost analysis, it can be obtained that (1) the unit 
cost of transportation in 2010 was THB 10,145.52 per trip or THB 6,714.86 per unit of 
transformer. It was equivalent THB 15.78 per kilometer, (2) in 2011 the unit cost of transportation 
is THB 13,272.67 per trip or THB 6,780.16 per unit of transformer. It was equivalent THB 20.01 
per kilometer, and (3) currently, the transportation outsourcing cost is THB 10,330.30 per trip or 
THB 5,277.09 per unit of transformer which is equivalent to THB 15.57 per kilometer.  
 In conclusion, the unit transportation cost operated by the company in 2011 is higher 
than the unit transportation cost in 2010 because of the increase of the salary and allowance of 
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staffs and the energy cost increase. However, comparing to the transportation outsourcing, the 
transportation cost of outsourcing is cheaper than the transformer transportation operated by the 
company. The unit cost of transportation decreases by 22.17 percent when the transformer 
transportation outsourcing is selected. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสถานการณการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน ภาคธุรกิจมีการแขงขันทางการคามาก
ข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจในทุกๆดานเพ่ือเปาหมายในการ
ลดตนทุนการดําเนินงานและเพิ่มโอกาสและระดับการใหบริการแกธุรกิจ โดยศึกษากลยุทธ
ตลอดจนเคร่ืองมือตางๆและนํามาชวยปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เชนการพยากรณปริมาณ
ยอดขาย ระบบการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน 
 การดําเนินการดานการขนสงสินคา เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีบทบาทอยางยิ่งตอองคกร
ธุรกิจในยุคการแขงขันปจจุบัน โดยสาระสําคัญนั้นเพ่ือใหเกิดความแมนยําและเท่ียงตรงของ
สถานที่ (Place) และเวลา (Time) ปจจุบันการขนสงมีความสําคัญตอธุรกิจเกือบทุกประเภท ท้ังใน
สวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจําหนาย ในหลายๆ ธุรกิจ ตนทุนการขนสงนั้น
เปนตนทุนท่ีสําคัญและกระทบตอตนทุนรวมของผลิตภัณฑและบริการ สงผลใหตองหาวิธีเพ่ือลด
ตนทุนการดําเนินการ การศึกษาคร้ังนี้ไดพิจารณากระบวนการดําเนินงานดานการจัดสงหมอแปลง
ไฟฟาในประเทศของบริษัทผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย (Distribution Transformer) ท่ีมี
คลังสินคาเปนของตัวเอง เพื่อเปนจุดรวมของผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูป และเปน
ศูนยกลางกระจายสินคา โดยใชระบบการจัดสงสินคาจากโรงงานถึงลูกคาดวยรถบรรทุกขนสงและ
พนักงานขนสงของบริษัทเอง รวมกับการจางรถบรรทุกขนสงจากบริษัทผูใหบริการรถบรรทุก
ขนสง 
 จากภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน และเนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศท่ีตองพึ่งพาการนําเขาน้ํามัน และมีรูปแบบการขนสงทางถนนเปนหลัก ดังนั้นการ
ปรับตัวสูงข้ึนของน้ํามันยอมสงผลตอตนทุนการขนสงสินคา ทําใหบริษัทฯสูญเสียคาใชจายในการ
ขนสงเปนจํานวนมาก และการตองเผชิญกับปญหาการลาชาในการจัดสง ทําใหบริษัทฯตองให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการดานคาใชจายและประสิทธิภาพดานการขนสง เพ่ือเปนการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดและเปนการเพิ่มกําไรใหกับบริษัทอยางยั่งยืนตอไป 
 การวิเคราะหสถานการณ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
ของแผนกขนสงหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูป 
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 จุดแข็ง Strengths 
 1. มีความเชี่ยวชาญในเสนทางการจัดสง 
 2. มีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณดานการจัดสงหมอแปลงไฟฟา 
 3. มีประสบการณความรูความชํานาญในการเคล่ือนยายหมอแปลงไฟฟา 
 จุดออน Weaknesses 
 1. พาหนะในการขนสงมีปริมาณท่ีนอย จึงไมเพียงพอเม่ือมีความตองการสงสินคาสูง 
 2. รถบรรทุกของบริษัทเองมีเฉพาะรถบรรทุก 6 ลอ ไมสามารถบรรทุกหมอแปลงฯ
ขนาดใหญได 
 3. ตนทุนคาขนสงเพิ่มข้ึน 
 4. รถมีสภาพเกา มีคาใชจายในการซอมบํารุงสูง 
 5. สินคาถึงมือลูกคาลาชา เนื่องจากตองรอใหบรรทุกเต็มคัน เพื่อลดคาใชจายในการ
จัดสง 
 โอกาส Opportunity 
 1. ปจจุบันการจัดการดานโลจิสติกสเขามามีบทบาทสําคัญในบริษัทตางๆ มากข้ึน ทํา
ใหบริษัทฯเร่ิมใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการขนสงมากข้ึน 
 อุปสรรค Threats 
 1. สถานการณความไมสงบทางการเมืองและภัยธรรมชาติตางๆ ทําใหเกิดความลาชา
ในการจัดสงสินคา 
 เม่ือพบปญหาเรื่องงานบริการขนสงหมอแปลงไฟฟา จึงนํามาวิเคราะห็ขอมูลสาเหตุ
ของปญหาโดยใชแผนภาพ Cause and Effect Diagram  
 จากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหางานบริการขนสงหมอแปลงฯ โดยใชแผนภูมิ
กางปลา (Fishbone Diagram) พบวาประเด็นท่ีสามารถแกไขไดคือ การบริหารจัดการดานรถขนสง, 
ดานความตองการของลูกคาท่ีมีความตองการเรงดวน สวนประเด็นดานปจจัยภายนอกเปนปจจัยท่ี
เราไมสามารถควบคุมได 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาตนทุนการจัดการการขนสงหมอแปลงไฟฟา 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายการขนสงหมอแปลงไฟฟา ระหวางการขนสงโดยใช
รถบรรทุกของบริษัทฯกับการจางผูใหบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Providers) 
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1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 1. วิเคราะหคาใชจายในการขนสงเฉพาะหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปใหม ท่ีดําเนินการดวย
รถบรรทุก 6 ลอ และรถบรรทุก 6 ลอติดเครนท่ีใชงานอยูปจจุบันในแผนกขนสงของบริษัท เอกรัฐ
วิศวกรรมจํากัด (มหาชน) ตั้งแตเดือน มกราคม 2553 ถึง เดือน ธันวาคม 2553 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายในการขนสงหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปใหม ท่ีดําเนินการดวย
รถบรรทุก 6 ลอ และรถบรรทุก 6 ลอติดเครนท่ีใชงานอยูปจจุบันในแผนกขนสงของบริษัทเอกรัฐ
วิศวกรรมจํากัด (มหาชน) กับรถของผูใหบริการดานการขนสงสินคาภายนอก ระหวางเดือน 
มกราคม 2554 ถึง เดือน มีนาคม 2554   
 
1.4 ขั้นตอนในการดําเนินงานศึกษา 
 1. สํารวจและศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. รวบรวมขอมูล การจัดสงหมอแปลงไฟฟาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการขนสงหมอ
แปลงไฟฟา โดยใชรถบรรทุกท่ีดําเนินการโดยแผนกขนสง ของบริษัทซ่ึงใชขอมูลทุติยภูมิตั้งแต
เดือน มกราคม 2553 ถึง เดือน ธันวาคม 2553 
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ตารางท่ี 1.1  แสดงตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ป พ.ศ. 2553 
 
ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุนตอป (บาท) เปอรเซ็นต 
1. เงินเดือนพนักงานแผนกขนสง  2,861,880.00  32.39 
2. คาเบ้ียเล้ียง  291,175.00  3.30 
3. คาทํางานลวงเวลา  1,088,119.91  12.31 
4. คาน้ํามันรถ  2,959,154.29  33.49 
5. คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  721,281.33  8.16 
6. คาเส่ือมราคา – รถ  0  0.00 
7. คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  210,748.27  2.38 
8. คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  180,163.50  2.04 
9. คาปรับ  18,300.00  0.21 
10. คาท่ีพัก  233,290.00  2.64 
11. คาโทรศัพท  69,588.00  0.79 
12. คาน้ํา   22,215.22  0.25 
13. คาไฟฟา  120,230.88  1.36 
14. คาใชจายอ่ืนๆ  60,605.75  0.68 
 รวมตนทุนในการขนสง  8,836,752.15  100.00 

         
 3. ปรับปรุงวิธีการดําเนินการขนสงโดยรถของบริษัทเอง ดวยการจัดแผนการขนสง โดย
กําหนดวันในการขนสง เพื่อกําหนดเสนทางในการสงและแจงใหผูขายรับทราบเพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบกับลูกคา และสรุปคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
 4. รวบรวมขอมูลคาใชจายของผูใหบริการขนสงสินคา โดยรวบรวมขอมูลคาใชจายท่ีจะ
เกิดข้ึนในกรณีจางผูใหบริการขนสงสินคา (Outsources) เพื่อจัดสงหมอแปลงไฟฟาท่ีผลิตโดย 
บริษัทเอกรัฐวิศวกรรมจํากัด (มหาชน) ระหวางเดือน มกราคม 2554 ถึง เดือน มีนาคม 2554 
 5. เปรียบเทียบตนทุนคาใชจายการขนสงหมอแปลงไฟฟา ระหวางการขนสงโดยใชรถ บรรทุก
ของบริษัทกับการจางผูใหบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Providers) 
 6. เสนอแนวทางเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการขนสงหมอแปลงโดยรถบรรทุกของบริษัทเอง 
  2. เปนแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการรถบรรทุกของบริษัทเองหรือจางรถ 
บรรทุกของบริษัทท่ีใหบริการรถบรรทุกขนสง 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคาใหรวดเร็ว 
      4. การบริหารจัดการดานการขนสงดีข้ึน 
      5. เพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ 
     6. สรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคาและรักษาความสัมพันธ DPU



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาขอนําเสนอ เนื้อหาสาระ
ในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 2.1.1 การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
 การบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) มีความเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส เนื่องจากโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทานเปนกระบวนการของการวางแผนการปฎิบัติการ และการควบคุมการดําเนินงาน
ตลอดหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะทําได การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
เกี่ยวของกับการเก็บรักษา และการเคล่ือนยายวัตถุดิบ สินคาคงคลังท่ีอยูระหวางการผลิต รวมท้ัง
สินคาท่ีผลิตเสร็จแลวจากจุดตนทาง ไปยังจุดปลายทางคือ ผูบริโภค หรืออาจกลาวไดวาเปนการวาง
ระเบียบข้ันตอนในการทําธุรกิจใหมีความสมบูรณตั้งแตเร่ืองขององคกร กระบวนการ และระบบ
ของการบริหารจัดการวัตถุดิบ การบริหารจัดการสัญญาตางๆ การบริหารจัดการซัพพลายเออร 
ตลอดจนการวิเคราะหการใชจายท่ีจะชวยใหการดําเนินธุรกิจบรรลุตามเปาหมายไดอยางตอเนื่อง 
 ความหมายของคําวาโลจิสติกส (Logistics) ตามคํานิยามท่ีปรากฏใน  Wikipedia 
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ หมายถึง การบริหารจัดการการเคล่ือนยายของสินคา ขอมูลขาวสาร และ 
ทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ รวมทั้งพลังงานและคน ระหวางจุดกําเนิดไปจนถึงจุดของการบริโภค การ
จัดการโลจิสติกส (Logistic Management) เปนกระบวนการทํางานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน 
การดําเนินการ การควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูล ขาวสาร และ
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหมีการเคล่ือนยาย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินคา วัตถุดิบ ช้ินสวน
ประกอบ และบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หรือกลาวไดวา การบริหาร
จัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการยอยหนึ่งในการจัดการสินคาและบริการตลอดสายหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain Management) 
 กิจกรรมหลักดานโลจิสติกสมีท้ังหมด 13 กิจกรรมดวยกัน โดยสามารถแบงไดเปนสอง
กลุม คือกลุมท่ีเปนกิจกรรมหลักขององคกรและกลุมท่ีเปนกิจกรรมสนับสนุนการทํางานของ
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องคกรกิจกรรมท่ีถือเปนกิจกรรมหลักขององคกรประกอบดวยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม สวนท่ี
เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การบริการลูกคา (Customer Service) เปนกิจกรรมท่ีองคกรพยายามตอบสนอง
ความตองการของลูกคา โดยเฉพาะการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลาและครบตามจํานวน 
 2. การดําเนินการตามคําส่ังซ้ือของลูกคา (Order Processing) เปนกิจกรรมท่ีจะตอง
ดําเนินการใหเร็วท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา องคกรสวนใหญมักนําคอมพิวเตอร
เขามาชวย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  
  3.  การคาดการณความตองการของลูกคา (Demand Forecasting) เปนการคาดการณ
ความตองการในตัวสินคาหรือการบริการลูกคาในอนาคต ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญในการท่ี
จะสรางผลกําไรหรือทําใหบริษัทขาดทุนในการดําเนินการ การคาดการณความตองการลูกคา
ลวงหนา จะชวยใหบริษัทสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานวาจะผลิตสินคาจํานวนเทาไร 
หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณมากนอยเพียงใด หากการคาดการณผิดพลาดก็จะสงผลกระทบตอ
ตนทุนและผลประกอบการของบริษัท จากการท่ีไมมีสินคาใหลูกคา หรือในทางตรงกันขามอาจมี
สินคาในคลังสินคามากเกินไป 
  4. การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนกิจกรรมที่สําคัญ เนื่องจาก
ปริมาณสินคาคงคลังท่ีมีอยูยอมสงผลตอองคกรไมทางใดก็ทางหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ
เงินทุน องคกรท่ีมีระดับสินคาคงคลังท่ีสูงยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี แต
ในขณะเดียวกันปริมาณสินคาท่ีมาก ก็สงผลใหองคกรเกิดคาเสียโอกาสดานการนําเงินทุนไป
หมุนเวียนเสียคาใชจายในการเก็บรักษาสินคา ดังนั้นองคกรจะตองคํานึงถึงระดับของสินคาคงคลัง
ท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได เพื่อสามารถลดตนทุนตางๆ 
 5. กิจกรรมการขนสง (Transportation) ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมท่ีเปนการเคล่ือนยาย
ตัวสินคาจากจุดกําเนิดไปยังจุดท่ีมีการบริโภคใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยจะตองจัดสงสินคา
ถูกตองครบจํานวนในสภาพท่ีสมบูรณ และตรงเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้อาจกลาวไดวาในมุมมองของ
คนท่ัวไป การขนสงเปนกิจกรรมโลจิสติกสท่ีมีบทบาทชัดเจนที่สุด 
 6. การบริหารคลังสินคา (Warehousing and Storage) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการคลังสินคา เชน การจัดเก็บสินคา การจัดการพื้นท่ีในคลังสินคา เคร่ืองใชตางๆท่ี
จําเปนตองใชในการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินคา ในปจจุบันกิจกรรมการบริหารคลังสินคาเปน
กิจกรรมท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาอีกทางหนึ่งดวย 
 7. การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) คือกระบวนการจัดการสินคาท่ี
ถูกสงกลับคืน ไมวาจะเปนสินคาท่ีเสียหาย หมดอายุการใชงาน เปนตน 
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 8. การจัดซ้ือ (Purchasing) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ และ
บริการ ท้ังในสวนของการเลือกผูจําหนายวัตถุดิบ กําหนดชวงเวลา และปริมาณในการส่ังซ้ือ และ
สรางความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ 
 9. การจัดเตรียมอะไหลและช้ินสวนตางๆ (Part and Service Support) นับเปนความ
รับผิดชอบตอสินคาหลังการขาย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของบริการหลังการขายท่ีบริษัทใหกับลูกคา โดย
การจัดหาชิ้นสวน อะไหล และเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการใหบริการท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแกลูกคาในกรณีที่สินคาเกิดการชํารุด ความรับผิดชอบตอสินคาหลังการ
ขายเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซ่ึงจะสงผลระยะยาวตอการตัดสินใจซ้ือสินคาใน
อนาคต เกิดความรูสึกท่ีดีกับยี่หอสินคา ดังนั้นจึงกลาวไดวากิจกรรมนี้มีสวนชวยใหบริษัทสามารถ
ดํารงสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคาไวได 
 10. การเลือกท่ีตั้งของโรงงานและคลังสินคา (Plant and Warehouse Site Selection) 
การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคาจะตองใหความสําคัญกับความใกล-ไกลของแหลงวัตถุดิบและ
ลูกคา เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงและเกี่ยวของกับระยะทางการขนสง รวมถึงความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของลูกคาดวย 
 11. การขนถายวัตถุดิบ (Material Handling) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยาย 
วัตถุดิบ และสินคาคงคลังในระหวางการผลิต รวมถึงการเคล่ือนยายตัวสินคาท่ีผลิตเสร็จแลว ภาย 
ในโรงงานหรือคลังสินคา วัตถุประสงคของการจัดการก็เพื่อ ลดระยะการเคล่ือนยายใหมากที่สุด 
ลดจํานวน, แกไขกระบวนการท่ีเปนคอขวดใหมีการไหลไดดีข้ึน, ลดการขนถายใหมากท่ีสุดเพื่อ
การประหยัดแรงงานและคาใชจาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวองคกรตองพยายามลดจํานวน
การเคลื่อนยายวัตถุตางๆ ใหมากท่ีสุด เนื่องจากทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนยาย จะมีตนทุนท่ีเกิดข้ึนจาก
การเคล่ือนยาย ดังนั้นหากสามารถลดคาใชจายในดานนี้ ก็จะสงผลใหตนทุนการผลิตตอช้ินลดลง
ดวย 
 12. บรรจุภัณฑ (Packaging) ในดานการตลาดนั้น บรรจุภัณฑซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงถึง
ลักษณะภายนอกของสินคา ซ่ึงสามารถดึงผูบริโภคใหสนใจในตัวสินคา แตทางดานโลจิสติกส 
บรรจุภัณฑจะมีบทบาทสําคัญตางออกไปจากดานการตลาด โดยประการแรก บรรจุภัณฑจะเปนส่ิง
ท่ีปกปองตัวผลิตภัณฑไมใหเกิดความเสียหายในขณะท่ีมีการเคล่ือนยาย ประการท่ีสอง บรรจุภัณฑ
ท่ีดีจะชวยใหกระบวนการเคล่ือนยายและเก็บรักษาสินคามีความสะดวกมากข้ึน 
 13. การติดตอส่ือสารทางดานโลจิสติกส (Logistics Communications) การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพภายในองคกร เปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร การ
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แลกเปล่ียนขอมูล และการตัดสินใจตางๆ สามารถทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพขององคกรควรจะมีลักษณะดังนี้ 
  - มีการส่ือสารระหวางองคกร ซัพพลายเออร และลูกคา 
  - มีการส่ือสารระหวางหนวยงานภายในองคกรโดยเฉพาะฝายบัญชี การตลาด 
ฝายผลิต 
  - มีการส่ือสารระหวางกิจกรรมโลจิสติกสท้ัง 13 กิจกรรม 
  - มีการส่ือสารกันในหนวยงานยอย เชน ฝายขายกับฝายผลิต ฝายวางแผนการผลิต
กับฝายจัดซ้ือ 
  - มีการส่ือสารระหวางสมาชิกในระบบโซอุปทานท่ีไมไดมีการติดตอกับองคกร
โดยตรง เชน ซัพพลายเออรรายแรกสุดในระบบโซอุปทาน 
 กิจกรรมหลักทางโลจิสติกสท้ัง 13 กิจกรรม อาจนํามาจัดเปนกลุมได 5 กลุม คือกิจกรรม 
ทางดานการบริหารจัดการการผลิต การตลาดและการบริการลูกคา การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ
ตางๆ การกระจายสินคาและการจัดการสินคาคงคลัง การจัดสง  
 การประยุกตใชโซอุปทานโลจิสติกส 
 โลจิสติกสเปนศาสตรท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเคล่ือนยาย 
การจัดเก็บ และการกระจายสินคา โดยกิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส (Core Logistics 
Activity) จะเกี่ยวของกับการจัดการเพื่อใหเกิดกระบวนการท่ีไหลล่ืนของสินคา-บริการ และขอมูล
ขาวสารต้ังแตการจัดสงสินคาตนทาง (Origin Source) จนถึงผูรับท่ีเปน End User หรือท่ีเรียกวา
ลูกคาปลายน้ํา จะเห็นไดวากิจกรรมของโลจิสติกสจะปฏิสัมพันธเกี่ยวของท้ังคูคาท่ีเปน Supplier 
ซ่ึงเกี่ยวของกับวัตถุดิบ หรือสินคากึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Goods) ซ่ึงจะมีการสงตอและสง
มอบจนกระท่ังวัตถุดิบหรือสินคามาถึงองคกร หากองคกรเปนเพียงผูผลิตกลางน้ํา และมีการแปรรูป 
ผลิต, ประกอบ, บรรจุ จนเปนสินคา และไดมีการนําไปสูลูกคาท่ีเปน Customer ซ่ึงหากลูกคาของ
องคกร ไมไดเปนผูบริโภคคนสุดทาย สินคาท่ีสงมอบนี้ก็จะกลายเปนเพียงสินคากลางน้ํา ซ่ึงจะตอง
มีการผลิตและสงมอบไปสูลูกคาของลูกคา จนกวาสินคานั้นจะไดมีการสงมอบไปจนถึงผูบริโภค
คนสุดทายที่เปน End Customer จะเห็นไดวา กระบวนการจัดการโลจิสติกสเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยวเฉพาะในองคกร แตจะตองมีกระบวนการตอเนื่องปฏิสัมพันธ
กับองคกรภายนอกท้ังท่ีเปนลูกคาและคูคา ดังนั้น ในการที่จะประยุกตใชการจัดการโลจิสติกสจึง
จะตองมีการนําระบบโซอุปทานนํามาใชในการจัดการความสัมพันธ ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายนํ้าของ
คูคาและลูกคา เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการลดตนทุนโดยการใชเครือขายภายในโซอุปทานนํามา
เพื่อการลดตนทุนท่ีเกี่ยวของกับสินคาคงคลัง (Inventory Cost) และตนทุนท่ีเกี่ยวกับการขนสง 
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(Transport Cost) การนําระบบโซอุปทานโลจิสติกสท่ีเปนเลิศ (Best Practice) มาใชในองคกรและ
ตลอดโซอุปทานยังจะเปนการสรางใหเกิด Value Chain กอใหเกิดความรวมมือของทุกองคกรซ่ึงอยู
ในโซอุปทาน 
 2.1.2 การขนสง (Transportation)  
          การขนสง (Transportation) หมายถึงการเคล่ือนยายบุคคลหรือส่ิงของจากท่ีหนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง ถาเปนการเคล่ือนยายบุคคล เรียกวา การขนสงผูโดยสาร หากเปนการเคล่ือนยายสัตวหรือ
ส่ิงของตางๆ เรียกวา การขนสงสินคา (ประชด ไกรเนตร, 2541:13) 
            การขนสง มีบทบาทสําคัญตอการสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด เพราะการขนสง
ทําหนาท่ีในการเคล่ือนยายปจจัยการผลิตจากแหลงผลิตตางๆ มาสูโรงงาน เพื่อใชในการผลิตสินคา 
เม่ือผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลวก็นํามาเก็บไวในคลังสินคา เพ่ือจัดสงไปยังพอคาคนกลาง จนกระท่ัง 
ถึงมือผูบริโภค ในเวลาท่ีผูบริโภคตองการ และในสถานท่ีท่ีผูบริโภคสะดวกท่ีจะซ้ือหา  นอกจากนี้ 
การขนสงยังมีผลตอตนทุนรวมในการสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาดอีกดวย เพราะคาใชจาย
ในการขนสงสินคา ถือเปนตนทุนสวนหนึ่งในการนํามากําหนดราคาสินคาท่ีจําหนายในตลาด 
          การปรับปรุงการขนสงใหมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดประโยชนตอการสนับสนุน 
การกระจายสินคาไปสูตลาดในหลายๆ ดาน ซ่ึง Ronald H. Ballou (1992:160-161) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการปรับปรุงการขนสงใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
           1. ทําใหเกิดการแขงขันมากข้ึน การขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหมีการกระจาย
สินคาออกไปสูตลาดไดกวางขวางมากข้ึน สินคาหลายชนิดสามารถขายในตลาดท่ีอยูหางไกลไดทํา
ใหตลาดมีการแขงขันกันมากข้ึน และผูบริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากข้ึน 
           2. ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการผลิต การขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยให
สามารถผลิตสินคาไดในปริมาณมากๆ ซ่ึงจะเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากเครื่องจักรและแรงงาน
ท่ีใชในการผลิต นอกจากนี้ยังชวยใหมีความอิสระในการเลือกสถานท่ีตั้งของโรงงาน โดยไม
จําเปนตองใกลกับแหลงตลาดอีกดวย 
           3. ทําใหสินคาท่ีจําหนายมีราคาลดลง การขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยทําใหตนทุน
ของการขนสงลดตํ่าลง ดังนั้นผลของการท่ีตนทุนคาขนสงลดลง ก็จะทําใหราคาสินคาท่ีจําหนาย
ลดลงตามไปดวย 
 รูปแบบของการขนสง (Mode of Transport) 
 การขนสงมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีท้ังขอดีและขอดอย การตัดสินใจเลือกใช
รูปแบบการขนสงใดข้ึนอยูกับหลายปจจัย เปนตนวา อัตราคาระวาง ความรีบดวน การเขาถึงบริการ 
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หัวขอนี้จะไดกลาวถึงการขนสงดวยรถบรรทุก การขนสงดวยรถไฟ การขนสงดวยเคร่ืองบิน การ
ขนสงดวยทอและการขนสงดวยเรือ พรอมขอดีและขอดอยของแตละรูปแบบ 

 1. การขนสงดวยรถบรรทุก: Moter Carrier การขนสงในประเทศจะใชทางถนน
มากกวารูปแบบขนสงอ่ืนๆ การขนสงสินคาดวยรถบรรทุกมีความหยุนตัวสูง รถบรรทุกมีหลาย
ขนาดทําใหสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกเฉพาะกิจ เชน 
รถบรรทุกของเหลว รถบรรทุกปรับอุณหภูมิสําหรับขนสงสินคาเนาเสียงาย รถบรรทุกสินคาแหง
ท่ัวไป รถบรรทุกไมซุง รถบรรทุกรถยนต รถบรรทุกคอนเทนเนอร แมวารถบรรทุกจะมีหลาย
ประเภทและขนาด การขนสงดวยรถบรรทุกก็มีท้ังขอดีและขอดอยดังนี้ 
  ขอดีการขนสงดวยรถบรรทุก: Advantages of Motor Carrier   
  ดังไดกลาวมาแลวรถบรรทุกมีความหยุนตัว มีหลายประเภทและหลายขนาด ขอดี
ของรถบรรทุกมีดังนี้ 
   รวดเร็ว: Speed รถบรรทุกจัดเปนการขนสงท่ีรวดเร็ว  ความรวดเร็วอยู ท่ีตัว
ยานพาหนะท่ีสามารถเดินทางดวยความเร็วสูง รถบรรทุก ขนสินคาไมไดมาก ดังนั้นจึงใชเวลานอย
ในการรวบรวมสินคาเต็มคันรถ (Full Truck Load: FTL) รวมท้ังการขนถายสินคาข้ึนรถและออก
จากรถ (Load and Unload) ใชเวลานอย ความรวดเร็วในการขนสงชวยลดวงจรเวลาส่ังซ้ือหรือลด
เวลาการประมวลคําส่ังซ้ือ วงจรเวลาส่ังซ้ือลดลงชวยใหลดสินคาคงคลัง เม่ือสินคาคงคลังลดลงมี
ผลใหตนทุนสินคาคงคลังตํ่าลง นอกจากนี้ยังชวยลดความสูญเสียท่ีเกิดจาดวัสดุเส่ือมสภาพรวมถึง
สินคาหมดสมัยอีกดวย 
   เปนบริการการขนสงแบบจากท่ีถึงท่ี: Door-to-Door Service รถบรรทุกสามารถ
เดินทางไปตามถนนใหญหรือเล็กหรือแมแตไมมีถนน หากไมมีส่ิงกีดขวางหรือส่ิงท่ีเปนอุปสรรค
จนเกินขีดความสามารถของยานพาหนะ รถบรรทุกสามารถเดินทางไปสถานท่ีตางๆเพ่ือบรรทุก
และขนถายสินคาไดดีกวาการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ บริการขนสงแบบจากท่ีถึงท่ีหมายถึง การใช
ยานพาหนะคันเดียวกันบรรทุกสินคาจากตนทางไปถึงปลายทาง โดยสินคาไมตองเปล่ียนถาย
ยานพาหนะ รถบรรทุกสามารถเขาถึงสถานท่ีตางๆ ไดดีกวารูปแบบขนสงอ่ืน รถบรรทุกเม่ือบรรทุก
สินคาจากตนทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินคาไมตองเปล่ียนถายยานพาหนะ เชน 
บรรทุกสินคาจากโรงงานในกรุงเทพฯไปใหลูกคาท่ีเชียงใหมไดโดยตรง การขนสงรูปแบบอ่ืน
จะตองมีการขนถายเปลี่ยนยานพาหนะ เชน ขนสงสินคาจากโรงงานในกรุงเทพฯไปยังรานคาท่ี
เชียงใหมดวยรถไฟ บริษัทตองขนสงสินคาจากโรงงานดวยรถบรรทุกไปข้ึนรถไฟ เม่ือรถไฟถึง
เชียงใหมก็จะตองขนถายสินคาออกจากรถไฟไปข้ึนรถบรรทุกเพื่อไปยังปลายทางท่ีตองการ 
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  ขอไดเปรียบรถบรรทุกคือสามารถใหบริการแบบจากท่ีถึงท่ี ทําใหสินคาไมตองขน
ถายเปล่ียนยานพาหนะ ความไดเปรียบนี้ชวยลดเวลาการขนสง ทําใหสินคาสงมอบไดรวดเร็วข้ึน
และลดคาใชจายขนสงท่ีเกิดจากการขนถายซํ้าซอน นอกจากนี้ยังลดความเสียหายในระหวางสินคา
ขนถายเปล่ียนยานพาหนะอีกดวย 
    เครือขายครอบคลุม : Extensive Road Network การพัฒนาดานถนนกาวหนา
รวดเร็ว รัฐบาลลงทุนกอสรางถนนเช่ือมโยงระหวางภูมิภาค ระหวางจังหวัด อําเภอ และหมูบาน 
เครือขายถนนที่เช่ือมโยงกันอยางกวางขวางทําใหรถบรรทุกสามารถเขาถึงไดทุกแหงขณะท่ีการ
ขนสงรูปแบบอ่ืนมีเครือขายจํากัด การใหบริการจํากัดอยูเฉพาะบางพื้นท่ี 
   การแขงขันสูง : High Competition การขนสงจะมีการแขงขันมากหรือนอยข้ึนอยู
กับนโยบายของแตละประเทศ ประเทศท่ีมีนโยบายใหผูประกอบการมากรายและอนุญาตใหมี
รถบรรทุกสวนบุคคล การแขงขันก็จะมีมาก ปจจุบันประเทศสวนใหญมีนโยบายผอนคลาย
กฎระเบียบการขนสงทําใหมีการแขงขัน การแขงขันมีผลตออัตราคาขนสงและคุณภาพบริการ การ
ประกอบการขนสงในประเทศไทยจะมีท้ังผูประกอบการสาธารณะและสวนบุคคลจํานวนมาก ซ่ึง
ทําใหการแขงขันคอนขางรุนแรง การแขงขันทําใหคาระวางต่ําและมีการปรับปรุงการใหบริการ 
   ความเสียหายนอย : Low Damage การขนสงสินคาดวยรถบรรทุกมีความรวดร็ว 
สินคาอยูบนยานพาหนะระยะเวลาส้ัน ประกอบกับระบบถนนไดมาตรฐานและยานพาหนะมีระบบ
กันสะเทือนดีซ่ึงชวยลดการกระทบกระแทกสินคาระหวางการขนสง การขนสงทางถนนหรือ
รถบรรทุกจึงลดความเสียหายสินคาระหวางการขนสง 
  ขอดอยการขนสงดวยรถบรรทุก : Disadvantage 
  ขอดีของการขนสงดวยรถบรรทุกมีหลายประการดังไดกลาวมาขางตน อยางไร 
ก็ตามรถบรรทุกก็มีขอดอย สรุปไดดังนี้ 
  คาขนสงแพง: High Cost รถบรรทุกมีคาใชจายแปรผันสูง ตนทุนแปรผันประกอบ 
ดวยคาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ํามันหลอล่ืน และคาบํารุงรักษา ดังนั้นคาระวางรถบรรทุกจะสูงกวาการ
ขนสงรูปแบบอ่ืนๆ ยกเวนการขนสงทางอากาศ ความรวดเร็วการขนสงดวยรถบรรทุกชวยลดระดับ
สินคาคงคลัง สินคาคงคลังท่ีลดลงอาจชดเชยกับคาระวางท่ีสูงได นอกจากน้ีรถบรรทุกสามารถ
ใหบริการแบบจากที่ถึงท่ี ทําใหลดคาใชจายการขนถายซํ้าซอน ดังนั้น บริษัทจะตองพิจารณาจุดแลก
ระหวางไดกับเสียคือ ระหวางคาระวางสูงกับคาใชจายสินคาคงคลังท่ีลดลงเพ่ือใชตัดสินใจเลือกใช
รูปแบบการขนสง 
  บรรทุกสินคาไดนอย : Low Capacity ระวางรถบรรทุกจํากัดดวยความยาวความสูง
และน้ําหนักบรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินคาไดนอยเม่ือเปรียบเทียบการขนสงดวย
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รถไฟหรือเรือ อยางไรก็ตามปจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกใหมีความสามารถบรรทุกสินคาไดมาก
ข้ึน เชน รถพวง 
  ออนไหวตอสภาพอากาศ : Weather Sensitive สภาพดินฟาอากาศเปนอุปสรรคกับ
การขนสงดวยรถบรรทุก ภูมิภาคท่ีมีอากาศหนาว หิมะท่ีตกลงมาปกคลุมถนนอาจทําใหรถบรรทุก
ผานไปไมไดหรือตองใชความร็วตํ่า หรือในภาวะภัยธรรมชาติจากอุทกภัยทําใหถนนถูกตัดขาดซ่ึง
เปนอุปสรรคกับรถบรรทุกท่ีจะวิ่งผานไปมา อยางไรก็ตาม สภาพอากาศก็มีผลกระทบตอรูปแบบ
การขนสงอ่ืนไดเชนกัน เชน หมอกและหิมะก็อาจทําใหเคร่ืองบินข้ึน-ลงสนามบินไมไดหรือภัย
ธรรมชาติอาจทําใหรางรถไฟเสียหายเปนเหตุใหรถไฟแลนผานไมได 
 2.  การขนสงดวยรถไฟ : Railroads รถไฟเปนรูปแบบการขนสงท่ีสําคัญ ประเทศท่ีมี
พื้นท่ีกวางใหญรถไฟจะมีบทบาทมาก ภูมิภาคท่ีมีพื้นดินติดตอกันก็มีการใชรถไฟอยางกวางขวาง
อยางไรก็ตาม เม่ือประเทศพัฒนาโครงขายถนนกวางขวางและสะดวกสบาย บทบาทการขนสงทาง
รถไฟลดลง อยางไรก็ตามการขนสงทางรถไฟระยะทางไกลจะประหยัดกวาการขนสงทางถนน การ
ขนสงทางรถไฟก็มีขอดี ขอดอยดังนี้ 
  ขอดีการขนสงดวยรถไฟ : Advantages of Railroad   
  การขนสงดวยรถไฟมีขอดีในดานความจุระวางบรรทุก คาขนสงถูก ตรงเวลาและ
ปลอดภัย รถไฟเปนบริการขนสงสาธารณะ ใหบริการกับผูสงของ (Shippers) ทุกคน ขอดีการขนสง
ดวยรถไฟมีดังนี้  
  ความจุระวางบรรทุกมาก : Capacity รถไฟเดินไปตามราง หัวรถจักรมีกําลังลากจูง
สูง จึงสามารถลากตูสินคาไดจํานวนมาก รถไฟขบวนหน่ึงอาจมีความยาวเปนกิโลเมตร รถไฟจึง
สามารถบรรทุกสินคาในแตละเท่ียวไดหลายพันตัน 
  ความสามารถในการบริการ : Capability รถไฟใหบริการกับบริษัทและบุคคลทั่งไป 
ท้ังผูสงรายยอยและรายใหญ สินคาท่ีขนสงจึงมีหลากหลายชนิด รถไฟสามารถขนสงสินคาไดท้ัง
สินคาเหลวและสินคาแหงหลากหลายชนิดในคราวเดียวกัน ซ่ึงอาจมีท้ังสินคาอันตราย สินคาเนา
เสียงาย สินคาท่ีมีกล่ิน เชน สารเคมี สินคาเหลานี้สามารถขนสงในขบวนเดียวกันโดยไมทําให
สินคาอ่ืนเสียหายเพราะขนวนรถไฟประกอบดวยตูสินคาท่ีแยกกัน รถไฟจึงสามารถแบงตูตามชนิด
สินคาได ซ่ึงนับวาเปนจุดเดนของรถไฟ 
  ตนทุนขนสงต่ํา : Low Cost รถไฟนอกจากจะมีความจุระวางมากดังท่ีไดกลาว
มาแลว รถไฟยังเปนพาหนะขนสงทางไกล และบรรทุกสินคาไดทุกชนิดทั้งท่ีมีขนาดใหญและมี
ความยาวหรือสินคาท่ีมีน้ําหนักมาก การท่ีรถไฟขนสงไดคราวละปริมาณมากและระยะทางไกลบง
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บอกถึงคุณลักษณะทางเทคนิคและรูปแบบการขนสงท่ีประหยัด การขนสินคาในปริมาณมากและ
ระยะทางไกลมีผลใหตนทุนขนสงเฉล่ียลดลง ตนทุนขนสงลดลงเกิดจากตนทุนคงท่ีลดลง 
  ตรงตอเวลาและปลอดภัย : Reliability and Safety รถไฟเดินไปตามรางท่ีกอสราง
เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ ทางรถไฟจึงไมมียานพาหนะอ่ืนใชรวม ทําใหรถไฟมีความปลอดภัยและเดิน
รถไดตรงตามตารางเวลา ขอไดเปรียบนี้มีความสําคัญดานโลจิสติกสประการท่ี 1 การขนสงตรงตอ
เวลาทําใหการสงมอบสินคาสมํ่าเสมอ ลูกคาไมตองมีสินคาคงคลังสํารอง ประการท่ี 2 ความ
ปลอดภัยในการขนสงทําใหลูกคาไดรับสินคาในสภาพท่ีสมบูรณ ลุกคามีสินคาเพียงพอในชวงวงจร
เวลาส่ังซ้ือ  
  ขอดอยการขนสงดวยรถไฟ : Disadvantages of Railroad  
  การขนสงทางรถไฟก็มีขอดอย เชน ไมสามารถใหบริการแบบจากท่ีถึงท่ี รถไฟจึง
เปนรูปแบบการขนสงท่ีตองขนถายซํ้าซอน มีเครือขายจํากัดและอ่ืนๆดังนี้ 
  เขาใชบริการยาก : Low Accessibility รถไฟใหบริการเฉพาะท่ีสถานีรถไฟท่ีจัดไว
สําหรับบรรทุกและขนถายสินคาเทานั้น อาจใหบริการกับลูกคารายใหญดดยตอเช่ือมรางรถไฟเขา
ไปยังสถานท่ีของวิสาหกิจนั้น เชน ทาเรือ โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานปูนซีเมนต สําหรับลูกคาท่ัวไป
ตองนําสินคาไปยังสถานีและรับสินคาท่ีสถานีซึงสถานีมีไมมาก การเขาใชบริการจึงเปนอุปสรรค 
  ผูประกอบการนอยราย : Few Operators รถไฟเปนบริการท่ีดําเนินการโดยรัฐเปน
สวนใหญ การเปนรัฐวิสาหกิจมีขอจํากัดการใหบริการ มีปญหาดานการลงทุนและประสิทธิภาพ 
บางประเทศมีการแปรรูปไปเปนของเอกชนทําใหมีการแขงขันในระดับหนึ่ง 
  เครือขายจํากัด : Limited Network รถไฟลงทุนระบบรางมาก โดยผลตอบแทนทาง
การเงินต่ํา การลงทุนจึงจํากัดเฉพาะเสนทางสายหลักท่ีเช่ือมโยงเมืองใหญ ทําใหการเขาใชบริการ
ไมสะดวก 
  ใชเวลาขนสงนาน : Long Transit Time รถไฟตองรวบรวมสินคา (Consolidate) จาก
ลูกคามากราย สินคาตองรออยูท่ีสถานีนาน เม่ือถึงปลายทางเจาของสินคาตองจัดหาพาหนะไปรับ
สินคาท่ีสถานี เวลาขนสงนานมีผลตอระดับสินคาคงคลัง 
  ขนถายซํ้าซอน : Double Handling ผูสงสินคาตองนําสินคาไปยังสถานีรถไฟและ
ขนถายสินคาข้ึนรถไฟ เม่ือถึงปลายทางตองขนออกจากตู และนะยานพาหนะมาขนไปยังโรงงาน
หรือคลังสินคา จะเห็นวาเปนการขนถายซํ้าซอนเปนภาระกับผูสงและผูรับสินคาทําใหตนทุน
โดยรวมสูง 
 3. การขนสงดวยเคร่ืองบิน : Air Carriers เคร่ืองบินโดยสารนอกจากบรรทุกผูโดยสาร
แลวยังมีระวางบรรทุกสินคาดวย สายการบินโดยท่ัวไปมีรายไดหลังจากขนสงผูโดยสาร การขนสง
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สินคาเปนรายไดรอง อยางไรก็ตามมีผูประกอบการท่ีมีเคร่ืองบินบรรทุกสินคาโดยเฉพาะ 
ผูประกอบการบางรายใหบริการขนสงสินคาอยางเดียว กรณีเชนนี้ รายไดหลักจะมาจากการขนสง
สินคา โครงสรางตนทุนขนสงทางอากาศประกอบดวยตนทุนแปรผันและตนทุนคงท่ี คาใชจาย 
แปรผัน ไดแกคาน้ํามันเช้ือเพลิง เงินเดือนคาจางพนักงานบนเคร่ืองและภาคพื้นดิน คาบํารุงรักษา
อ่ืนๆ ผูประกอบการขนสงทางเคร่ืองบินไมตองลงทุนเสนทางบิน (Airway) เชนเดียวกับการขนสง
ทางถนนและทางน้ําท่ีผูประกอบการไมตองลงทุนสรางถนนและรองน้ําทางเดินเรือ ธุรกิจขนสง
สินคาทางเคร่ืองบินเกิดข้ึนจากการหาประโยชนจากระวางใตทองเคร่ืองบิน นอกจากนี้การจัดการ
สินคาคงคลังแนวใหมแบบไมมีสินคาคงคลังหรือมีนอยมากหันมาใชการขนสงทางอากาศ
โดยเฉพาะวัสดุและสินคาท่ีมีมูลคาสูง เม่ืออุปสงคขนสงสินคาทางอากาศขยายตัว สายการบิน
มองเห็นชองทางธุรกิจจึงลงทุนจัดหาเคร่ืองบินขนสงสินคา 
  ขอดีการขนสงดวยเคร่ืองบิน : Advantage of Air Carrier 
การขนสงสินคาดวยเคร่ืองบินมีขอดีหลายประการ เปนตนวา มีความรวดเร็ว ความปลอดภัยสูง 
ลดคาใชจายสินคาคงคลังและอ่ืนๆ ดังนี้ 
  รวดเร็ว : Speed เคร่ืองบินมีความไดเปรียบอยางโดดเดนในเร่ืองความรวดเร็ว 
เคร่ืองบินเดินทางไกลใชเวลานอย จึงมีความเหมาะสมในการขนสงสินคาหรือวัสดุท่ีมีความ
ตองการใชรีบดวน เนาเสียงาย หรือมีมูลคาสูง 
  ตนทุนสินคาคงคลังต่ํา : Low Inventory Costs เคร่ืองบินมีความรวดเร็ว สินคาท่ี
ขนสงทางเคร่ืองบินถึงปลายทางในเวลาท่ีส้ันทําใหลดคาใชจายสินคาคงคลัง โดยเฉพาะสินคาท่ีมี
มูลคาสูงจะลดคาใชจายสินคาคงคลังไดมาก 
  บริการที่เชื่อถือได : Reliable Service สภาพอากาศอาจมีผลกระทบตอการขนสง
ดวยเคร่ืองบิน๙งทําใหเกิดความลาชาได แตก็มีโอกาสเกิดข้ึนไดนอย การขนสงทางอากาศ โดย 
ท่ัวไปตรงตอเวลา ความลาชาหากเกิดก็เปนเพียงช่ัวโมง การขนสงดวยเคร่ืองบินจึงมีความสมํ่าเสมอ
ทําใหผูใชบริการพึงพอใจและนิยมใชขนสงสินคาท่ีรีบดวน 
  ความเสียหายสินคานอย : Low Damage การขนสงทางอากาศมีความปลอดภัยและ
สินคาเสียหายนอย เคร่ืองบินเดินทางไดนุมนวล สินคาในระวางจึงไมกระทบกระแทกกันมาก 
ทําใหเกิดความเสียหายนอย 
  ความถ่ีบริการสูง : High Frequency ปจจุบันเครือขายการบินในประเทศและระหวาง
ประเทศกวางขวาง เช่ือมโยงเมืองใหญท่ัวโลก ความถ่ีเท่ียวบินท่ีสูงทําใหสงมอบสินคาไดเร็ว 
ซ่ึงลูกคาไดประโยชนจากตนทุนสินคาคงคลังท่ีลดลง 
 

DPU



17 
 
  ขอดอยการขนสงดวยเคร่ืองบิน : Disadvantages of Air Carrier 
  แมวาการขนสงดวยเคร่ืองบินจะมีขอดีหลายประการดังท่ีกลาวมา การขนสงดวย
เคร่ืองบินก็มีขอดอยคือ 
  คาขนสงแพง : High Cost ขอเสียเปรียบของการขนสงดวยเคร่ืองบินคือคาขนสงสูง
ทําใหสินคาบางชนิดมิอาจใชบริการขนสงดวยเคร่ืองบินได สินคาท่ีเหมาะสมใชการขนสงทาง
อากาศจะเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูงและน้ําหนักเบา สินคาท่ีเนาเสียงาย และสินคาท่ีรีบดวน 
  เขาใชบริการยาก : Limited Accessibility เคร่ืองบินใหบริการไดจะตองมีสนามบิน 
ผูใชบริการตองขนสินคาไปสนามบินเพื่อขนถายข้ึนเคร่ืองบินและรับสินคาท่ีสนามบิน ลูกคาท่ีอยู
หางไกลสนามบินเขาใชบริการยาก 
  ออนไหวตอสภาพอากาศ : Weather Sensitive อากาศท่ีแปรปรวนมีพายุ ฝนตกหนัก
หรือหิมะตกเคร่ืองบินอาจข้ึนลงไมได อันมีผลใหสินคาถึงปลายทางลาชา อยางไรก็ตามความลาชา
อาจเปนเพียงช่ัวโมง ความเสียหายจากความลาชาอาจกลาวไดวานอยมาก  
  การขนสงสินคาระหวางประเทศใชทางเรือและทางเคร่ืองบินเปนสําคัญ การขนสง
ทางถนนและรถไฟระหวางประเทศมีขอจํากัดมาก ทางเลือกแทนการขนสงทางทะเลคือ เคร่ืองบิน 
การขนสงทางอากาศมีขอเดนคือใชเวลานอย สินคาเสียหายนอย และความถ่ีเท่ียวบินสูง ทําใหลด
ตนทุนสินคาคงคลังและคาใชจายบรรจุภัณฑรวมท้ังเพิ่มระดับบริการกับลูกคาอีกดวย 
 4. การขนสงดวยทอ : Pipelines การขนสงดวยทอใชกับสินคาเหลว เชน น้ํา น้ํามันดิบ 
ผลิตภัณฑ น้ํามันและกาซธรรมชาติ การขนสงทางทอมีท้ังขอดีและขอดอย 
  ขอดีการขนสงทางทอ : Advantages of Pipelines  
  การขนสงทางทอมีท้ังขอดีและขอเสีย ขอดีการขนสงทางทอไดแกตนทุนตํ่า เช้ือถือ
ได เสียหายนอยและมลภาวะตํ่า ดังน้ี 
  ตนทุนต่ํา : Low cost โดยรวมแลวการขนสงทางทอมีตนทุนตํ่ากวารูปแบบขนสง
อ่ืนๆ ปจจุบันมีการใชทอขนสงน้ํามันดิบและกาซระหวางประเทศมาก 
  เชื่อถือได : Reliability การกอสรางระบบทอจะวางทอไวใตทองทะเลหรือฝงกลบ
ใตดิน ความเสียหายทอจากภัยธรรมชาติเกิดนอยมาก ความเสียหายสวนใหญจะเกิดจากมนุษย 
จุดเดนนี้ทําใหสินคาถึงปลายทางตามกําหนดเวลา ขอดีนี้ทําใหลูกคารูลวงหนาถึงปริมาณสินคาท่ีตน
จะไดรับซ่ึงเปนประโยชนตอการวางแผนการผลิต การเก็บรักษา และการจําหนาย 
  ความสูญหายและเสียหายนอย : Loss and Damage การกอสรางวางทอจะฝงกลบใต
ดินในระดับท่ีลึกพอสมควร ประกอบกับทอท่ีใชมีความหนา ดังนั้น การโจรกรรมทําไดยาก ความ
เสียหายสินคาท่ีเกิดจากการร่ัวไหลมีนอย สภาพกายภาพภายนอกไมสงผลกระทบตอสินคาในทอ 
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ความเสียหายจะเกิดจากการใชเคร่ืองจักรขุดเจาะบริเวณแนวทอ ปองกันไดโดยการประกาศบอก
แนวทอไว 
  มลภาวะต่ํา : Less Pollution การวางทอใชพื้นท่ีนอยจึงไมสรางความเสียหายกับ
ระบบนิเวศนอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้เพราะระบบการตรวจสอบและปองกันการร่ัวไหล 
  ขอดอยการขนสงทางทอ : Disadvantages of Pipelines 
  ตนทุนคงท่ีสูง : High Fixed Costs การลงทุนขนสงระบบทอจะประกอบดวยการขุด
ฝงทอ คาทอ สถานีสูบ และสถานีตนทาง-ปลายทาง การลงทุนขุด-ฝงทอในสวนท่ีอยูในทะเลจะมี
ตนทุนการกอสรางสูง สวนบนบกก็มีคาใชจายดานสิทธิการใชท่ีดิน การขนสงทางทอจึงมีตนทุน
คงท่ีสูง 
  ชา : Slow การขนสงทางทอมีความเร็วตํ่า โดยเฉพาะน้ํามันดิบ ท่ีมีความเหนียวขน
มากทําใหไหลไดชา 
  ความสามารถการใหบริการจํากัด : Limited Capability การขนสงทางทอใชไดดีกับ
ของเหลว เชน น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป กาซ และนํ้า การขนสงทางทอจึงจํากัดอยูเฉพาะของเหลว
บางชนิด 
 5.  การขนสงดวยเรือ : Water Carriers การขนสงระหวางประเทศประมาณรอยละ 90 
ใชการขนสงดวยเรือ ประเทศท่ีมีชายฝงทะเลยาวหรือมีระบบแมน้ําลําคลองท่ีเอ้ือตอการขนสงจะใช
การขนสงทางนํ้ามาก การขนสงทางน้ําเปนท่ีนิยมและใชกันแพรหลายอยางไรก็ตามการขนสงทาง
เรือมีท้ังขอดีและขอดอยดังนี้ 
  ขอดีการขนสงดวยเรือ : Advantages of Water Carrier 
  บรรทุกสินคาไดมาก : Huge Capacity เรือมีหลายประเภทและหลายขนาด ผูใช 
บริการสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมกับสินคาและระยะทางขนสง เทคโนโลยีการตอเรือท่ี
กาวหนาทําใหสามารถตอเรือท่ีมีขนาดใหญมีความจุระวางมาก เหมาะกับการขนสงสินคาระยะ
ทางไกลและมีตนทุนการขนสงตํ่า 
  คาระวางต่ํา : Low Cost เรือบรรทุกสินคาไดมากเปนผลใหตนทุนตอหนวยต่ํา 
ในระยะทางท่ีเทากันคาระวางเรือจะตํ่ากวาการขนสงรูปแบบอ่ืน ผูประกอบการการขนสงไมมีคา  
ใชจายการใชรองน้ํา ยกเวนรองน้ําท่ีทาเรือดูแลจะเรียกเก็บคารองน้ํา เรือใชเชื้อเพลิงคุณภาพต่ํามีผล
ใหตนทุนคาเช้ือเพลิงตํ่า ใชคนประจําเรือนอยทําใหคาใชจายคนประจําเรือตํ่า 
  ปลอดภัย : Safe การขนสงทางเรือนับวามีความปลอดภัยเพราะเรือมีขนาดใหญและ
มีเคร่ืองชวยเดินเรือท่ีบอกเตือยสภาพทะเลและอากาศทําใหเรือสามารถหลบเล่ียงภัยธรรมชาติได 
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การนําคอนเทนเนอรมาใชบรรจุสินคาชวยลดความเสียหายสินคาระหวางการขนสงและเคล่ือนยาย
ไดมาก 
  มลภาวะต่ํา :  Low Pollution ของเสียจากเรือประกอบดวย ขยะแหงและขยะเหลว 
ขยะเหลวท่ีทําใหเกิดมลภาวะทางทะเลคือของเหลวที่มีน้ํามันผสม ของเสียจากเรือตอหนวยสินคา
จะตํ่ากวารูปแบบขนสงอ่ืนๆ ยกเวนการขนสงทางทอ การปลอยของเสียลงทะเลมีอนุสัญญาระหวาง
ประเทศกําหนดกฎเกณฑไว นอกจากนี้เรือเดินทะเลตองมีการตรวจสภาพความปลอดภัยตัวเรือและ
อุปกรณการเดินเรือตามกําหนดเวลาท่ีกฏหมายกําหนด 
  ขอดอยการขนสงดวยเรือ :  Disadvantages  of  Water  Carrier 
ใชเวลามาก : Slow เรือแลนไดชา ทําใหเวลาเดินทางของสินคาใชเวลานาน วงจรเวลาส่ังซ้ือก็จะยาว
ทําใหบริษัทตองมีสินคาคงคลังมาก สงผลใหตนทุนสินคาคงคลังสูง 
  เขาใชบริการยาก : Limited Accessibility การแวะเทียบทาเรือจะแตกตางไปตามการ
ใหบริการ เรือประจําเสนทางใหบริการแวะจอดเฉพาะทาเรือหลักของภูมิภาคหรือประเทศ 
ผูใชบริการเรือจะตองขนสินคามายังทาเรือเพื่อขนตอไปยังเมืองทาปลายทาง ผูใชบริการท่ีอยู
หางไกลจากทาเรือจึงมีความยากลําบากในการเขาใชบริการเรือ 
  ออนไหวตอสภาพอากาศ : Weather Sensitive สภาพดินฟาอากาศเปนอุปสรรคตอ
การเดินเรือและการขนถายสินคาเขาและออกจากเรือ พายุอาจทําใหเรือเสียหายและเสียเวลา อากาศ
ท่ีหนาวเย็นมากจนเปนน้ําแข็งเปนอุปสรรคตอการเดินเรือ สภาพดินฟาอากาศจึงอาจทําใหขนสง
ลาชาได 
  ความถ่ีบริการต่ํา : Low Frequency ทาเรือที่มีสินคานอยตองใชเวลารวบรวมสินคา
ใหเพียงพอและคุมคาใชจายการเขาเทียบทา กรณีนี้ความถ่ีการเทียบทาเรือจะตํ่า ผูใชบริการตองรอ
คอยเท่ียวเรือตอไปเปนเวลานาน ซ่ึงเปนผลเสียตอธุรกิจทางดานกระแสเงินสดและสินคาคงคลัง 
 2.1.3 8  Best Practices สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง 
 ณ ช่ัวโมงนี้ สภาวะราคาน้ํามันนับวันจะถีบตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เร่ิมจะสรางปญหา
กับชีวิตประจําวันของเราๆ ทานๆ ท้ังหลาย สําหรับภาคธุรกิจแลวคงปฏิเสธไมไดวาไดรับผล 
กระทบจากราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนเชนกัน ทําใหตนทุนขนสงสินคาของตนเองสูงเพิ่มข้ึน สภาวการณท่ี
ตนทุนหรือปจจัยสําหรับดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ียอดขายหรือรายรับของธุรกิจก็เร่ิมขาดมือ
หรือไมไดเติบโตมากมายเหมือนในอดีต เนื่องจากสภาพการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ความสมดุล
ของราย รับและรายจายท่ีเคยมี ก็เร่ิมขาดหายไป สภาวะเชนนี้ดูเหมือนจะรุนแรงข้ึนทุกขณะตราบใด
ท่ีตนทุนคาใชจายในการขนสงมีราคาสูงมากข้ึนอยางปจจุบัน แนวทางการฝาวิกฤตตนทุนขนสงนี้
จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโลจิสติกสในเร่ืองของการบริหารจัดการการขนสง ซ่ึงใน
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ปจจุบันเราจะพบวาแนวทางการลดตนทุนในการขนสงนั้นมีหลากหลายวิธีการ อยากแนะนําให
ธุรกิจตางๆลองพิจารณาลูทางในการดําเนินการตอไปนี้ (โดยเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทหรือธุรกิจมีการ
ดําเนินการดานการขนสงดวย) สําหรับผูประกอบการภาคธุรกิจ ท่ีมีรถบรรทุกเปนของตนเองท่ีใชใน
การขนสงวัตถุดิบ หรือสินคาภายในธุรกิจ โดยปกติแลวทางเลือกที่สามารถใชในการแกไขปญหา 
ภาวะตนทุนท่ีถีบตัวสูงข้ึนเชนนี้ ก็มีอยูดวยกันหลากหลายวิธีการ แตท่ีเปนท่ีนิยมหรือถือวาเปน
แนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) มีอยูดวยกันอยางนอย 8 วิธีการ ดังตอไปนี้ 
 1. ทําการปรับเปล่ียนเสนทาง หรือตารางการเดินรถใหม ใหใชเสนทางหรือระยะเวลา
ในการเดินทางใหส้ันลง โดยอาจพิจารณาเสนทางลัด หรือเดินรถในเวลาท่ีไมมีการจราจรหนาแนน 
เชน เดินรถในเวลากลางคืนแทน ซ่ึงวิธีดังกลาวนี้ จะชวยใหตนทุนในการเดินรถในแตละคร้ังลด
นอยลงไดบาง เนื่องจากเกิดการเผาผลาญน้ํามันท่ีนอยลง หรือเสียเวลาในการเดินทางท่ีนอยลง 
 2. พยายามลดความถ่ีในการเดินรถลดใหนอยลง โดยอาศัยการ “Consolidate Orders/ 
Shipments” หรือรวบออรเดอรหลายๆ ออรเดอรเขาดวยกัน แลวคอยทําการขนสง หรืออาศัยการ
เก็บสต็อกบางสวนมากขึ้น เพื่อลดเท่ียวขนสงลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในการขนสงท่ีมีระยะการ
เดินทางมากๆ เชนการขนสงสินคาไปตามตลาดตางจังหวัดเปนตน ในกรณีนี้การหันมาใชรถหัวลาก
แทนการใชรถบรรทุกขนาดเล็ก จะสงผลใหตนทุนดานการขนสงลดลงได อยางไรก็ตามวิธีการน้ี
ทางบริษัทตองพึงระวังในเร่ืองของระยะเวลารอคอยของลูกคาท่ีอาจสงผลใหลูกคาไมพึงพอใจได 
 3. พยายามวางแผนการขนสงเพื่อลดการวิ่งเท่ียวเปลาท้ังขาไปและขากลับ และการ
อาศัยการจอดรถบรรทุกท้ิงไวท่ีตนทางหรือปลายทาง แทนการวิ่งเท่ียวเปลาข้ึนลงในแตละวันแทน 
ซ่ึงถาสามารถดําเนินการไดจะทําใหตนทุนการขนสงลดลงไดอยางมาก โดยสวนมากการพิจารณา
ในเร่ืองนี้ บริษัทจําเปนจะตองวางแผนดานการขนสงวัตถุดิบเขาบริษัท และการขนสงสินคาใหกับ
ลูกคาควบคูกันไป ถึงจะทําใหสามารถจัดเท่ียวรถขาไปและกลับ ใหสอดคลองกันได อยางไรก็ตาม
การลดตนทุนดวยวิธีนี้ ในบางบริษัทอาจเปนเร่ืองยาก เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจไมเอ้ือ
ตอการดําเนินธุรกิจแตอยางใด 
 4. การสงสินคาหรือวัตถุดิบจากซัพพลายเออรตรงสูโรงงาน หรือลูกคา โดยไมผาน
คลังสินคาของบริษัท หรือตองอาศัยระบบขนสงของบริษัทตนเอง “Drop Shipping” ซ่ึงทําใหสินคา
หรือวัตถุดิบสามารถสงผานตรงสูแหลงผลิต หรือแหลงบริโภคโดยไมเกิดภาระคาขนสงใดๆ เกิด
ข้ึนกับทางบริษัท วิธีนี้ถือวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการดานการขนสงเพราะอาศัยการ
ประสานงานระหวางบริษัทกับซัพพลายเออร โดยใหกับซัพพลายเออรขนสงสินคาแทนการ
ดําเนินการของบริษัท ทําใหบริษัทไมจําเปนจะตองมีภาระดานการขนสงแตอยางใด 
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 5. การจัดเสนทางขนสงแบบ “Multiple Drops & Multiple Picks” หรือการจัดเสนทาง
การขนสงใหม ใหการขนสงในแตละเท่ียว สามารถเกิดการสงมอบสินคาหลายๆ แหงในเท่ียวรถ
เดียวกัน และเกิดการรับสินคากลับเขาโรงงานหรือบริษัทหลายๆแหงในรถเท่ียวเดียวกัน หรือท้ังรับ
และสงสินคาในเท่ียวรถเดียวกัน วิธีการนี้ไมเปนการจํากัดการใชรถเหมือนในอดีตท่ีสวนมากจะจัด
ใหรถวิ่งงานหรือขนสงสินคาตอเที่ยวสําหรับหนึ่งลูกคาหรือหนึ่งปลายทางเทานั้น โดยการขนสง
เกิดการ “Consolidate” ขณะรถเดินทางท้ังไปและกลับบริษัท ทําใหสามารถลดจํานวนเท่ียวรถ และ
จํานวนรถขนสงลงไปไดมาก อยางไรก็ตามวิธีการนี้ตองอาศัยขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการวางแผนงานดานการขนสงท่ีดีมาก ไมเชนนั้นโอกาสจะเกิดปญหาดานการขนสงสินคา
ลาชาหรือผิดพลาดนั้นจะมีความเปนไปไดสูงเชนกัน                                                                   
 6. การปรับเปลี่ยนสภาพรถใหสามารถใชพลังงานทางเลือกอ่ืนท่ีถูกลง เชน ปรับ 
เปล่ียนมาใชแกสเอ็นจีวี แทนการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (ซ่ึงวิธีนี้อาจเหมาะสมกับธุรกิจ ท่ีมีความ
จําเปนจริงๆ จะตองมีรถบรรทุกเปนของตนเอง และพรอมท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม เพ่ือประหยัดคาใชจาย
เช้ือเพลิงในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีท่ีน้ํามันดีเซลมีราคาสูงมากข้ึน) อยางไรก็ตามวิธีการนี้ใน
ปจจุบันอาจจะตองพิจารณาใหรอบคอบ เนื่องจากเทคโนโลยีในการติดตั้งและเปล่ียนแปลง ยังไมได
มาตรฐานเทาท่ีควรและไมไดดําเนินการดวยบริษัทผูผลิตรถบรรทุกหลายๆบริษัทภายหลังจากการ
ปรับเปล่ียน พบวามีปญหาในดานการซอมบํารุง และเครื่องยนตเกิดอาการเดินเครื่องไมเหมือนเดิม
และมีแนวโนมท่ีช้ินสวนกลไกเคร่ืองยนตมีอัตราการสึกหรอสูงข้ึน 
 7. การหันมาใชวิธีจัดจางการขนสงภายนอกหรือ “Outsourcing” ซ่ึงวิธีการนี้ถือวาเปน
วิธีการที่ดีในสถานการณปจจุบัน เพราะสามารถบริหารตนทุนการขนสงไดดี ท่ีสุด เนื่องจากสามารถ 
ตกลงและเลือกบริษัทขนสงมาดําเนินการแทนได ทําใหภาระในเร่ืองน้ํามันเช้ือเพลิงตกไปอยูกับ
บริษัทรับจางขนสง และบริษัทไมตองลงทุนสูงข้ึนในระบบขนสงของตนเอง ท่ีสําคัญสามารถดูแล
การบริการและคุณภาพการขนสงท่ีสูงข้ึนได 
 8. การเลือกการขนสงรูปแบบอ่ืนท่ีประหยัดกวา เชน การขนสงทางน้ํา หรือการขนสง
ทางรถไฟซ่ึงจะทําใหตนทุนการขนสงลดลง ตัวอยางเชนบางบริษัทใชการขนสงทางรถไฟสําหรับ
วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน หรือใชขนสงตูสินคาเพื่อการสงออกไปยังทาเรือ เปนตน สวนการขนสง
ทางนํ้า ก็เชนกันสามารถขนสงท้ังทางลําแมน้ําเจาพระยา หรือขนสงตามชายฝงทะเล ซ่ึงปรากฏวา
บริษัทผลิตสินคาประเภทเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม หรือบริษัทผลิตเหลา เบียรหรือแอลกอฮอล ปจจุบันหัน
มาขนสงทางนํ้ามากข้ึน 
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 2.1.4 ตนทุนการขนสงสินคา (Cost of Transportation)  
   ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงสามารถจําแนกออกเปนหลายประเภท ตามลักษณะของ
กิจกรรมท่ีเกิดสงผลใหเกิดตนทุน ดังนี้ 
  1. ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆตาม
การผลิต ไมวาจะทําการผลิตหรือไมผลิตก็ตาม ตนทุนนี้จะเกิดข้ึนเปนจํานวนท่ีคงท่ี ตนทุนนี้ถึงแม
จะมีการผลิตเปนจํานวนมากหรือจํานวนนอยเพียงใด ก็จะตองเสียคาใชจายในอัตราเทาเดิมอยู
ตลอดเวลา เชน คาเชา ท่ีดิน อาคาร คาประกันภัย คาทะเบียนยานพาหนะ คาเส่ือมราคา เงินเดือน
ประจํา คาใบอนุญาตเชาสถานท่ี เปนตน ในบางคร้ังตนทุนประเภทนี้อาจเรียกช่ือไดอยางอ่ืนอีก เชน 
Constant Cost หรือ Overhead Cost ตนทุนชนิดนี้แมจะใหบริการมากนอยเพียงใดหรือไมไดให 
บริการเลย ก็ตองเสียเปนจํานวนเทากัน เปนตน 
 2. ตนทุนผันแปร (Variable Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามปริมาณของการผลิต อาจเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนไดอีก คือตนทุนดําเนินงาน (Operation Cost) ถา
ใหบริการขนสงมาก ตนทุนชนิดนี้ก็มากดวย ถาบริการขนสงนอยตนทุนนี้ก็นอย ถาไมไดใหบริการ
เลย ก็ไมตองจายตนทุนนี้เลย ตนทุนผันแปรไดแก คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาซอมแซม คาน้ํามันหลอล่ืน 
คาใชจายในการขนสง เปนตน 
 3. ตนทุนรวม (Total Cost หรือ Joint Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายตางๆ โดยรวมเอา
ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรมารวมกัน ถือเปนตนทุนของการบริการท้ังหมด ในการขนสงถือวา
เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนสําหรับการขนสงสินคา โดยไมสามารถจะแยกออกไดวาตนทุน
ของการขนสงสินคาหรือบริการแตละอยางแตละประเภทน้ันเปนเทาใด เชน การขนสงทางรถไฟ 
โดยรถขบวนหนึ่งอาจมีท้ังผูโดยสารสินคาและบริการอยูในขบวนเดียวกัน คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจะเปน
ตนทุนรวมกัน เพราะไมสามารถจะแยกออกไดวาเปนตนทุนในการขนสงผูโดยสาร หรือเปนตนทุน
สําหรับการขนสงสินคาและบริการ เปนตน ดังนั้นตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการขนสงเท่ียวนั้น ก็ควรจะ
แบงสรรไปยังสินคาแตละชนิดท่ีขนสงในเท่ียวนั้น การท่ีตองแบงสรรตนทุนเชนนี้ก็จะเปน
ประโยชนตอธุรกิจ เพ่ือจะไดทราบวาสินคาแตละประเภทท่ีดําเนินการอยูนั้นมีตนทุนและใหกําไร
เพียงใด ตนทุนรวมท่ีสามารถแยกแยะไดชัดเจน เชน คาน้ํามันซ่ึงอาจคิดเฉล่ียคาน้ํามันแตละเท่ียวไป
ตามนํ้าหนักบรรทุกสินคา เปนตน 
 4. ตนทุนเท่ียวกลับ (Back Hual Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีไดรวมเอาลักษณะ
ของคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) เขาไปดวย ถือเปนคาชดเชยท่ีตองทําใหเสียโอกาสข้ึน ใน
กรณีของการขนสงหมายถึง การท่ีตองบรรทุกผูโดยสาร สินคาหรือบริการ ไปสงยังจุดหมายปลาย 
ทางแลว ในเท่ียวกลับนั้นไมไดบรรทุกอะไรกลับมาเลย กรณีนี้จึงตองมีการคิดถึงตนทุนเท่ียวกลับ
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รวมไวในการคิดตนทุนคาบริการขนสงดวย ซ่ึงในบางครั้งลักษณะเชนนี้ ถือวาการสูญเปลาได
เกิดข้ึนและถือเปนการขนสงท่ีไมทําใหเกิดการประหยัดอีกดวย ผูประกอบการขนสงตองคํานึงถึง
ตนทุนเท่ียวกลับดวย หรือในกรณีของธุรกิจท่ีมีรถบรรทุกสินคาเองก็ควรคํานึงถึงตนทุนนี้ดวย
เชนกัน 
 ตนทุนของการขนสงจะแตกตางกันมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้  

 -  ลักษณะของเสนทางท่ีใชในการขนสง 
 -   ระยะทางและระยะเวลาของการขนสง 
 -   อุปกรณและมาตรฐานตางๆในการขนสง 
 -   ลักษณะของสินคาและบริการท่ีจะทําการขนสง 
 -   สภาพแวดลอมและภูมิประเทศท่ีจะทําการขนสง 

การจัดการการขนสง ปจจัยทางเศรษศาสตร (Transportation Management: Economic Factors)  
 Donald J. Bowersox และ David J. Closs ไดกลาวถึงปจจัยหลักท่ีมีผลตอเศรษฐศาสตร
การขนสงไดแก ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแนน การจัดเก็บ การจัดการ ความรับผิดชอบ และการ 
ตลาด ซ่ึงมีความเกี่ยวของกันดังนี้  
 ระยะทาง (Distance) ระยะทางเปนปจจัยท่ีทีอิทธิพลตอตนทุนการขนสง เนื่องจากมี
ความเกี่ยวของกับตนทุนผันแปร คือ คาแรง เช้ือเพลิงและการบํารุงรักษา จากภาพท่ี 1 แสดง
ความสัมพันธท่ีสําคัญอยู 2 ประการ ประการแรกคือ ตนทุนของการรับและสงสินคาท่ีไมคํานึงถึง
ระยะทาง ประการท่ีสองคือ เสนตนทุนเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลงตามระยะทาง เรียกวา tapering 
principle เปนผลจากการเคล่ือนยายระยะไกลข้ึน ซ่ีงมีแนวโนมทําใหเปอรเซนตการวิ่งระหวางเมือง
จะมีมากกวาในเมือง การวิ่งระหวางเมืองจะถูกกวาเนื่องจากระยะทางวิ่งท่ีมากกวาโดยใชเช้ือเพลิง
และคาแรงท่ีเหมือนกันและผลจากอัตราวิ่งท่ีสูงกวา และเปนเพราะความถ่ีของการหยุดรถในเมืองท่ี
ทําใหตนทุนการรับและสงสินคาสูง 
 จํานวน (Volume) จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงตนทุนการขนสงตอน้ําหนักสินคาลดลง
เม่ือปริมาณสินคามีจํานวนเพิ่มข้ึน ท่ีเปนเชนนี้เพราะตนทุนคงท่ีของการรับและสงสินคาและคาการ
จัดการตางๆ ไดถูกเฉล่ียลงไปตามจํานวนสินคาท่ีเพิ่มข้ึน ความสัมพันธนี้จะถูกจํากัดดวยความ 
สามารถในการบรรทุกของยานพหนะ เชน เม่ือยานพหนะคันท่ีหนึ่งเต็ม ก็จะตองใชคันท่ีสอง
บรรทุกสวนท่ีเหลือ ดังนั้นถาปริมาณสินคานอยก็ควรท่ีจะทําการรวบรวมสินคาใหมีมากพอเพื่อ
ความไดเปรียบตามหลักของเศรษฐศาสตร 
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ภาพท่ี 2.1  ความสัมพันธระหวางระยะทาง  ภาพท่ี 2.2  ความสัมพันธระหวาง 
   และตนทุนการขนสง                     น้ําหนักบรรทุกและตนทุนการขนสง 
 
 ความหนาแนน (Density) ปจจัยท่ีสามคือความหนาแนนของสินคา ซ่ึงตองพิจารณา
ถึงนหนักและพื้นท่ีดวย โดยทั่วไปจะคิดคาขนสงตามนํ้าหนัก ยานพาหนะบรรทุกจะถูกจํากัดดวย
พื้นท่ีมากกวาน้ําหนักบรรทุก ถาบรรทุกเต็มแลวก็เปนไปไมไดท่ีจะบรรทุกเพิ่มแมวาสินคานั้นจะ
เบาก็ตาม คาแรงคนขับและคาเช้ือเพลิงไมไดมีผลจากนํ้าหนักบรรทุก ความหนาแนนของสินคา
เพิ่มข้ึนก็จะทําใหตนทุนคงที่ถูกแบงไปตามน้ําหนักท่ีเพิ่ม เปนผลใหตนทุนคาขนสงตอน้ําหนัก
นอยลงดวย จากภาพท่ี 3 ตนทุนคาขนสงตอน้ําหนักลดลง แมวาความหนาแนนจะเพิ่มข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสินคาและตนทุนการขนสง 
 
 โดยท่ัวไปผูจัดการฝายโลจิสติกสพยายามท่ีจะเพิ่มความหนาแนนของผลิตภัณฑ 

เพ่ือท่ีจะบรรทุกไดมากข้ึน การเพ่ิมความหนาแนนใหบรรจุภัณฑเพื่อท่ีจะบรรจุสินคาไดมากข้ึน
ตัวอยางเชน ของเหลว เบียร โซดา สามารถบรรทุกไดเพียงคร่ึงเดียวเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกเต็ม
หรือน้ําหนักถึงกอนปริมาณท่ีทําการบรรทุกได อยางไรก็ตามความพยายามท่ีจะเพิ่มความหนาแนน
ของผลิตภัณฑจะเปนผลใหตนทุนคาขนสงลดลง 

DPU



25 
 
 การจัดเก็บ (Stowability) หมายถึงขนาดของผลิตภัณฑซ่ึงมีผลตอยานพาหนะท่ีจะ
บรรทุก ขนาดและรูปทรงท่ีผิดแผก เชนเดียวกับน้ําหนักท่ีเกินหรือความยาวท่ีเกิน จะทําใหการ
จัดเก็บไดไมดีและส้ินเปลืองเน้ือท่ีบรรทุก แมวาผลิตภัณฑจะมีความหนาแนนเทากันแตการจัดเก็บ
ก็จะแตกตางกัน ผลิตภัณฑท่ีรูปทรงมาตรฐานจะจัดเก็บไดงายกวารูปทรงท่ีผิดแผกออกไป ตัวอยาง 
เชน แทงเหล็กและคันเบ็ด มีความหนาแนนเทากัน แตคันเบ็ดจัดเก็บยากกวาเพราะความยาวและ
รูปทรง การจัดเก็บมีผลตอขนาดของการจัดสง บางคร้ังผลิตภัณฑจํานวนมากสามารถจัดเก็บเปน
กลุมได มิฉะนั้นก็จะยากตอการจัดเก็บ ตัวอยางเชน รถบรรทุกขนกระปองท่ีไมใชแลว ถาบรรทุก
เปนกระปองเดี่ยวทําใหยากแกการจัดเก็บมากกวากระปองท่ีถูกอัดใหแบน 
 การจัดการ (Handling) อุปกรณพิเศษในการจัดการสินคาชวยในการขนยายสินคาข้ึนลง
รถบรรทุกหรือเรือ รวมถึงลักษณะของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ เชนกลอง พาเลต เชือกผูก ซ่ึงมีกผล
ตอตนทุกของการจัดการ 
 ความรับผิดชอบ (Liability) ผลิตภัณฑท่ีจะถูกความกระทบกระเทือนไดงาย การเนา
เปอย การถูกขโมย ระเบิด ผูรับขนสงควรจะทําประกันสินคา และผูสงออกสามารถลดความเส่ียง 
และคาขนสงไดโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑใหสามารถปองกันหรือลดการสูญหายหรือเสียหาย 
 ปจจัยดานการตลาด (Market Factors) ชองทางขนสงหมายถึงการเคล่ือนยายจากจุด 
เร่ิมตนไปยังจุดปลายทาง รถสงสินคาและพนักงานจะตองกลับมายังจุดเร่ิมตนจึงควรจะทําการ
บรรทุกสินคาขากลับ (backhual) มิเชนนั้นก็จะตองตีรถเปลากลับ (deadhead) กรณีของ deadhead 
แรงงาน เช้ือเพลิงและตนทุนของการบํารุงรักษาจะตองคิดขากลับรวมดวย ดังนั้นควรท่ีจะทําการ
บรรทุกสินคาท้ังไปและกลับใหเกิดความสมดุลอยางไรก็ตามมันแทบจะเปนไปไดนอยมากที่จะทํา
ใหความตองการเทากันในสวนของโรงงานผลิตและสถานท่ีตั้งของผูบริโภค 

 จากท่ีกลาวขางตนจะเห็นไดวา ตนทุนในการขนสงข้ึนอยูกับปจจัยหลายปจจัย ดังนั้น
หากองคกรจะทําการลดตนทุนการขนสงสินคา องคกรจําเปนตองพิจารณาปจจัยหลายดานประกอบ
กัน เพื่อให สามารถลดตนทุนไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2.1.5 การบริหารตนทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง  

  การจัดการในธุรกิจขนสงเปนปจจัยท่ีเอ้ือผลสําคัญตอรายได ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน การลดตนทุน การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา มีเทคนิคและหลักการในหลาย
ประเด็นท่ีนํามาซ่ึงการสรางปรัชญาทางการบริหารท่ีประสบผลเลิศในธุรกิจ เจาของธุรกิจหรือ
ผูประกอบการจึงตองแสวงหาซ่ึงความรูใหม และเรียนรูในการจะนําหลักการบริหารที่ดีมาพัฒนา
กิจการใหมากท่ีสุด ศาสตรการจัดการในธุรกิจขนสง เปนประโยชนในการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการในธุรกิจ เร่ืองของตนทุนท่ีเกิดจากคาน้ํามันเช้ือเพลิง (Fuel cost) คาน้ํามันเช้ือเพลิง
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เปนคาใชจายประมาณ 26.7% ของคาใชจายท้ังหมดจัดไดวาเปนสัดสวนท่ีสูงมาก ถาเราทราบถึง
สาเหตุของการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงก็จะสามารถประหยัดคาใชจายลงไดอยางมากดวย น้ํามัน
เช้ือเพลิงใหกําลังงานไดอยางไร การเปล่ียนแปลงจากน้ํามันเช้ือเพลิงไปเปนพลังงานกลโดยจะเห็น
ไดวาน้ํามัน 100% จะเปล่ียนรูปเปนพลังงานและการสูญเสียท่ีสวนตางๆ ซ่ึงสัดสวนของพลังงานท่ี
ไดออกมาข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ตนเหตุของการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงแบงเปน
หัวขอใหญๆ ไดคือ 
  1. ขอมูลทางเทคนิคท่ีควบคุมได ขอมูลทางเทคนิคนี้เปนสวนท่ีสามารถควบคุมใหอยู
ในสภาวะท่ีถูกตองและเหมาะสมได โดยสามารถแบงเปนหัวขอใหญๆ ไดแก  

  น้ําหนักบรรทุกและความสูงท่ีเพิ่มข้ึน การเพิ่มน้ําหนักบรรทุกจากน้ําหนักบรรทุก
ปกติจะทําใหส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.05-0.06 ลิตร/กม. ทุกๆ 10 ตัน ในขณะท่ีความสูงเกิน 3.6 
เมตร จะทําใหส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.01 ลิตร/กม. ในทุกๆความสูง 15 ซม.   

  การเลือกใชรถบรรทุกใหเหมาะกับน้ําหนักบรรทุก ผูประกอบการรถบรรทุกควร
เลือกใชกําลังประมาณ 10-12 แรงมา/ตัน ยกตัวอยางเชน ถาตองการน้ําหนักบรรทุกรวม 12 ตัน ควร
ใชรถขนาด 10*12 =120 แรงมา ถึง 12*12 = 144 แรงมา  ถาตองการน้ําหนักบรรทุกรวม 21 ตัน ควร
ใชรถขนาด 10*21 =210 แรงมา ถึง 12*21 = 252 แรงมา  

  การเลือกใชรถพวงและรถลากจูงใหเหมาะสมกับน้ําหนักบรรทุกสําหรับรถพวง 
และรถลากจูงควรเลือกใชกําลังประมาณ 8-10 แรงมา/ตัน เชน ถาตองการน้ําหนักบรรทุกรวม 37.4 
ตัน ควรใชรถขนาด 8*37.4 = 299 แรงมา ถึง 10*37.4 = 374 แรงมา จะเห็นวาการเลือกใชกําลังของ
เคร่ืองยนตท่ีสูงมิไดทําใหส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงมากกวาเคร่ืองยนตท่ีมีกําลังตํ่าเสมอไป แตส่ิง
สําคัญท่ีควรพิจารณาในการเลือกใชรถนั้นควรจะตองพิจารณากําลังของเคร่ืองยนตใหเหมาะสมกับ
การใชงาน 

  จํานวนยางเพ่ิมข้ึน 4 เสน จะทําใหส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.05 ลิตร/กม. 
  เพลาเพิ่มข้ึน 1 เพลา จะทําใหส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.01 ลิตร/กม. 
  แรงดันลมยาง แรงดันลมยางท่ีนอยเกินไปจะทําใหหนายางสัมผัสผิวถนนมาก

เกินไปซ่ึงจะเพิ่มแรงตานทานการหมุนของลอ ทําใหส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน แรงดันลมยาง
ท่ีต่ํากวาปกติ 0.81 ปอนด/ตารางน้ิว ทําใหส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงข้ึน 0.01 ลิตร/กม. ความสัมพันธ
ระหวางแรงตานทานการหมุนและแรงดันลมยาง เม่ือแรงดันลมยางลดลงจากตําแหนงท่ีเหมาะสม
จะทําใหแรงตานทานการหมุนเพิ่มข้ึน 
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 2. การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต ภายในเคร่ืองยนตมีระบบตางๆ ท่ีตองบํารุงรักษามากมาย 
เชน ระบบเช้ือเพลิง ระบบบรรจุอากาศ ระบบหลอเย็น ระบบหลอล่ืน การปลอยใหเคร่ืองยนตอยูใน
สภาพท่ีเส่ือมโทรมจะทําใหส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.19 ลิตร/กม. 
 3. ภาวะแวดลอมภายนอก สภาวะแวดลอมภายนอกประกอบดวยปจจัยหลายอยางท่ีไม
สามารถควบคุมได เชน ทางลาดชัน และสภาพการจราจร เปนตน การขึ้นทางลาดชัน ทําให
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.03 ลิตร/กม. สภาพการจราจรท่ีติดขัดก็เปนสาเหตุท่ีทําให
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนเชนกัน แมวาภาวะแวดลอมภายนอกเปนปจจัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมไดก็ตามแตก็สามารถเลือกเสนทางท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงสภาวะท่ีทําใหส้ินเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิงได 

 ยาง (Tire) ทําหนาท่ีรับน้ําหนักตัวรถ, สงถายกําลังงานจากเคร่ืองยนตไปยังพื้นผิวถนน
เพื่อขับเคล่ือน สงถายแรงเบรกเพื่อหยุดรถ สงถายแรงบังคับเล้ียวเพื่อการควบคุมรถ เกาะถนนในทุก
สภาพผิวถนน คาใชจายเกี่ยวกับยาง (Tire costs) ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการประกอบการขนสงมี
คาใชจายท่ีสูงประมาณ 7.9% สาเหตุการสึกหลอของยางท่ีผิดปกติ ประกอบดวยเร่ืองของมุมลอ, 
ความดันลมยาง , ชนิดของยาง,น้ําหนักบรรทุก,สภาพพื้นผิวถนน, วิธีการขับข่ี 

 วิธีการควบคุมคายาง ตนทุนในเร่ืองของยาง สามารถท่ีจะดําเนินการในการสรางความ
ประหยัดตนทุนในดานนี้ไดดวย การสํารวจเสนทางและกําหนดเสนทางการเดินรถ จัดระบบการขับ
ข่ี ควบคุมน้ําหนักบรรทุก จัดทําแผนการบํารุงรักษา 

 คาซอม (Repairting costs) คาใชจายเกี่ยวกับคาซอม และบํารุงรักษา เปนอีกคาใชจาย
หนึ่งท่ีทําใหตนทุนการประกอบการขนสงสูงประมาณ 8.9 %ของคาใชจายรวมท้ังหมด ซ่ึงสามารถ
ทําใหลดลงได โดยตนเหตุการณเสียหายของรถ มาจากเร่ืองของวิธีการใชรถ การใชความเร็วรอบ
ไมเหมาะสมกับตําแหนงเกียร, สภาพถนน และการจราจร ปจจัยเหลานี้มีผลในเร่ืองการลดหรือเพิ่ม
ของคาซอม 
 2.1.6  การจัดจางดานโลจิสติกส (Logistics Outsourcing) 
 พัฒนาการท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งทางดานโลจิสติกส คือการใชบริการของผูใหบริการ 
โลจิสติกส (Logistics Service Provider) ท่ีเพิ่มมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา การจัดจางโลจิสติกส ซ่ึง
แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดการจัดจางนั้นก็มีสาเหตุจากหลายประการ ตั้งแต การลดตนทุน ถึงความ
ตองการเขาถึงเทคโนโลยีของผูใหบริการโลจิสติกส ซ่ึงนอกจากความคาดหวังท่ีเราตองการจากการ
จัดจางนั้น เราก็ยังจะตองเขาใจถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการจัดจาง โดยเราจะเร่ิมตนจากการ
สรางความเขาใจกอนวา การจัดจางนั้นคืออะไร และผลประโยชนและความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การจัดจางน้ันจะมีอะไรบาง 
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          1. การจัดจาง 
               1.1 ความหมายของการจัดจาง 
          Institute for Supply Management ซ่ึงเปนสถาบันทางดานการจัดการอุปทานท่ี
ใหญท่ีสุดในโลกไดใหคําจํากัดความของคําวาจัดจางไววา การจัดจางคือรูปแบบหนึ่งของการ
ตัดสินใจวาจะซ้ือหรือทําเอง ซ่ึงองคกรเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑท่ีองคกรนั้นเคยผลิตเอง หรือการ
บริการท่ีองคกรนั้นเคยทําเอง การจัดจางจะเกี่ยวของกับการจัดหา และการใชผูใหบริการที่รับจางใน
การสงมอบสินคาหรือบริการท่ีสําเร็จแลว แทนท่ีจะจัดหาวัตถุดิบแลวนํามาผลิตหรือทําใหสําเร็จเอง 
ฉะนั้นการจัดจางโลจิสติกสก็คือการท่ีองคกรเลือกใชผูใหบริการโลจิสติกส เขามาทําหนาท่ีปฏิบัติ 
งานดานโลจิสติกสแทนท่ีองคกรนั้นจะทําเอง 
  1.2 แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดการริเร่ิมการจัดจาง 
   การริเร่ิมการจัดจางนั้นอาจจะเกิดจากหลายเหตุผล ซ่ึงมักจะเกิดจากแรงผลักดัน
ตางๆ ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
         - เพื่อตอบสนองตอแรงกดดันจากผูบริหาร ไมวาแรงกดดันนั้นจะมาจาก
บอรดของบริษัท ผูถือหุนหรือผูบริหาร การขูเข็ญเปนตัวผลักดันการตัดสนใจท่ีมีประสิทธิผลตํ่า
ท่ีสุด 
    - เพื่อเปนการลดปญหาการปฏิบัติการที่มีอยู ปญหาการปฏิบัติการท่ีมีอยู
สามารถท่ีจะเปนแรงกระตุนท่ีดีและหากปญหาน้ันมีความทาทายในการปฏิบัติการ มันอาจจะเปน
ส่ิงขับดันท่ี เหมาะสมสําหรับการจัดจาง 
    - เพ่ือเปนการเติมเต็มความตองการ เม่ือคุณไดเล็งเห็นชองวางระหวางส่ิงท่ี
คุณเปนอยูในขณะนี้กับส่ิงท่ีคุณตองการจะเปน หรือส่ิงท่ีเปนไปได 
  1.3 ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดจาง 
   เปาหมายทางธุรกิจท่ีชัดเจนข้ึน  
   การจัดจางทําใหบริษัทตางๆ สามารถมุงความสนใจไปยังทักษะและธุรกิจหลัก
ของตนรวมท้ังประเด็นทางธุรกิจอ่ืนๆ อันไดแก การสรางแบรนด กลยุทธ และกาวางแผน ในขณะท่ี
เร่ืองรายละเอียดเกี่ยวกับ การปฎิบัติการเฉพาะเรื่องไดถูกมอบหมายใหผูเช่ียวชาญจากภายนอกรับ
ไปดูแลจัดการแทน การจัดจางยังชวยใหผูบริหารสามารถจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองตางๆ ได
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน และเม่ือเวลาและความสนใจของเขาไมถูกแบงทอน พวกเขาก็จะสามารถ
ปฏิบัติการในสวนของธุรกิจหลักใหสัมฤทธ์ิผลไดดีข้ึน 
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                     ตนทุนในการปฏิบัติการท่ีลดลงหรือควบคุมได  
                 เหตุผลทางกลยุทธ ท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการจัดจางอาจจะเปน
ประโยชนในเร่ืองของการลดและควบคุมตนทุนในการปฏิบัติการ การที่ผูใหบริการจัดจางมี
โครงสรางตนทุนท่ีต่ํากวาเปนหนึ่งในประโยชนระยะส้ันท่ีดึงดูดมากท่ีสุดในการทําจัดจาง 
โครงสรางตนทุนท่ีต่ํากวาของผูใหบริการจัดจางของคุณอาจจะเปนผลมาจากการประหยัดจาก
ปริมาณงานท่ีมากช้ึน (Economies of Scale) นอกจากนี้การจัดจางทําใหคุณสามารถเปล่ียนคาใชจาย
ท่ีตายตัวใหกลายเปนคาใชจายท่ีแปรผันได 
   ความสามารถท่ีเพิ่มสูงข้ึนในการเขาถึงขีดความสามารถท่ีผูใหบริการมี 
                 ดวยธรรมชาติของความชํานาญเฉพาะดานนั้น ผูใหบริการจัดจางจะนํามาซ่ึง
เทคโนโลยี เคร่ืองไมเคร่ืองมือและเทคนิคใหมๆ ซ่ึงบริษัทจะยังไมมี อันจะทําใหเพิ่มขอไดเปรียบ
ในการแขงขัน โดยอาศัยทักษะตางๆ ท่ีเพิ่มพูนข้ึนดังกลาว และยังชวยใหลูกคาเหลานั้นหลีกเล่ียง
คาใชจายในการไลตามเทคโนโลยีและการจัดฝกอบรมไดอีกดวย 
   ชวยใหบริษัทขนาดกลางและเล็กสามารถแขงขันได 
                 บริษัทเล็กๆ สวนมากไมสามารถท่ีจะมีบริการสนับสนุนภายในเหมือนอยางท่ี
บริษัทใหญๆ มีได การจัดจางสามารถชวยบริษัทเล็กๆ เหลานี้ใหกระทําการ “ใหญๆ” ไดโดยการท่ี
ผูใหบริการจัดจางนั้นใหชองทางพวกเขาเขาสูการไดรับการประหยัดจากปริมาณงานท่ีใหญ 
(Economies of Scale) ความมีประสิทธิภาพ และความเช่ียวชาญเหมือนอยางท่ีบริษัทใหญๆไดรับ 
   ทรัพยากรตางๆ จะถูกนําไปใชในกิจกรรมท่ีมีความสําคัญทางกลยุทธมากข้ึน 
                 องคกรทุกองคกรมีทรัพยากรที่ใชไดอยูจํากัด การจัดจางจะทําใหทรัพยากร
เหลานั้นถูกดึงจากกิจกรรมท่ีไมใชงานหลักเพื่อไปใชในกิจกรรมท่ีตองมีการปฏิสัมพันธกับลูกคาซ่ึง
เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดมากกวา 
   เงินทุนท่ีไดกลับเขามา 
                 ในการจัดจางอาจมีเร่ืองของการโอนทรัพยสินจากองคกรไปยังผูใหบริการจัด
จาง อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ และใบอนุญาตตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการ
ประกอบกิจการลวนมีราคาและถูกขายใหกับผูใหบริการจัดจาง ซ่ึงผูใหบริการจัดจางก็จะใช
ทรัพยสินดังกลาวในการใหบริการแกองคกรเหลานั้น การขายทรัพยสินดังกลาวอาจทําใหองคกร
ไดรับเงินสดจํานวนมากการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
   การลดการลงทุน 
                 ในองคกรสวนใหญจะมีการแขงขันกันอยางมโหฬารเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินทุน 
การตัดสินใจวาจะนําเงินเหลานั้นไปลงทุนในเร่ืองใดเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญมากเร่ืองหน่ึงสําหรับ
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บริษัท การจัดจางชวยลดความจําเปนในการนําเงินไปลงทุนในงานท่ีไมใชงานหลักของธุรกิจท้ังนี้
โดยการจัดจางงานออกไป การจัดจางทําใหหมดความจําเปนท่ีจะตองแสดงใหเห็นผลตอบแทนจาก
การลงทุนในเร่ืองท่ีไมใชงานหลักขององคกร  
  1.4 ความเสี่ยงจากการจัดจาง 
   ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริการลูกคา หากเราจะจัดจางงานท่ีตองมีการ
ติดตอกับลูกคา เราตองมีการควบคุมทุกกระบวนการท่ีสามารถสงผลกระทบ โดยตรงตอ
ความสัมพันธของบริษัทกับลูกคาอยางใกลชิด ซ่ึงความสําเร็จหรือความลมเหลวจะข้ึนอยูกับส่ิงท่ี
ลูกคาไดสัมผัสนั่นเอง 
                         ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับขอมูลความลับ  ในการจัดจางนั้นเราจะตองแนใจวาผู
ใหบริการ มีการดําเนินการดานการรักษาขอมูลความลับของบริษัทเหมาะสม ความเส่ียงตอการเกิด
กรณีละเมิดมาตรการรักษาขอมูลความลับ หรือกรณีการสูญเสียทรัพยสินทางมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ดังนั้นมาตรการตางๆ ตองถูกบันทึก ตรวจสอบ และรายงานอยางสมํ่าเสมอ 
                            คุณภาพ ในการจัดจาง เราจะตองมีความเฉพาะเจาะจงและรอบคอบเวลาที่เขียน
บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับส่ิงท่ีเราคาดหวังใหเปนสําหรับเร่ืองของคุณภาพของการใหบริการ 
                      การเจริญเติบโต  ผูใหบริการจะตองมีความพรอมท่ีจะสนองตอการเจริญเติบโต
ของกิจการของบริษัท ดังนั้นเราจึงตองประเมินความสามารถของผูใหบริการในการรับมือกับส่ิง
เหลานั้นเม่ือบริษัทตองการ 
                           กําหนดเวลา  หากผูใหบริการไมรู ไมทราบ ไมสนใจ หรือไมสามารถจัดการให
เปนไปตามกําหนดเวลาของบริษัทได  นั่นหมายความวาเรากําลังมีปญหาใหญแลว ดังนั้นเราจึงตอง
ม่ันใจวาผูใหบริการมีความตระหนักในความสําคัญของความเรงดวนอยางไร 
                           การขยายขอบเขตของงานออกไปจากที่เคยตกลงกันไว ไมมีสัญญาขอตกลง
ใดๆที่สามารถการกําหนดขอบเขตของงานใหครอบคลุมการปฏิบัติการไดในทุกกรณี ดังนั้นในชวง
ของการจัดจาง เราควรตองมีกลไกในเพื่อรองรับการปรับขอบเขตงาน 
   ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับเร่ืองของคน  การจัดจางมักจะทําใหพนักงานเสียขวัญ และ
อาจเกิดแรงตอตานได ดังนั้นเราจะตองมีแผนในการดําเนินการเปล่ียนแปลงท่ีรอบคอบ โดยตอง
อาศัยใชการส่ือสารเปนอยางมาก 
   การเสียความควบคุม  ความสามารถในการควบคุมเปนส่ิงท่ีทุกคนตองการ การ
จัดจางกิจกรรมใดๆ ออกไป เราจะตองสูญเสียความสามารถในการควบคุม กระบวนการของ
กิจกรรมนั้นๆ ไมมากก็นอย 
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 2. การเลือกกิจกรรมดานโลจิสติกสท่ีจะจัดจาง 
    ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งในการจัดจางโลจิสติกสคือ การตัดสินใจวาจะจัดจาง
หรือไม และกิจกรรมโลจิสติกสใดท่ีเราควรจะจัดจางซ่ึงกิจกรรมพื้นฐานหลักๆ ทางดานการจัดการ 
โลจิสติกสจะประกอบไปดวย 
  - การขนสง 
  - การบริหารสินคาคงคลัง 
  - การจัดหา 
  - การจัดการคําส่ังซ้ือ 
  - การจัดตารางเวลาการจัดสงสินคา 
  - การบรรจุหีบหอ 
  - การจัดการคลังสินคา 
  - การเคล่ือนยายสินคา 
  - การจัดการขอมูล 
  - การใหบริการลูกคา 
  2.1 การสรางกลยุทธในการจัดจางโลจิสติกส 
           กระบวนการแรกในการจัดจางคือการสรางกลยุทธในการจัดจางซ่ึงจะตอบ
คําถามท่ีวา เราควรจะจัดจางหรือไม และกิจกรรมโลจิสติกสใดท่ีเราควรจะจัดจาง 
   พิจารณาหาเปาหมายหลักของบริษัท 
           ทําไมบริษัทจึงทําธุรกิจนี้? เราตองการส่ิงใด? และลูกคาของเรามองเห็นคุณ
คาท่ีแตกตางไหม? เม่ือเราสามารถระบุเร่ืองหลักๆ หรือความไดเปรียบในการแขงขันท่ีสําคัญท่ีสุด
ของบริษัทไดแลว เราก็จะสามารถดําเนินการใหไปสูเปาหมายดังกลาว โดยการมุงเนนกําลัง
ความสามารถตางๆ ท่ีตรงกับเปาหมายหลักดังกลาวนั้นโดยกิจกรรมดานโลจิสติกสใดๆ ท่ีไม
เกี่ยวของโดยตรงกับเปาหมายหลัก ควรถูกนํามาพิจารณาการทําจัดจางออกไป 
   วิเคราะหบริษัท 
            กิจกรรมดานโลจิสติกสท่ีบริษัททําอยู เราตองการปฏิบัติการนั้นเองหรือจัดใหมี
ภายในองคกรจริงๆ หรือไม มันมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือซับซอนยุงยากหรือไม มันสําคัญมากท่ี
จะตองพิจารณาอยางจริงจังถึงทรัพยากรที่บริษัทมีอยู หากเราถามหัวหนางานดานโลจิสติกสวาเขา
สามารถทํากิจกรรมดานโลจิสติกสหนึ่งๆไดหรือไม พวกเขาจะตอบวา “ได” เพราะน่ันคือส่ิงท่ีเขา
ทํา ซ่ึงคําถามท่ีดีกวานั้นคือ “ทําไมงานในสวนนี้มีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัท” กลาวอีกอยาง
หนึ่งก็คือ เราจะตองต้ังคําถามวาเรามีความรูภายในองคกรเพียงพอท่ีจะทํากิจกรรมนั้นๆ ไดอยางมี
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ประสิทธิผลมากกวาคนอ่ืนหรือไม หากคําตอบท่ีไดคือ “ไม” กิจกรรมนั้นไมสําคัญตอบริษัท และ
มันก็เปนทางเลือกท่ีดีสําหรับการพิจารณาทําจัดจางเม่ือเราทราบวางานหลักขององคกรคืออะไร เรา
จะสามารถเร่ิมตนรวบรวมความพยายามเพ่ือพัฒนาส่ิงท่ีบริษัท มีความชํานาญเปนพิเศษใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน สําหรับกิจกรรมโลจิสติกสใดๆ ท่ีไมไดเปนสวนสําคัญของงานหลักนั้น หาก
มอบหมายใหผูใหบริการโลจิสติกสทําแทนก็จะสามารถลดตนทุนลงไดเปนจํานวนมากและยัง
สามารถเพ่ิมคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพไดอีกดวย 
   ตรวจสอบวามีผูใหบริการท่ีมีความชํานาญหรือไม 
           เราจะตองทราบวามีมีผูใหบริการโลจิสติกสท่ีมีความชํานาญในสวนงานท่ีเรา
ตองการจะจัดจางหรือไมซ่ึงถามีส่ิงแรกที่ควรทํา คือ การสรางความสัมพันธ ซ่ึงจะชวยสราง
เสถียรภาพใหเกิดข้ึนแกการจัดจางโลจิสติกสดวยการศึกษาท่ีดีเราจะสามารถสรางความสัมพันธกับ
ผูใหบริการโลจิสติกสและไดรับผลตอบแทนจากการจัดจางโลจิสติกสไปไดอีกเปนระยะเวลานาน 
  2.2 แนวทางในการคัดเลือกกิจกรรมโลจิสติกสท่ีจะจัดจาง 
           ในข้ันแรกลองพิจารณากิจกรรมท้ังหมดของบริษัทดวยมุมมองของลูกคา 
กลาวคือดูวากิจกรรมใดบางท่ีเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออมกับการตัดสินใจของลูกคาในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ หรือเลือกท่ีจะใชบริการของบริษัท และในการท่ีลูกคานั้นจะยังคงซ้ือผลิตภัณฑหรือใช
บริการของคุณตอไป จากน้ัน ใหพิจารณาดูวาคุณสามารถดําเนินกิจกรรมท่ีเหลืออยูไดดีเพียงใดเม่ือ
มองจากแงของรูปแบบและความมีประสิทธิผลในแงของตนทุน แลวแยกกิจกรรมท่ีคุณทําไดอยางดี
เยี่ยมออกจากกิจกรรมท่ีคุณทําไดดีปานกลางและทําไดไมดีนัก โดยตารางท่ี 1 จะสรุปแนวทางการ
คัดเลือกกิจกรรมในการจัดจาง 

 
ตารางท่ี 2.1  แนวทางในการเลือกใชปฏิบัติการแบบเฉพาะหรือใชปฏิบัติการแบบผูใชหลายราย 
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                2.3 ตนทุนโลจิสติกส 
            ส่ิงหนึ่งท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจวาควรจะจัดจางโลจิสติกสหรือไมก็คือ 
ผลกระทบทางดานการเงินท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดจาง ซ่ึงในข้ันแรกเราจะตองทราบตนทุนการ
ปฏิบัติการโลจิสติกสภายในองคกรเสียกอน แลวจากนั้นก็เปรียบเทียบกับตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
จัดจาง 
                       2.3.1 ตนทุนการปฏิบัติการโลจิสติกสภายในองคกร 
                      บริษัทจํานวนมากมีขอมูลดานตนทุนตามระบบบัญชีพื้นฐานท่ัวไป แต
เกือบทุกคร้ังท่ีตนทุนเหลานี้ถูกรวมจนไมสามารถแยกแยะรายละเอียดของสวนประกอบแตละสวน
ได เพื่อท่ีจะสะทอนโครงสรางตนทุนโลจิสติกสของบริษัทออกมา เมื่อไมมีขอมูลนี้ และไมมีความ
เขาใจเกี่ยวกับตนทุนท่ีเกี่ยวของ เราก็ไมมีทางท่ีจะทราบถึงตนทุนท่ีแทจริงการปฏิบัติการโลจิสติกส
ภายในองคกร การที่เราจะเขาใจตนทุนการปฏิบัติการโลจิสติกสภายในองคกร นั้นเราจะตองดู
ตนทุนรวมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการโลจิสติกสในกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงโดยทั่วๆไปตนทุน
ในการปฏิบัติการดานโลจิสติกสนั้นจะแบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ ตนทุนคงท่ีและตนทุนแปร
ผัน ซ่ึงเพื่อท่ีจะใหเห็นภาพที่ชัดเจนข้ึนเราจะใชตัวอยาง ตนทุนการขนสงเพื่อชวยในการอธิบาย 
    ตนทุนคงท่ี 
    ในการจัดการกิจกรรมโลจิสติกสใดๆ นั้นจะตองมีตนทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยตนทุนการบริหารจัดการ ตนทุนคาดําเนินการตางๆ ท่ีไมไดแปรผัน
ตามกับปริมาณของงานท่ีกระทํา เชนตัวอยางในการขนสง 
 

 
 

    ตนทุนคงที่นี้ควรจะตองรวมถึงตนทุนเวลา ท่ีผูบริหารของบริษัทจะตอง
ใชในการบริหารสวนกิจกรรมโลจิสติกสนั้นๆ ซ่ึงหากเวลานั้นถูกใชในการบริหารสวนงานอ่ืนๆ 
อาจจะกอใหเกิดประโยชนท่ีสูงกวา 
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    ตนทุนแปรผัน 
    ตนทุนแปรผันคือตนทุนท่ีเกิดข้ึนตามปริมาณของงาน เชน ตนทุนการ
ขนสงทางรถบรรทุกตอกิโลเมตรและตนทุนตอเท่ียวการเดินทางในการขนสง 
 

 
 

    ท่ีจริงแลวการพิจารณาถึงตนทุนคงท่ีละตนทุนแปรผันนั้น เปนหลักการ
เบ้ืองตนของการเลือกวาจะปฏิบัติการกิจกรรมใดๆ เอง หรือจะจัดจางออกไป โดยคํานึงถึงปริมาณ
ของงาน ตนทุนจะสามารถลดลงเนื่องจากความคุมคาจากปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน หรือท่ีเรียกวา 
Economies of Scale ตามรูปท่ี 1 ซ่ึงตามรูปไดแสดงใหเห็นวาหากปริมาณงานมีมากถึงระดับหนึ่งก็
จะเกิดจุดคุมทุนในการท่ีจะมีการปฏิบัติการเอง แตนั่นก็ไมไดหมายความวาเราควรจะตัดสินใจวาจะ
จัดจางหรือไมโดยพิจารณาเฉพาะถึงตนทุน เราไดพูดถึงผลประโยชนและความเส่ียงที่เกิดจากการ
จัดจางใน สวนท่ี 1แลว ซ่ึงจะเห็นวาตนทุนนั้นเปนเพียงแคสวนหนึ่งขอพิจารณาท้ังหมด 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  จุดคุมทุนของการปฏิบัติการเอง เม่ือเทียบกับการจัดจาง 
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   2.3.2 ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากการจัดจางโลจิสติกส 
    ตนทุนจากการดําเนินการจัดจางโลจิสติกส  
    โครงการการจัดจางโลจิสติกสนั้นไมไดมาเปลาๆ เชนเดียวกับทุก
โครงการ การจัดจางตองอาศัยการดําเนินการเพื่อใหการจัดจางนั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้น 
นอกเหนือจากตนทุนในการวาจางผูใหบริการโลจิสติกสแลว ตนทุนการจัดจางจึงจะตองรวมถึง
ตนทุนการดําเนินโครงการการจัดจาง ซ่ึงเร่ิมต้ังแตการวางแผนไปจนถึงการถายโอนงานใหแกผูให
บริการ โลจิสติกส และตนทุนในการควบคุมดูแลกิจกรรมท่ีจัดจาง ออกไป 
    เนื่องจากการจัดจางโลจิสติกสนั้นจะตองเกิดตนทุนในการดําเนินการ 
ดังนั้นจึงจะตองมีการวิเคราะหทางการเงิน วาการลงทุนในการดําเนินการจัดจางนั้นจะคุมคาหรือไม 
กับการลดตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดจางอยางไรก็ตามตองขอเนนย้ําอีกคร้ังหนึ่งวา การจัดจางนั้น
ไมไดมีเหตุผลจากการลดตนทุนเพียงอยางเดียว เรายังจะตองพิจารณาผลประโยชน และความเส่ียง
ตางๆ ดวย 
    ตนทุนจากการวาจางผูใหบริการโลจิสติกส 
    ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวาจางผูใหบริการโลจิสติกสนั้นข้ึนอยูกับขอ  
ตกลงเชิงพาณิชยท่ีบริษัทมีกับผูใหบริการ ซ่ึงโดยทั่วไปตนทุนสวนนี้จะเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนตอ
หนวยปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  
    แนวโนมการใชบริการขนสงภายนอก (Outsource Trend) 
    ตามท่ีไดกลาวขางตนถึงขอพิจารณาตัดสินใจทําเองหรือจางนั้นเปนเพียง
แนวทาง อยางไรก็ตาม มีประจักษหลักฐานวาการจางมีประสิทธิภาพกวาทําเอง ในชวงเวลาสอง
ทศวรรษท่ีผานมาผูรับขนสงมีการพัฒนาการใหบริการหลากหลายรวมถึงมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศผานดาวเทียมมาใช การใชเทคโนโลยีส่ือสารดาวเทียมทําใหรูตะแหนงยานพาหนะ
ขนสงจึงสามารถติดตามสถานะขนสงสินคาได การรูตําแหนงยานพาหนะขนสงมีประโยชนตอการ
จัดการสินคาคงคลัง เพราะลูกคาจะรูวาเม่ือใดจะไดรับสินคา หากสินคาหมดสต็อคก็อาจเรงรัดการ
จัดสงดวนทางเคร่ืองบินหรือใหยานพาหนะเปล่ียนเสนทาง 
    อนึ่งเปนท่ียอมรับกันวา บริษัทควรมุงในธุรกิจท่ีตนมีความสามารถ 
(Competency) ดังจะเห็นจากอุตสาหกรรมรถยนตและเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการจัดซ้ือวัสดุจาก
ภายนอกแทนการทําเองทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ ในดานขนสงมี
แนวโนมการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
    ใชบริการขนสงบุคคลภายนอกมากขึ้น บริษัทจํานวนมากในสหรัฐ 
อเมริกาหันมาใชบริการขนสงบุคคลภายนอกมากขึ้น ท้ังนี้มีประจักษหลักฐานวาการใชบริการ
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บุคคลภายนอกบริษัทสามารถลดตนทุนขนสงและตอบสนองความตองการลูกคาไดดีกวาเชน 
บริษัทผูผลิตรองเทา Timberland บริษัทผลิตเคร่ืองเสียง Bose แนวโนมการใชบุคคลภายนอกมี
ความชัดเจนมากข้ึนในทศวรรษ 1990 ผูประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจท้ังขนาดใหญและเล็ก 
เปล่ียนมาใชบริการขนสงบุคคลภายนอกมากข้ึน การใชบริการบุคคลภายนอกทําใหบริษัทไมตอง
ลงทุนในทรัพยสิน บริษัทมีเวลาและมุงพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจหลักของตน 
    บริษัทท่ีใหบริการขนสงนอกจากใหบริการขนสงแลวยังเสนอบริการท่ี
เกี่ยวของ เชน บริการคลังสินคา บรรจุภัณฑ พิธีการศุลกากร บริษัทรับจางขนสงมีเครือขายท่ัวโลก
และเปนพันธมิตรกับผูรับขนสงสาธารณะทําใหสามารถใหบริการไดอยางกวางขวางและมีคุณภาพ 
     ตัวอยางการใหบริการขนสงบุคคลท่ีสาม คือ บริษัท Frito-Lay บริษัท
ผลิตอาหารประเภทขบเค้ียวมูลคา 5,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีโรงงานกระจายท่ัวประเทศ 38 
โรงงานและมีศูนยกระจายสินคา 27 แหง เม่ือธุรกิจขยายตัว บริษัทเปล่ียนกลยุทธโดยใหแตละ
โรงงานมุงผลิตสินคาเฉพาะอยางแทนการผลิตหลายผลิตภัณฑ วิธีนี้โรงงานแตละแหงจะบรรลุ
ขนาดการผลิตท่ีประหยัด  กลยุทธดังกลาวมีผลกระทบดานโลจิสติกสเพราะโรงงานอยูหางไกลจาก
ลูกคาทําใหสินคาตองขนสงเปนระยะทางไกลข้ึนและรถบรรทุกบริษัทมีสินคาขาเดียว บริษัทจึง
ตัดสินใจเพิ่มการใชบริการของบุคคลภายนอก ผูใหบริการภายนอกมีลูกคามาก ยานพาหนะของ
ผูรับขนจึงมีสินคาท้ังสองเท่ียวซ่ึงตนทุนขนสงจะตํ่ากวาบริษัททําเองจึงสามารถใหสวนลดคาขนสง
ได จากการใชบริการของบุคคลภายนอกเพียงปแรกบริษัทก็สามารถประหยัดคาขนสงไดรอยละ 10 
 
2.2 งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
         นฤมล บุญกิตติ (2546) ไดทําการศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการขนสง
สินคาในประเทศ กรณีศึกษาบริษัท รัเจนท ฟอรเวิดดิ้ง เอ็กซเพรส จํากัด ดวยการวิเคราะหเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการของบริษัท ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีใช
ในการเลือกบริษัทขนสงสินคา ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคท่ีลูกคาเคย
ประสบคือ สินคาสงไมทันตามกําหนด และความตองการของลูกคาคือ ความรวดเร็วในการขนสง 
สําหรับการศึกษาถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงสินคาของ
ลูกคา พบวา ความรวดเร็ว, คาใชจายในการขนสงสินคา และความปลอดภัยของสินคา เปนปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
ความเหมาะสมของประเภทสินคาและการใชบริการของพนักงาน ไมใชปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงสินคาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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 วัชรี มุกดาสนิท (2551) ไดศึกษาปญหาการจัดสงเอกสารลาชาและกําหนดกลยุทธเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสง กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูศึกษาไดทําการศึกษา
โดยการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเคร่ืองมือจากแบบสอบถาม และสัมภาษณพนักงานในองคกรท่ี
เกี่ยวของและประสบปญหาท่ีทําใหการขนสงขาดประสิทธิภาพโดยตรง และพบวาสาเหตุหลักคือ 
การท่ีองคกรมีพาหนะในการขนสงไมเพียงพอทําใหการขนสงเกิดความลาชา สงผลกระทบตอ
องคกรในภาพรวม การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้คือ (1) เพ่ือพัฒนากระบวนการและข้ันตอน
การจัดสงสินคาใหมีประสิทธิภาพ  (2) เพ่ือพัฒนากระบวนการในการสรางความไววางใจแกลูกคา 
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการประยุกตใชทางเลือกท่ีสนใจ เพื่อแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการศึกษาพบวากลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการขนสง องคกรควรใช 
กลยุทธการจัดจางบริษัทภายนอก (Outsourcing Strategy) เพื่อแกไขพาหนะในการขนสงท่ีมีไม
เพียงพอทําใหการจัดสงมีความลาชา สงผลกระทบถึงการดําเนินงานของพนักงานในองคกร รวมถึง
ความไววางใจของลูกคา และพันธมิตรทางการคาลดลง  
 พรทิพย  วีรผาติวัฒน (2551) ไดศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขนสงสินคาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร กรณีศึกษา บริษัท เอซีโฮม จํากัด ผูศึกษาไดทําการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห ท่ีเรียกวา Cause-and-Effect 
Diagrams เพื่อรวบรวมหาสาเหตุท่ีแทจริง จากนั้นไดนําปจจัยท่ีสามารถดําเนินการแกไขได มา
ดําเนินการแกไขไดแก การเพิ่มปริมาณการขนสง และการบริหารจัดการการขนสงใหมีประสิทธิภาพ 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ คือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงใหสะดวก รวดเร็ว และมีตนทุนการ
ขนสงลดลง 2) เพื่อเพิ่มปริมาณสินคาในการขนสงใหมากข้ึน 3) เพื่อสรางพันธมิตรทางการคา 4) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในภาวะที่อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรมีการแขงขันสูง ผูศึกษาพบวา
ควรนํากลยุทธการจัดจางบริษัทภายนอก (Outsourcing Strategy) มาใช แมพบวาการจัดจางบุคคล 
ภายนอกมาดําเนินการขนสงจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการขนสงเอง แตกลยุทธนี้สามารถนํามาบริหารการ
ขนสงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนท้ังในเร่ืองการจัดสงใหตรงเวลาและรวดเร็ว และสนับสนุนการเพิ่ม
ยอดสวนแบงทางการตลาด (Market Share) ได 
 วีรวุฒิ สุภาพวานิช (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมของแผนก
ขนสงกองคลังพัสดุ กรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยไดนําเคร่ืองมือวิเคราะหระบบตนทุนตาม
กิจกรรม (Activity Based Costing; ABC) มาเปนตัวชวยในการวิเคราะหตนทุน โดยไดแบงประเภท
การขนสงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ การขนสงดวยรถของหนวยงาน และการขนสงแบบจางรถ
จากภายนอก ซ่ึงในแตละประเภทขนสงจะประกอบดวยกิจกรรมและในแตละกิจกรรมประกอบไป
ดวยตนทุนหลายประเภท ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมของแผนกขนสงนั้น บางขอมูล
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ใชวิธีปนสวนและบางขอมูลใชวิธีคิดแบบทางตรง หลังจากท่ีวิเคราะหตนทุนกิจกรรมของแผนก
ขนสงแลว สามารถตัดสินใจไดวาจะเลือกประเภทการขนสงแบบจางขนสงจากภายนอก เพราะมี
ตนทุนตอหนวยตํ่าสุด ถึงแมวาจะประสบปญหาการปรับเพิ่มคลังพัสดุของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
การจางขนสงจากภายนอกยังมีตนทุนตอหนวยตํ่า สวนการขนสงแบบรถของหนวยงานมีตนทุนท่ี
สูงกวาการขนสงแบบจางจากภายนอกเพราะมีคาใชจายแบบเพ่ิมข้ึนอยางคงท่ี เชน เงินเดือน
พนักงาน และมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอยางแปรปรวน เชน คาน้ํามันเช้ือเพลิง การลดตนทุนของแผนก
ขนสง กองคลังพัสดุ เห็นควรจะใชวิธีขนสงแบบจางขนสงจากภายนอก 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการ 

 
3.1 วิธีการศึกษา 
 ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษา โดยการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงการ
รวบรวมขอมูล ใชขอมูลทุติยภูมิไดแก 
 3.1.1 ศึกษากระบวนการ การดําเนินการจัดสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทเอกรัฐวิศวกรรม 
จํากัด (มหาชน)  
 3.1.2 รวบรวมขอมูลการจัดสงสินคา การขนสงหมอแปลงไฟฟาโดยรถขนสงสินคาของบริษัท
เอกรัฐวิศวกรรมจํากัด (มหาชน) เฉพาะรถ 6 ลอบรรทุกและ 6 ลอติดเครน ตั้งแตเดือน มกราคม 
2553 ถึง เดือน ธันวาคม 2553 ไดแก จํานวนหมอแปลงไฟฟาท่ีจัดสง จํานวนรถบรรทุก จํานวน
เท่ียววิ่ง จํานวนกิโลเมตร จํานวนพนักงาน จํานวนน้ํามันเช้ือเพลิง 
 3.1.3 รวบรวมขอมูลตนทุนการขนสง รายละเอียดของตนทุน ประกอบดวย  
  3.1.3.1 ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ
ตามการผลิต ไมวาจะทําการผลิตหรือไมผลิตก็ตามตนทุนนี้จะเกิดข้ึนเปนจํานวนท่ีคงท่ี ตนทุนนี้
ถึงแมจะมีการผลิตเปนจํานวนมากหรือจํานวนนอยเพียงใด ก็จะตองเสียคาใชจายในอัตราเทาเดิมอยู
ตลอดเวลา เชน คาประกันภัย คาทะเบียนยานพาหนะ คาเส่ือมราคา เงินเดือนประจํา เปนตน 
  3.1.3.2 ตนทุนผันแปร (Variable Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามปริมาณของการผลิต ถาใหบริการขนสงมากตนทุนชนิดนี้ก็จะมากดวย ถาผลิตหรือบริการ
ขนสงนอยตนทุนนี้ก็นอย ถาไมใหบริการเลยตนทุนนี้ก็ไมตองจาย ไดแก คาน้ํามันเช้ือเพลิง คา
ซอมแซม คาน้ํามันหลอล่ืน คาเบ้ียเล้ียง คาทํางานลวงเวลา คาท่ีพัก คาทางดวน คาปรับ คาท่ีจอดรถ 
เปนตน 
  3.1.3.3 ตนทุนรวมประกอบดวย คาใชจาย Fixed Cost + Variable Cost 
  3.1.3.4 รวบรวมขอมูลอัตราคาบริการ โดยรถของบริษัทผูใหบริการดานขนสงสินคา
ภายนอก 
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3.2 การวิเคราะหขอมูล 
  3.2.1 จําแนกขอมูลดานทรัพยากรที่ใชในการขนสง จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินงาน และวัตถุดิบ
ท่ีใชในการขนสง เชน คาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 3.2.2 จําแนกขอมูลการดําเนินการขนสง จํานวนรถขนสง จํานวนเที่ยว จํานวนหมอแปลง
ไฟฟา ท่ีบรรทุก ระยะทางรถวิ่ง 
 3.2.3 วิเคราะหตนทุนการดําเนินการขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัท โดยวิเคราะหตนทุนรวม 
สัดสวนตนทุนแตละประเภทตอตนทุนรวม ตนทุนตอหนวย โดยใชขอมูลตนทุนรวมในการขนสง 
หารดวยผลการดําเนินงานการขนสง ไดแก จํานวนเที่ยววิ่ง จํานวนหมอแปลงไฟฟาท่ีบรรทุก
ระยะทางขนสง มีสูตรคํานวณดังนี้ 

 

 ตนทุนตอเท่ียว                       =     
ตนทุนรวม

จํานวนเท่ียววิง่
 

 

 ตนทุนตอจํานวนหมอแปลง    =  
ตนทุนรวม

จํานวนหมอแปลง
 

 

 ตนทุนตอกิโลเมตร                 =   
ตนทุนรวม

ระยะทางรถวิง่
 

 
 3.2.4 วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนในการขนสงระหวางรถบรรทุกของบริษัทเอกรัฐฯ กับรถ
ของบริษัทผูใหบริการดานการขนสง 
  วิธีวิเคราะห โดยการวิเคราะหคาใชจายในการขนสง และหาจุดคุมทุน เปรียบเทียบให
เห็นวาการจัดจางบริษัทผูใหบริการดานการขนสงสินคา เทียบกับการขนสงโดยรถบริษัทเองตอ
หนวยสินคาตอระยะทาง วิธีการแบบไหนจะชวยใหการขนสงมีประสิทธิภาพมากกวากัน หลังจาก
ไดมีการปรับปรุงวิธีการและกําหนดแผนในการจัดสง โดยเก็บและรวบรวมขอมูลต้ังแต เดือน
มกราคม 2554 ถึงมีนาคม 2554 เพื่อเสนอฝายบริหารใชในการตัดสินใจ เพื่อเปนการลดคาใชจาย
ใหกับบริษัท 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายละเอียดรถบรรทุกของบริษัท 
 

ทะเบียนรถ ยี่หอและประเภทรถ ขนาดรถบรรทุก น้ําหนกับรรทุก(กก.) 

90-8561 ฮี่โน 

6 ลอติดเครน 

ยาว  5.94      เมตร
กวาง 2.30      เมตร 

น้ําหนกัรถ               8,100.00
น้ําหนกับรรทุก        6,900.00
น้ําหนกัรวม           15,000.00 

90-8562 ฮี่โน 

6 ลอติดเครน 

ยาว   6.00      เมตร
กวาง 2.30      เมตร 

น้ําหนกัรถ               7,965.00
น้ําหนกับรรทุก       7,035.00
น้ําหนกัรวม          15,000.00 

89-9529 อีซูซุ 

6 ลอติดเครน 

ยาว   5.50      เมตร
กวาง 2.46      เมตร 

น้ําหนกัรถ              7,180.00 
น้ําหนกับรรทุก      7,820.00 
น้ําหนกัรวม         15,000.00 

91-0285 อีซูซุ 

6 ลอติดเครน 

ยาว   5.45      เมตร
กวาง 2.35      เมตร 

น้ําหนกัรถ              7,320.00 
น้ําหนกับรรทุก      7,680.00 
น้ําหนกัรวม         15,000.00 

98-6143 อีซูซุ 

6 ลอบรรทุก 

ยาว   6.36      เมตร
กวาง 2.30      เมตร 

น้ําหนกัรถ             5,600.00  
น้ําหนกับรรทุก       9,400.00
น้ําหนกัรวม          15,000.00 

98-6144 อีซูซุ 

6 ลอบรรทุก 

ยาว   6.36      เมตร
กวาง 2.30      เมตร 

น้ําหนกัรถ              5,600.00 
น้ําหนกับรรทุก      9,400.00 
น้ําหนกัรวม         15,000.00 

98-6956 อีซูซุ 

6 ลอบรรทุก 

ยาว   7.05      เมตร
กวาง 2.30      เมตร 

น้ําหนกัรถ             5,725.00  
น้ําหนกับรรทุก      9,275.00 
น้ําหนกัรวม         15,000.00 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ป พ.ศ. 2553 
 
ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุนตอป (บาท) เปอรเซ็นต 

1. เงินเดือนพนักงานแผนกขนสง  2,861,880.00  32.39 

2. คาเบ้ียเล้ียง  291,175.00  3.30 

3. คาทํางานลวงเวลา  1,088,119.91  12.31 

4. คาน้ํามันรถ  2,959,154.29  33.49 

5. คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  721,281.33  8.16 

6. คาเส่ือมราคา – รถ  0  0.00 

7. คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  210,748.27  2.38 

8. คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  180,163.50  2.04 

9. คาปรับ  18,300.00  0.21 

10. คาท่ีพัก  233,290.00  2.64 

11. คาโทรศัพท  69,588.00  0.79 

12. คาน้ํา  22,215.22  0.25 

13. คาไฟฟา  120,230.88  1.36 

14. คาใชจายอ่ืนๆ  60,605.75  0.68 

 รวมตนทุนในการขนสง  8,836,752.15  100.00 
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ภาพท่ี 3.1  โค
 
ตารางท่ี 3.3  
 

เงินเดือน
พนักงาน 

2,861,880.0

ครงสรางตนท

 ตนทุนคงท่ี (

 
คาเส่ือม
ราคา 

00 0.00 

33.49

8.16
0

2.38

2.0

0.2

2.64

ทุน 

(Fixed Cost) 

ม คาตอ
ทะเบียน/
ประกัน
210,748

04

1

4

0.25
1

เปอรเซ็

อ
/เบ้ีย
รถ 

คา
โทรศั

.27 69,58
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.39

12.31

.36
0.79

0.68

ซน็ตตนทนุ

า
ศพัท 

คาน้ํ

88.0 22,215

3.3

9

นในการขนส

น้าํ คาไฟ

5.22 120,23

สง
เงินเ
คาเบี
คา O
คาน้ํ
คาซ
คาเสื
คาต
คาท
คาป
คาท่ี
คาน้ํ
คาไ
คาโ
คาใ

ฟฟา รวม
ท้ั

30.88 3,284

เดือน
บ้ียเลี้ยง
OT
น้ํามันรถ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ส่ือมราคา
ตอทะเบียน/เบ้ียประกั
ทางดวน/ท่ีจอดรถ
ปรับ
ท่ีพัก
น้ํา
ฟฟา
ทรศัพท
ชจายอื่นฯ
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มตนทุน
ั้งหมด 

4,662.37 

ันDPU



ตารางท่ี 3.4  
 
คาใชจาย 
คาเบ้ียเล้ียง 
คา OT 
คาน้ํามันรถ
คาซอมแซม
คาทางดวน/
คาปรับ 
คาท่ีพัก 
คาใชจายอ่ืน
รวม 

 
ตารางท่ี 3.5  
 

ชนิ
ตน

ตนทุ
ตน

 
 

 
ภาพท่ี 3.2  สั

62.83 %

 ตนทุนผันแป

 

 
ม/บํารุงรักษาร
/คาท่ีจอดรถ 

นๆ 

 แสดงสัดสวน

นดิตนทุน 
นทุนคงท่ี 
ทนุผันแปร 
นทุนรวม 

สัดสวนตนทุน

%

เปอรเซ็

ปร (Variable C

รถ 

นตนทุน 

น 

37.1

ซน็ตสัดสวน

Cost) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาตน
3,284,66
5,552,08
8,836,75

17 %

นตนทุน

นทุน 
62.37 
89.78 
52.15 

ตนทนุคงที่

ตนทนุผนัแปร

291,175.00
1,088,119.91
2,959,154.29

721,281.33
180,163.50
18,300.00

233,290.00
60,605.75

5,552,089.78

 

0 
1 
9 
3 
0 
0 
0 
5 
8 

เปอรเซ็นต 
37.17 % 
62.83 % 
100.00 % 
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3.3 ประวัติบริษัท 
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524 ดวยเงินทุนจด
ทะเบียน 4,000,000 บาท (ในขณะน้ัน) โดยเอกรัฐฯไดเร่ิมประกอบกิจการดวยพื้นท่ีเพียง 1 ไร เพ่ือ
ทําการผลิตหมอแปลงไฟฟา ใขณะนั้นการผลิตหมอแปลงไฟฟาของเอกรัฐฯ ยังใชแรงงานคนเปน
หลัก โดยเอกรัฐฯใชพนักงานเพียง 22 คนในการผลิตหมอแปลงไฟฟารวมท้ัง ทําการตลาด  
 ดวยความมุงม่ันท่ีจะผลิตหมอแปลงไฟฟา ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดเพื่อ ใหผูบริโภคไดใชหมอ
แปลงไฟฟาท่ี มีคุณภาพซ่ึงผลิตข้ึนโดยความรูและความสามารถของคนไทย ในเวลาตอมาเอกรัฐฯ
สามารถขยายกําลังการผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย (Distribution Transformer) ไดจํานวน
ถึง 3,000 MVA ในป พ.ศ. 2549  
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด(มหาชน) เปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟารายแรกท่ีไดการ
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.384-2524 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรมไทย ซ่ึงทําใหเอกรัฐฯไดพัฒนาหมอแปลงไฟฟาใหมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับและให
ความไววางใจจากลูกคาทุกระดับท้ังภาคเอกชน และภาครัฐบาล ตลอดจนประเทศตางๆ ในกลุม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และ กลุมทวีปออสเตรเลีย เปนตน  
 การผลิตหมอแปลงไฟฟาของ เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) มุงเนนไปที่คุณภาพ
ทางดาน ความทนทานของหมอแปลงไฟฟา และจํานวน KVA. ท่ีตรงตามความตองการของผู 
บริโภค ทางผูบริหารของเอกรัฐฯไดยึดม่ันในหลักการรักษาคุณภาพมาโดยตลอด จนสามารถสราง
ความเช่ือถือ และ ยอมรับในดานคุณภาพของหมอแปลงไฟฟาท่ีผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคา “เอก
รัฐ” จนถึงปจจุบัน  
 ภายใตวิสัยทัศน ของผูบริหาร ท่ีเล็งเห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหเกิดความ
ตองการทางดานกระแสไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ทําใหบริษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)ไดเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตดังกลาว โดยเอกรัฐฯไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีตางๆ จากบริษัทช้ันนําท่ัวโลก เชน Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศ
เยอรมัน Westing House Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Elco Co., Ltd. ประเทศอิสราเอล 
โดยเทคโนโลยีท่ี บริษัทฯ ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ เชน รับถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบนํ้ามันชนิดตัวถังปดผนึก และไดรับสิทธิในการ
ประกอบหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบแหงชนิดเรซิน จาก Starkstrom-Geratebau GmbH 
ประเทศเยอรมัน โดยในการผลิต เอกรัฐฯ ไดคํานึงถึงจุดเดนและจุดดอยของแตละเทคโนโลยีเพื่อ 
ใหสามารถนํามาใชงานในประเทศไดอยางเหมาะสม ผูบริหารและบุคลากรของ เอกรัฐฯประกอป
ดวยผูมีประสบการณดานหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายมานาน โดยไดรับการฝกอบรมจากบริษัท
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ช้ันนําทางเทคโนโลยีการผลิตหมอแปลงไฟฟาของโลกหลายแหง อาทิเชน Westing House Co., 
Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา Elco Co., Ltd. ประเทศอิสราเอล Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศ
เยอรมัน เปนตน ซ่ึงจากกรรมวิธีการผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย โดยในปจจุบัน เอกรัฐฯได
ขยายพื้นท่ีในการผลิตหมอแปลงไฟฟาจาก 1 ไร เปน 15 ไร พรอมดวยจํานวนพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนถึง 
704 คน 
 2524 กอต้ังกิจการดวยทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2524 โดยกลุม 
นอยใจบุญ เปนผูถือหุนใหญเพื่อผลิตและจําหนายหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายโดยมีกําลังผลิต 
20 MVA ตอป  
 2525 ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.384-2525 เปนรายแรก
ของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
 2528 เร่ิมผลิตตัวถังหมอแปลงแบบ Corrugated เปนรายแรกของประเทศ ซ่ึงตอมาได
กลายเปนแบบมาตรฐานใหกับผูผลิตรายอ่ืนๆ  
 จําหนายหมอแปลง Dry Type Cast Resin เคร่ืองแรก ซ่ึงนําเขาจาก Starkstrom-Gera 
tebau GmbH (SGB) ประเทศเยอรมัน  
 2529 ขยายกําลังผลิตข้ึนไปที่ 500 MVA ตอปพรอมนําเขาอุปกรณใหมจากประเทศ
เยอรมันและญ่ีปุน 
 ไดรับรางวัลสินคาไทยดีเดน จากสมาคมนิยมไทย  
 2530 ขยายกําลังผลิตข้ึนไปที่ 800 MVA ตอป  
 เจาะตลาดสงออกโดยสงไปจําหนายท่ีเนปาลและมาเลเซีย  
 ไดรับรางวัลหมอแปลงไฟฟาดีเดนแหงเอเชีย จากประเทศสเปน (International Asia 
Award 1987)  
 2531 ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบใช
น้ํามัน จาก Starkstrom-Geratebau GmbH (SGB) ประเทศเยอรมัน  
 ไดรับโลเชิดชูเกียรติในการผลิตสินคาไทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน จากกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  
 2532 ไดรับรางวัลโรงงานผลิตสินคาไทยดีเดน จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
 เร่ิมผลิตขดลวดแรงตํ่าแบบทองแดงแผนบาง (Copper Foil Winding) เปนเจาแรกของ
ประเทศ โดยขดลวดชนิดนี้จะทําใหหมอแปลงมีความคงทนตอกระแสลัดวงจรไดดีท่ีสุด  
 ติดต้ังเคร่ืองตัดเหล็กยี่หอ GEORE เปนระบบอัตโนมัติท่ีทันสมัยท่ีสุด จากประเทศ
เยอรมัน  
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 2533 ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี (License) การผลิตหมอแปลงน้ํามันชนิดตัวถังปด
ผลึก (Hermetically Sealed Fully Oil Filled) จาก SGB ประเทศเยอรมัน ซ่ึงตอมาหมอแปลงชนิดนี้
ไดกลายเปนแบบมาตรฐานท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย  
 2534 เร่ิมการประกอบหมอแปลงชนิด Dry Type Cast Resin  
 เร่ิมการผลิตเหล็กแกนแบบ Step-lap Core เปนรายแรกในประเทศไทย  
 2535 ขาย  know how การผลิตหมอแปลงไฟฟาใหแก  Nepal Ekarat Engineering 
ประเทศเนปาล  
 2536 ขยายกําลังผลิตข้ึนไปที่ 1,800 MVA ตอป  
 2537 แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  
 2538 ไดรับการรับรองการทดสอบคุณภาพทางไฟฟาในดานการทนตอการลัดวงจรของ
หมอแปลงไฟฟา จากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอรแลนด เปนรายแรกในประเทศไทย  
 2539 ขยายกําลังผลิตข้ึนไปที่ 3,000 MVA ตอป  
 ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน TIS-ISO 9001 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปนโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนายรายแรกของประเทศ  
 2540 ไดรับรางวัลผูสงออกสินคาไทยดีเดน Prime Minister’s Export Award ท่ีใชช่ือ
ทางการคาของตนเอง (Brand Name) จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  
 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 302.90 ลานบาท  
 ไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:1994 จาก SGS ประเทศ
อังกฤษ  
 ไดรับการรับรองใหเปนผูสงออกระดับพิเศษ จากกรมศุลกากร  
 2543 ไดรับการรับรองการทดสอบคุณภาพทางไฟฟาในดานการทนตอการลัดวงจรของ
หมอแปลงไฟฟา จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี  
 2544 ไดรับใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 จาก SGS 
ประเทศอังกฤษ  
 ไดรับสัญลักษณตราสินคาไทย จากกรมสงเสริมการสงออก  
 2545 ไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก SGS 
ประเทศอังกฤษ  
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 2546 ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ใน
ระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการสอบเทียบ จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
 2547 ไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 
18001:1999  
 ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ในระบบ
มาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม  
 2548 ไดรับอนุมัติใหใชตราสัญลักษณ Q-MARK จากคณะกรรมการรวม 3 สถาบัน คือ 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย  
 2549 นําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียน และทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 โดยใชช่ือยอ AKR 
 
3.4 โครงสรางองคกร 
 โครงสรางการปฏิบัติงานภายในองคกรของบริษัทฯท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหมอ
แปลงไฟฟา เร่ิมต้ังแตการรับคําส่ังซ้ือหมอแปลงจากฝายขายจนกระท่ังผลิตเสร็จและสงมอบ
ผลิตภัณฑแกลูกคา มีรายละเอียดข้ันตอนการทํางานดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ฝายขาย จะรับคําส่ังซ้ือหมอแปลงไฟฟาจากลูกคา และแจงจํานวนแกฝายวางแผน 
 3.4.2 ฝายวางแผนแจงยืนยันและกําหนดสงมอบผลิตภัณฑใหฝายขาย เพื่อแจงใหลูกคาทราบ 
 3.4.3 ฝายวางแผนสงเอกสารประกอบการออกแบบและแผนการออกแบบใหฝายวิศวกรรมเพ่ือ
ออกแบบหมอแปลงและกําหนดรายการวัตถุดิบและอุปกรณท่ีใชแตละsale order 
 3.4.4 ฝายวางแผนแจงแผนการผลิตใหฝายผลิต 
 3.4.5 ฝายวางแผนวางแผนจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ และจัดซ้ือวัตถุดิบโดยฝายจัดซ้ือ 
 3.4.6 รับมอบวัตถุดิบและอุปกรณโดยแผนกคลังวัตถุดิบ 
 3.4.7 แผนกคลังวัตถุดิบแจงใหฝายควบคุมคุณภาพมาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ
และอุปกรณ 
 3.4.8  เม่ือผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ แผนกคลังวัตถุดิบจะทําการรับ
สินคาเขาคลังและปรับปรุงยอดสินคาคงคลัง 
 3.4.9  ฝายผลิตสงใบเบิกวัตถุดิบและอุปกรณไปยังแผนกคลังวัตถุดิบ และแผนกคลังวัตถุดิบจะ
จายวัตถุดิบและอุปกรณแกฝายผลิต 
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 3.4.10 ฝายผลิตดําเนินการผลิตและประกอบช้ินสวนและอุปกรณหมอแปลงไฟฟา หลังจากนั้น
แจงฝายควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟา และเม่ือผลการตรวจสอบ
ผานจะสงหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปไปเก็บรักษา รอการสงมอบใหลูกคา ท่ีแผนกคลังหมอแปลง
สําเร็จรูป 
 3.4.11 แผนกขนสงดําเนินการขนสงหมอแปลงไฟฟาใหกับลูกคา 

 
3.5 วิธีการดําเนินการขนสง 
 3.5.1 พนักงานธุรการขายแจงรับสงหมอแปลงเพื่อใหทราบสถานะของหมอแปลง โดยเช็ค
กําหนดสงหมอแปลงในระบบ MFG-PRO หรือกําหนดสงหมอแปลงใน S/O เพื่อตรวจสอบวาหมอ
แปลงวาสงเขาสโตรหรือยัง โดยยืนยันกําหนดรับ/สงและขอแผนท่ีกับลูกคา (ถามี) โทรนัดหมาย
จองรถดวยวาจากับหนน.ขนสง เพื่อบอกรายละเอียดประเภทของงาน  
 3.5.2 หัวหนาหนวยขนสงรับแจงนัดหมายดวยวาจาและบันทึกรายละเอียดประเภทของงานลง
ในตารางจองงาน (WH-F-030) พิจารณารวมกับผูแจงวาจําเปนตองสํารวจสถานท่ีหรือไม กรณีตอง
สํารวจสถานท่ี, ใหผูแจงจัดทําใบสํารวจสถานท่ี (SD-F-005) พรอมแผนที่ (ถามี) สงให หผ.ขนสง 
จัดทําใบขอรถยนตสวนกลางจาก  ผ.ธุรการโรงงาน กรณีไมตองสํารวจสถานท่ี ถาเปนงานรับ-สง
หมอแปลงใหผูแจงจัดทําใบแจงรับ-สงหมอแปลง  (WH-F-013) สงให หนน.ขนสงทราบลวงหนา
อยางนอย 3 วัน กอนวันปฏิบัติงาน (ยกเวน กรณีเรงดวนและไดตกลงกับ หนน./หผ. ดวยวาจาแลว) 
เม่ือไดรับใบแจงรับ-สงหมอแปลง (WH-F-013) และใบรองขอใหปฏิบัติงาน (SD-F-008) ใหบันทึก
สถานะงานในตารางการจองงาน (WH-F-030) ใหทันสมัย  ถาจําเปนตองจางรถจากภายนอก ใหแจง 
พนง. ขนสง ดานเอกสารปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานขบวนการจัดซ้ือ จัดหาหรือจัดจาง (PU-P-
001) จัดทําใบจัดงานประจําวัน (WH-F-022) ระบุเบอรงาน (S/O), ขนาดหมอแปลง, ประเภทของ
งาน, ช่ือลูกคาและสถานท่ี, ทะเบียนรถ, ผูปฏิบัติงาน และคาจางรถจากภายนอก ลงช่ือผูจัดเตรียม
และสงให หผ.ขนสงตรวจสอบพรอมลงนามสงให ผฝ.คลังอนุมัติ จัดทําใบส่ังงาน (WH-F-023)  
ระบุสถานท่ีปฏิบัติงาน, ช่ือผูติดตอ, เบอรโทร วัน และเวลาปฏิบัติงาน, ผูปฏิบัติงาน, รายละเอียด
หมอแปลง, ประเภทของงาน,  ประเภทรถพรอมทะเบียนลงช่ือผูมอบหมายงานและสงใหผูท่ีไดรับ
มอบหมายออกไปปฏิบัติงาน กรณีไดรับคําส่ังจากผูท่ีมีอํานาจส่ังการใหรับ-สงหมอแปลงเรงดวน
หลังเวลาทําการหรือในวันหยุด ใหติดตอ พนง.ขนสง ดําเนินการทันที โดยใหจัดการเอกสาร
ยอนหลัง 
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ภาพท่ี 3.3  แสดงโครงสรางองคกรระดับบริษัท 
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ภาพท่ี 3.4 แสดงโครงสรางองคกรระดับฝาย 
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 3.5.3  พนักงานขนสงรับใบส่ังงาน (WH-F-023) และใบสํารวจสถานท่ี (SD-F-005) พรอม 
แผนท่ี (ถามี) รับรถจาก ผ.ธุรการโรงงานออกไปสํารวจสถานที่ท่ีระบุในใบส่ังงาน  (WH-F-023)  
หรือตามแผนท่ีแนบ (ถามี) สรุปผลสํารวจในใบส่ังงาน (WH-F-023) พรอมลงนาม สรุปผลสํารวจ
ในใบสํารวจสถานท่ี (SD-F-005) พรอมลงช่ือผูสํารวจ 
 3.5.4 จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการเคล่ือนยาย/ขนสง หมอแปลง ตามคูมือ
สนับสนุนการเคล่ือนยาย  การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษาและการสงมอบ (WH-S-002)  
 3.5.5 ทําการยึดโยงและเคล่ือนยายหมอแปลงตามคูมือสนับสนุน การเคล่ือนยาย การเก็บ การ
บรรจุ การเก็บรักษาและ การสงมอบ (WH-S-002) 
 3.5.6 นําสงหมอแปลงตามรายละเอียดใน ใบส่ังงาน (WH-F-023) ประกอบกับคูมือสนับสนุน
การเคล่ือนยาย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษาและการสงมอบ (WH-S-002) 
 3.5.7 เม่ือนําสงหมอแปลงเรียบรอยแลว ใหลูกคาลงช่ือรับมอบหมอแปลงในเอกสารใบสง
สินคา (WH-F-010), ใบกํากับสินคา (WH-F-021) (ถามี) และใบรายงานการตรวจสอบหมอแปลง 
(QC-F-070) พรอมท้ังจัดสําเนาเอกสารมอบใหลูกคา 1 ชุด 
 3.5.8 ถาเปนการสงหมอแปลงเรงดวนกระทันหันหลังเวลาทําการหรือในวันหยุดใหลูกคาลง
ช่ือรับมอบหมอแปลงในใบสงสินคาช่ัวคราวและใบรายงานการตรวจสอบหมอแปลง (QC-F-070) 
(ถามี) มอบสําเนาใหลูกคา 1 ชุด 
 3.5.9 รายงานผลการปฏิบัติงานและปญหา (ถามี) ในใบส่ังงาน (WH-F-023) สงใหกับ หผ.
ขนสง 
 3.5.10  หลังจากดําเนินการสงหมอแปลงใหลูกคาเสร็จเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการสงหมอแปลงท้ังหมด สงให พนง.ขนสง (ดานเอกสาร) ดําเนินการ 
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ภาพท่ี 3.7  การยึดโยงหมออแปลง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนการขนสงโดยรถ 6 ลอบรรทุก และ 6 
ลอบรรทุกติดเครนของบริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสราง
ตนทุนการขนสงระหวางรถบรรทุกของบริษัทฯ กับรถบรรทุกของบริษัทผูใหบริการดานการขนสง
สินคาภายนอก โดยใชวิธีการคํานวณตนทุนเชิงกิจกรรม ผูศึกษาไดจัดแบงการศึกษาและการ
นําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 4.1 ทรัพยากรที่ใชในกระบวนการ 
 4.2  การดําเนินงานดานการขนสง 
 4.3  ตนทุนการดําเนินการขนสงของแผนกขนสงบริษัทฯ 
 4.4  ปรับปรุงวิธีการดําเนินการขนสงโดยรถขนสงของบริษัทและรายงานผลการ
ดําเนินการ 
 4.5  วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางตนทุนการดําเนินการขนสงหมอแปลงไฟฟาของ
บริษัทฯ หลังปรับปรุงวิธีการ เทียบกับบริษัทผูใหบริการดานการขนสงสินคาภายนอก 
 4.6  เสนอแนวทางเพื่อลดตนทุน 
 
4.1 ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการ 
 4.1.1 จํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 แผนกขนสง ของบริษัทเอกรัฐวิศวกรรมจํากัด (มหาชน) ท่ีปฏิบัติงานดําเนินการขนสง
หมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ ประจําป 2553 จําแนกไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนบุคลากรท้ังหมดของแผนกขนสง 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) 
ผูจัดการฝาย   1 
หัวหนาแผนก   1 
หัวหนาหนวย   1 
พนักงานขนสง  18 
พนักงานธุรการ   2 
รวม  23 
  
 จากตารางท่ี 4.1 พบวาแผนกขนสง มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานรวมท้ังหมด 23 คน มี
พนักงานท่ีปฏิบัติงานขนสงหมอแปลงไฟฟาจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 78.26 % ของจํานวน
บุคลากรทั้งหมด และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการขนสงหมอแปลงไฟฟา 5 คน คิดเปนรอย
ละ 21.74 % ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานขนสงหมอแปลงไฟฟาประกอบดวยพนักงานขับรถ และพนักงาน
ขนสง สวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการขนสงหมอแปลงไฟฟา ประกอบดวย ผูจัดการฝาย 
หัวหนาแผนก หัวหนาหนวย และพนักงานธุรการ 
 4.1.2 พลังงานท่ีใชในการขนสงหมอแปลงไฟฟา 
            พลังงานท่ีใชในการขนสงหมอแปลงไฟฟาโดยรถ 6 ลอบรรทุก และรถ 6 ลอบรรทุกติด
เครนของบริษัทฯ ใชน้ํามันเช้ือเพลิงในการขนสง ประจําป 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  อัตราส้ินเปลืองการใชน้ํามันเช้ือเพลิง 
 

อัตราส้ินเปลือง น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช 
(ลิตร) 

ระยะทางรถวิ่ง 
(กิโลเมตร) 

เฉล่ีย (กม./ลิตร) 

รวม 106,636.19 559,840 5.25 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวาแผนกขนสง มีรถบรรทุกสําหรับขนสงหมอแปลงไฟฟา จํานวน 
7 คัน ประกอบดวยรถ  6 ลอบรรทุก 3 คัน และรถ 6 ลอบรรทุกติดเครน 4 คัน มีปริมาณการใช
น้ํามันเช้ือเพลิง จํานวน 106,636.19 ลิตร เฉล่ียตอเดือน 8,886.35 ลิตร เฉล่ียการใชน้ํามันตอรถ 1 คัน

DPU



58 
 

ตอเดือน 1,269.48 ลิตร เฉล่ียอัตราส้ินเปลืองการใชน้ํามันตอรถขนสง 1 คัน จํานวน 5.25 กิโลเมตร 
ตอน้ํามัน 1 ลิตร โดยมีระยะทางขนสงหมอแปลงไฟฟา รวม 559,840 กิโลเมตร เฉล่ียตอเดือน 
46,653.33 กิโลเมตร เฉล่ียระยะทางขนสงตอรถ 1 คันตอเดือน 6,664.76 กิโลเมตร  
 

4.2 การดําเนินงานดานการขนสง 
 การดําเนินงานดานการขนสง เปนผลจากการใชทรัพยากรในการประกอบการขนสง
ดวยรถบรรทุกขนสงของบริษัทฯ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการขนสงหมอแปลงไฟฟา และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสํานักงาน จํานวนรถบรรทุกขนสง จํานวนเที่ยววิ่งของรถ จํานวนหมอแปลง
ไฟฟาท่ีบรรทุก ระยะทางรถวิ่ง และคาน้ํามันเช้ือเพลิง ผลการดําเนินการขนสงป 2553 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   

ตารางท่ี 4.3  แสดงขอมูลการจัดสงหมอแปลงไฟฟาของรถ 6 ลอบรรทุก และ 6 ลอติดเครน ป 2553 
 

เดือน จํานวนหมอแปลง 
(เคร่ือง) 

จํานวนเท่ียว ระยะทาง 
(กม) 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
(บาท) 

มกราคม  63  53  39,522  208,902.00 
กุมภาพันธ  89  69  51,272  271,009.14 
มีนาคม  117  69  39,264  207,538.29 
เมษายน  80  50  31,344  165,675.43 
พฤษภาคม  90  71  53,010  280,195.71 
มิถุนายน  103  79  52,480  277,394.29 
กรกฎาคม  112  81  65,488  346,150.86 
สิงหาคม  116  87  45,750  241,821.43 
กันยายน  127  79  43,082  227,719.14 
ตุลาคม  124  74  44,144  233,332.57 
พฤศจิกายน  160  86  54,326  287,151.71 
ธันวาคม  135  73  40,158  212,263.71 
รวม  1,316  871  559,840  2,959,154.29 
 

หมายเหตุ  1. ราคาน้ํามันดีเซลเฉล่ียท้ังป 2553 ราคาลิตรละ 27.75 บาท  
                 2. อัตราส้ินเปลืองน้ํามัน คิดท่ีคาเฉล่ีย 5.25 กิโลเมตรตอลิตร  
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวาการดําเนินงานดานการขนสงโดยรถ 6 ลอบรรทุก และรถ 6 ลอ
บรรทุกติดเครนของบริษัทฯ จํานวน 7 คัน ตลอดป 2553 จํานวนเท่ียววิ่งของรถจํานวน 871 เท่ียว 
จํานวนหมอแปลงไฟฟาท่ีบรรทุก  1,316 เคร่ือง ระยะทางขนสงรวมท้ังส้ิน  559,840 กิโลเมตร และ
มีคาใชจายน้ํามันเช้ือเพลิงรวมท้ังส้ิน 2,959,154.29 บาท เฉล่ียกิโลเมตรละ 5.2857 บาท อัตราสวน
จํานวนหมอแปลงตอจํานวนเท่ียว เทากับ 1.51 : 1 
 
4.3 ตนทุนการดําเนินการขนสงของแผนกขนสงบริษัทฯ  
 ตนทุนประกอบการขนสงของบริษัทฯ จากวิธีการคํานวณตนทุนเชิงกิจกรรม (Activity 
Based Costing หรือ ABC) โดยการกําหนดกิจกรรมการขนสง ประกอบดวย จํานวนเท่ียววิ่งของรถ 
จํานวนหมอแปลงไฟฟาท่ีบรรทุก ระยะทางในการขนสง และคาใชจายน้ํามันเช้ือเพลิง ซ่ึงการ
ดําเนินการขนสงดังกลาวทําใหเกิดตนทุนในการประกอบการขนสง และมีการปฏิบัติงานสนับสนุน
การขนสง ซ่ึงกอใหเกิดคาใชจายในการปฏิบัติงานข้ึน การคํานวณตนทุนเชิงกิจกรรม ไดจําแนก
ตนทุนออกเปนออกเปน 2 สวน คือ ตนทุนคงที่หรือคาใชจายในการบริหารและงานสนับสนุนการ
ขนสง และตนทุนผันแปรหรือคาใชจายในการขนสง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ป พ.ศ. 2553 
 

ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุนตอป 
(บาท) 

สัดสวนตนทุน 
(รอยละ) 

1.  ตนทุนคงท่ี 
1.1 เงินเดือน  2,861,880.00  32.39 
1.2 คาเส่ือมราคา – รถ  0.00  0.00 
1.3 คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  210,748.27  2.38 
1.4 คาโทรศัพท  69,588.00  0.79 
1.5 คาน้ําดื่มน้ําใช   22,215.22  0.25 
1.6 คาไฟฟา  120,230.88  1.36 
                      รวมตนทุนคงท่ี  3,284,662.37  37.17 

2.  ตนทุนผันแปร 
2.1 คาเบ้ียเล้ียง  291,175.00  3.30 
2.2 คาทํางานลวงเวลา  1,088,119.91  12.31 
2.3 คาน้ํามันเช้ือเพลิง  2,959,154.29  33.49 
2.4 คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  721,281.33  8.16 
2.5 คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  180,163.50  2.04 
2.6 คาปรับ  18,300.00  0.21 
2.7 คาท่ีพัก  233,290.00  2.64 
2.8 คาใชจายอ่ืนๆ  60,605.75  0.68 
                      รวมตนทุนผันแปร  5,552,089.78  62.83 
 รวมตนทุนในการขนสง (1+2)  8,836,752.15  100.00 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ป พ.ศ. 2553 (คาเฉล่ีย 
 ตอเดือน และคาเฉล่ียตอวัน) 
 
ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุนตอเดือน 

(บาท) 
ตนทุนตอวัน 

(บาท) 

1.  ตนทุนคงท่ี 
1.1 เงินเดือน  238,490.00  7,949.67 
1.2 คาเส่ือมราคา – รถ  0.00  0.00 
1.3 คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  17,562.36  585.41 
1.4 คาโทรศัพท  5,799.00  193.30 
1.5 คาน้ําดื่มน้ําใช   1,851.27  61.71 
1.6 คาไฟฟา  10,019.24  333.97 
                      รวม  273,721.87  9,124.06 

2.  ตนทุนผันแปร 
2.1 คาเบ้ียเล้ียง  24,264.58  808.82 
2.2 คาทํางานลวงเวลา  90,676.66  3,022.56 
2.3 คาน้ํามันเช้ือเพลิง  246,596.19  8,219.87 
2.4 คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  60,106.78  2,003.56 
2.5 คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  15,013.63  500.45 
2.6 คาปรับ  1,525.00  50.83 
2.7 คาท่ีพัก  19,440.83  648.03 
2.8 คาใชจายอ่ืนๆ  5,050.48  168.35 
                      รวม  462,674.15  15,422.47 

 รวมตนทุนในการขนสง (1+2)  736,396.02  24,546.53 
 

  จากตารางท่ี 4.4-4.5 ตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงบริษัทฯ ป 2553 พบวา
ตนทุนคงที่หรือคาใชจายในการบริหารและงานสนับสนุนการขนสง จําแนกตามประเภทคาใชจาย 
ไดแก เงินเดือน จํานวน 2,861,880.00 บาท เฉล่ียเงินเดือนละ 238,490.00 คาเส่ือมราคารถ 0.00 บาท 
คาตอทะเบียนและเบี้ยประกันรถ 210,748.27 บาท เฉล่ียเดือนละ 17,562.36 บาท คาโทรศัพท 
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69,588.00 บาท เฉล่ียเดือนละ 5,799 บาท คาน้ําดื่มน้ําใช 22,215.22 บาท เฉล่ียเดือนละ 1,851.27 
บาท คาไฟฟา 120,230.88 บาท เฉล่ียเดือนละ 10,019.24 บาท รวมตนทุนคงท่ี 3,284,662.37 บาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.17 ของตนทุนรวม ตนทุนผันแปรหรือคาใชจายในการขนสงดวยรถ
ขนสงบริษัทฯ ป 2553 จําแนกตามประเภทคาใชจายไดแก คาเบ้ียเล้ียง 291,175.00 บาท เฉล่ียเดือน
ละ 24,264.58 บาท คาทํางานลวงเวลา 1,088,119.91 บาท เฉล่ียเดือนละ 90,676.66 บาท คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง 2,959,154.29 บาท เฉล่ียเดือนละ 246,596.19 บาท คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ 721,281.33 
บาท เฉล่ียเดือนละ  60,106.78 บาท คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ 180,163.50 บาท เฉล่ียเดือนละ
15,013.63 บาท คาปรับ 18,300.00 บาท เฉล่ียเดือนละ 1,525.00 บาท คาท่ีพัก 233,290.00 บาท เฉล่ีย
เดือนละ 19,440.83 บาท คาใชจายอ่ืนๆ 60,605.75 บาท เฉล่ียเดือนละ 5,050.48 บาท รวมตนทุนผัน
แปร 5,552,089.78  บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.83  ของตนทุนรวม ดังนั้นตนทุนคาใชจายใน
การขนสงดวยรถบรรทุกของบริษัทฯ ป 2553 รวมเปนเงินท้ังส้ิน จํานวน  8,836,752.15 บาท 
 4.3.1 ตนทุนตอหนวย 
  ตนทุนตอหนวยในการขนสงหมอแปลงไฟฟา จะทําใหทราบถึงตนทุนกิจกรรมในการ
ขนสงในแตละ จํานวนเที่ยววิ่ง จํานวนหมอแปลงท่ีบรรทุก และระยะทางในการขนสง โดย
กําหนดคาเฉล่ียตนทุน ตอ รถ1 คัน ดังตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  ตนทุนตอหนวยของรถขนสงของบริษัทฯ ป 2553 
 

ตนทุนตอหนวย จํานวน หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  10,145.52 บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  6,714.86 บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  15.78 บาท/กิโลเมตร 

 
 จากตารางท่ี 4.6 ตนทุนตอหนวยของรถบรรทุกขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ 
พบวา คาเฉล่ียของตนทุนตอจํานวนเที่ยววิ่งของรถขนสง 1 เท่ียว จํานวน 10,145.52 บาท ตนทุนตอ
จํานวนหมอแปลงไฟฟา 1 เคร่ือง จํานวน 6,714.86 บาท และตนทุนตอระยะทางรถวิ่ง 1 กิโลเมตร 
จํานวน 15.78 บาท 
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 4.3.2  โครงสรางตนทุนของการขนสงหมอแปลงไฟฟาโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ  
 โครงสรางตนทุนการขนสงหมอแปลงไฟฟาโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ ประกอบดวย 
ตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายในการบริหารและงานสนับสนุนการขนสง และตนทุนผันแปรหรือ
คาใชจายในการขนสง คาใชจายท่ีสําคัญในการดําเนินงานคือ ตนทุนผันแปรหรือคาใชจายในการ
ขนสง ซ่ึงประกอบดวย คาเบ้ียเล้ียง คาทํางานลวงเวลา คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  
คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ คาปรับ คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงมีสัดสวนคาใชจายในการขนสงหมอ
แปลงไฟฟา รอยละ 62.83 ของคาใชจายรวม สวนตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายในการบริหารและงาน
สนับสนุนการขนสง ไดแก เงินเดือน คาเส่ือมราคารถ คาตอทะเบียนและเบ้ียประกันรถ คาโทรศัพท  
คาน้ําดื่มน้ําใช คาไฟฟา คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.17 ของตนทุนรวม 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา โครงสรางตนทุน (คาใชจาย) การขนสงหมอแปลงไฟฟา โดย
รถบรรทุกของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.3.2.1 ตนทุนคงท่ี หรือคาใชจายในการบริหารและงานสนับสนุนการขนสงประกอบ 
ดวยคาใชจายหลักๆ คือ คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายเกี่ยวกับรถ คาสาธารณูปโภค 
     1. คาใชจายดานบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจาง มีจํานวนเงิน 2.861 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.39 ของคาใชจายรวม คาใชจายบุคลากรสูง เนื่องจากบริษัทฯ เปน
หนวยงานเอกชน ท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรสูง พนักงานขนสง มีอายุงานมาก โดยเฉลี่ยมากกวา 
20 ป ทําใหมีคาใชจายท่ีสูงถึงรอยละ 32.39 ของคาใชจายรวม มีผลมาจากการปรับเงินเดือนเฉล่ีย 
5% เกือบทุกป  
     2. คาใชจายเก่ียวกับรถ ไดแก คาเส่ือมราคา  คิดเปนสัดสวนรอยละ  0.00  
เนื่องจากรถบรรทุกขนสง มีอายุการใชงานเกินกวา 10 ป ไดตัดเปนคาใชจายทางบัญชีแลว คาตอ
ทะเบียนและเบ้ียประกันรถ จํานวนเงิน 210,748.27 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.38 ของคาใชจาย
รวม 
     3. คาสาธารณูปโภคไดแก คาโทรศัพท คาน้ํา คาไฟฟา มีจํานวนเงิน 212,034.10 
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.40 ของคาใชจายรวม 
  4.3.2.2 ตนทุนผันแปร หรือคาใชจายในการขนสง ซ่ึงประกอบดวยคาใชจายหลักๆ คือ 
คาใชจายในการขนสง คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  
     1. คาใชจายในการขนสง ไดแก คาเบ้ียเล้ียง คาทํางานลวงเวลา คาท่ีพัก คาทาง
ดวน/คาท่ีจอดรถ คาปรับ และคาใชจายอ่ืนๆ มีจํานวนเงิน 1,871,654.16 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
21.18 ของคาใชจายรวม 
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งวันท่ีนัดหมา
การท่ีวาเสนท
กําหนดสงใน
ถจัดแผนสงไ
หเต็มคันรถ แ
มอแปลงที่แน
มอแปลงใหแ
รกําหนดแผน

21.1

8.16%

สัดสวนตนทุ
กร

แปลงไฟฟา ป

ของบริษัทและ
มีการกําหน

างานเพื่อตอบ
าใชจายในกา

 เดือน โดยให
ายกับลูกคาขอ
ทางเดียวกันไ
นสัปดาหเดียว
ไปในวันเดียว
และใหแผนก
นนอนลวงหน
แผนกขนสง เ
นการขนสงแ

32.39%

8%

ทุนหลัก
คาใชจา

คาใชจา

คาซอมแ

 2553 

ะผลดําเนินกา
นดแผนการขน
บสนองความต
ารขนสงสูงต
หผูขายแจงกํา
องเดือนถัดไป
ปดวยกัน จัด
วกันหรือวันที
วกันไดหรือไ
ขนสงโทรแจ
นา 1 สัปด
พื่อยืนยันอีกค
และแจงฝายที

2.38%

2.40%

ยเกี่ยวกับรถ

ยในการขนส

แซมและบํารุ

าร 
นสงรายวัน โ
ตองการของผ
ามไปดวย ผูวิ
าหนดการที่จ
ป เพื่อท่ีแผนก
ดจํานวนหมอ
ที่ใกลเคียงกัน
ไม เพื่อท่ีจะล
จงยืนยันวันจั
าห เม่ือวันกํ
คร้ังกอนถึงวั
ที่เกี่ยวของรับ

%

สง

งรักษารถ

65 

 

โดยไมได
ผูขายเปน
วิจัยจึงได
ะสงหมอ
กขนสงจะ
แปลงให

นใหเจรจา
ดจํานวน
ัดสงหมอ
าหนดสง
นกําหนด
บทราบถึง
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มาตรการท่ีกําหนดและทุกฝายเห็นดวยในหลักการและนําไปปฏิบัติ ไดมีการเก็บขอมูลการขนสง
ตั้งแตเดือน มกราคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2554 โดยมีขอมูลการขนสงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงขอมูลการจัดสงหมอแปลงไฟฟาของรถ 6 ลอบรรทุก และ 6 ลอติดเครน ระหวาง

 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 
 

เดือน จํานวนหมอแปลง 
(เคร่ือง) 

จํานวนเท่ียว ระยะทาง 
(กม) 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง
(บาท) 

มกราคม  98  57  33,200 189,651.05 
กุมภาพันธ  114  52  39,416 225,159.21 
มีนาคม  111  56  36,834 210,409.84 
รวม  323  165  109,450 625,220.10 

 
หมายเหตุ 1. ราคาน้ํามันดีเซลเฉล่ีย ราคาลิตรละ 29.99 บาท  
                2. อัตราส้ินเปลืองน้ํามัน คิดท่ีคาเฉล่ีย 5.25 กิโลเมตรตอลิตร  
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวาการดําเนินงานดานการขนสงโดยรถ 6 ลอบรรทุก และรถ 6 ลอ
บรรทุกติดเครนของบริษัทฯ จํานวน 7 คัน ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 จํานวนเที่ยว
วิ่งของรถจํานวน 165 เท่ียว จํานวนหมอแปลงไฟฟาท่ีบรรทุก 323 เคร่ือง ระยะทางรวมขนสงท้ังส้ิน  
109,450 กิโลเมตร และมีคาใชจายน้ํามันเช้ือเพลิงรวมท้ังส้ิน 625,220.10 บาท เฉล่ียกิโลเมตรละ 
5.7124 บาท อัตราสวนจํานวนหมอแปลงตอจํานวนเท่ียว เทากับ 1.96 : 1 เม่ือเปรียบเทียบสัดสวน
จํานวนหมอแปลงและจํานวนเที่ยว ของเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม ของป 2553 และป 2554 
กอนและหลังจากท่ีมีการกําหนดแผนการขนสง ไดผลตามตารางท่ี 4.8  
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ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบสัดสวนจํานวนหมอแปลง และจํานวนเท่ียวกอนและหลังปรับปรุงวิธี 
 ดําเนินการขนสง 
 

เดือน จํานวนหมอ
แปลงป 53 

(เคร่ือง) 

จํานวนหมอ
แปลงป 54 

(เคร่ือง) 

ผลตาง จํานวน
เท่ียวป 53 

จํานวน
เท่ียวป 54 

ผลตาง 

มกราคม  63  98  35  53  57  4 
กุมภาพันธ  89  114  25  69  52  (17) 
มีนาคม  117  111  (6)  69  56  (13) 
รวม  269  323  54  191  165  (26) 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวากอนปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสงในชวงระยะเวลา
เดียวกันของป 2553 คือเดือน มกราคม ถึง มีนาคม เทียบกับหลังจากปรับปรุงวิธีการการดําเนินการ
ขนสงในชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2554 จํานวนหมอแปลงไฟฟาท่ีขนสงของป 2553 จํานวน 
269 เคร่ือง ป 2554 จํานวน 323 เคร่ือง เพิ่มข้ึน 54 เคร่ือง ซ่ึงป 2554 มีอัตราสวนจํานวนหมอแปลง
ไฟฟาท่ีขนสงไดสูงกวาในอัตราสวน 1.2 : 1 จํานวนเท่ียวในการขนสงหมอแปลงไฟฟา ป 2553 
จํานวน 191 เท่ียว ป 2554 จํานวน 165 เท่ียว ลดลง 26 เท่ียว แสดงวา ป 2554 จํานวนเท่ียวในการ
ขนสงหมอแปลงลดลงในอัตราสวน 1.16 : 1 เม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนจํานวนเคร่ืองตอจํานวน
เท่ียว ป 2553 มีมีอัตราสวน 1.41 : 1 ป 2554 มีอัตราสวน 1.96 : 1 แสดงใหเห็นวาเม่ือมีการปรับปรุง
วิธีการการดําเนินการขนสงทําให ผลดําเนินการในป 2554 มีจํานวนหมอแปลงที่บรรทุกตอเท่ียว
สูงข้ึน 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ระหวางเดือน มกราคม 

 ถึง มีนาคม ป 2554 

ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุน 
(บาท) 

สัดสวนตนทุน 
(รอยละ) 

1.  ตนทุนคงท่ี 
1.1 เงินเดือน  755,700.00  34.51 
1.2 คาเส่ือมราคา – รถ  0.00  0.00 
1.3 คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  52,687.07  2.41 
1.4 คาโทรศัพท  17,397.00  0.79 
1.5 คาน้ํา   5,553.81  0.25 
1.6 คาไฟฟา  30,057.72  1.37 
                      รวมตนทุนคงท่ี  861,395.60  39.33 

2.  ตนทุนผันแปร 
2.1 คาเบ้ียเล้ียง  75,430.00  3.44 
2.2 คาทํางานลวงเวลา  266,668.16  12.18 
2.3 คาน้ํามันเช้ือเพลิง  625,220.10  28.55 
2.4 คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  249,878.76  11.41 
2.5 คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  41,870.00  1.91 
2.6 คาปรับ  3,600.00  0.16 
2.7 คาท่ีพัก  53,980.00  2.46 
2.8 คาใชจายอ่ืนๆ  11,948.00  0.55 
                      รวมตนทุนผันแปร  1,328,595.02  60.67 
 รวมตนทุนในการขนสง (1+2)  2,189,990.62  100.00 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ระหวางเดือน มกราคม 
 ถึงมีนาคม ป 2554 (คาเฉล่ียตอเดือน และคาเฉล่ียตอวัน) 
 
ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุนตอเดือน 

(บาท) 
ตนทุนตอวัน 

(บาท) 

1.  ตนทุนคงท่ี 
1.1 เงินเดือน  251,900.00  8,396.67 
1.2 คาเส่ือมราคา – รถ  0.00  0.00 
1.3 คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  17,562.36  585.41 
1.4 คาโทรศัพท  5,799.00  193.30 
1.5 คาน้ําดื่มน้ําใช   1,851.27  61.71 
1.6 คาไฟฟา  10,019.24  333.97 
                      รวม  287,131.87  9,571.06 

2.  ตนทุนผันแปร 
2.1 คาเบ้ียเล้ียง  25,143.33  838.11 
2.2 คาทํางานลวงเวลา  88,889.39  2,962.98 
2.3 คาน้ํามันเช้ือเพลิง  208,406.70  6,946.89 
2.4 คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  83,292.92  2,776.43 
2.5 คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  13,956.67  465.22 
2.6 คาปรับ  1,200.00  40.00 
2.7 คาท่ีพัก  17,993.33  599.78 
2.8 คาใชจายอ่ืนๆ  3,982.67  132.76 
                      รวม  442,865.01  14,762.17 

 รวมตนทุนในการขนสง (1+2)  729,996.88  24,333.23 

 
 จากตารางท่ี 4.9-4.10 ตนทุนคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงบริษัทฯ ระหวางเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 หลังจากปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสง พบวาตนทุนคงท่ีหรือ
คาใชจายในการบริหารและงานสนับสนุนการขนสง จําแนกตามประเภทคาใชจาย ไดแก เงินเดือน  
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จํานวน 755,700.00 บาท เฉล่ียเงินเดือนละ 251,900.00 คาเส่ือมราคารถ 0.00 บาท คาตอทะเบียน
และเบ้ียประกันรถ 52,687.07 บาท เฉล่ียเดือนละ 17,562.36 บาท คาโทรศัพท 17,397.00 บาท เฉล่ีย
เดือนละ 5,799 บาท คาน้ําดื่มน้ําใช 5,553.81 บาท เฉล่ียเดือนละ 1,851.27 บาท คาไฟฟา  30,057.72 
บาท เฉล่ียเดือนละ 10,019.24 บาท รวมตนทุนคงท่ี 861,395.60  บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.33  
ของตนทุนรวม ตนทุนผันแปรหรือคาใชจายในการขนสงดวยรถขนสงบริษัทฯ ระหวางเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554  จําแนกตามประเภทคาใชจายไดแก คาเบ้ียเล้ียง 75,430.00 บาท เฉล่ีย
เดือนละ 25,143.33 บาท คาทํางานลวงเวลา 266,668.16 บาท เฉล่ียเดือนละ 88,889.39 บาท คา
น้ํามันเช้ือเพลิง 625,220.10 บาท เฉล่ียเดือนละ 208,406.70 บาท คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ 
249,878.76 บาท เฉล่ียเดือนละ 83,292.92 บาท คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ 41,870.00 บาท เฉล่ียเดือน
ละ 13,956.67 บาท คาปรับ 3,600.00 บาท เฉล่ียเดือนละ 1,200.00 บาท คาท่ีพัก 53,980.00 บาท 
เฉล่ียเดือนละ 17,993.33 บาท คาใชจายอ่ืนๆ 11,948.00 บาท เฉล่ียเดือนละ 3,982.67 บาท รวม
ตนทุนผันแปร 1,328,595.02  บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.67  ของตนทุนรวม ดังนั้นตนทุน
คาใชจายในการขนสงดวยรถบรรทุกของบริษัทฯ ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 รวม
เปนเงินท้ังส้ิน จํานวน 2,189,990.62  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



71 
 

ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบตนทุนคาใชจายตอเดือนในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯ ป 2553 
 กับป 2554 

ลําดับท่ี ประเภทตนทุน ตนทุนตอเดือน 
ป 2553 
(บาท) 

ตนทุนตอเดือน 
ป 2554 
(บาท) 

ผลตาง 

1.  ตนทุนคงท่ี 
1.1 เงินเดือน  238,490.00  251,900.00  13,410.00 
1.2 คาเส่ือมราคา – รถ  0.00  0.00  0.00 
1.3 คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันรถ  17,562.36  17,562.36  0.00 
1.4 คาโทรศัพท  5,799.00  5,799.00  0.00 
1.5 คาน้ําดื่มน้ําใช   1,851.27  1,851.27  0.00 
1.6 คาไฟฟา  10,019.24  10,019.24  0.00 
                      รวม  273,721.87  287,131.87  13,410.00 

2.  ตนทุนผันแปร 
2.1 คาเบ้ียเล้ียง  24,264.58  25,143.33  878.75 
2.2 คาทํางานลวงเวลา  90,676.66  88,889.39  (1,787.27) 
2.3 คาน้ํามันเช้ือเพลิง  246,596.19  208,406.70  (38,189.49) 
2.4 คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ  60,106.78  83,292.92  23,186.14 
2.5 คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ  15,013.63  13,956.67  (1,056.96) 
2.6 คาปรับ  1,525.00  1,200.00  (325) 
2.7 คาท่ีพัก  19,440.83  17,993.33  (1,447.5) 
2.8 คาใชจายอ่ืนๆ  5,050.48  3,982.67  (1,067.81) 
                      รวม  462,674.15  442,865.01  (19,809.14) 

รวมตนทุนในการขนสง (1+2)  736,396.02  729,996.88  (6,399.14) 
 
 จากตารางท่ี 4.11 หลังจากปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสง พบวาตนทุนคาใชจาย
ตอเดือนในการขนสงดวยรถขนสงของบริษัทฯในป 2554 ต่ํากวาป 2553 จํานวน 6,399.14 บาท 
จําแนกตามประเภทคาใชจายไดแก ตนทุนคงท่ี สูงกวาป 2553 จํานวน 13,410.00 บาทตอเดือน เกิด
จากคาใชจายดานบุคลากร คือ เงินเดือนพนักงาน จํานวน 13,410.00 บาท มีผลมาจากการปรับ
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เงินเดือนข้ึนเฉล่ีย 5.6% ตนทุนผันแปร ในป 2554 ต่ํากวาป 2553 จํานวน 19,809.14 บาทตอเดือน  
ไดแก คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษารถสูงกวาป 2553 จํานวน 23,186.14 บาทตอเดือน คา
น้ํามันเช้ือเพลิง ต่ํากวาป 2553 จํานวน 38,189.49 บาทตอเดือน และเบ้ียเล้ียงสูงกวา ป 2553 จํานวน 
878.75 บาทตอเดือน สวนคาใชจายอ่ืนๆ แตกตางกันไมมากนัก 
 
ตารางท่ี 4.12  ตนทุนตอหนวยของรถขนสงของบริษัทฯ ระหวางเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ป 2554 
 

ตนทุนตอหนวย จํานวน หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  13,272.67 บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  6,780.16 บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  20.01 บาท/กิโลเมตร 
 

จากตารางท่ี 4.12 ตนทุนตอหนวยของรถบรรทุกขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ 
ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 หลังจากปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสง พบวา 
ตนทุนตอจํานวนเที่ยววิ่งของรถขนสง 1 เท่ียว จํานวน 13,272.67 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลง
ไฟฟา 1 เคร่ือง จํานวน 6,780.16 บาท และตนทุนตอระยะทางรถวิ่ง 1 กิโลเมตร จํานวน 20.01 บาท 

 
ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทฯ กอนและหลังจากปรับปรุงวิธีการ
  การดําเนินการขนสง 
 

ตนทุนตอหนวย ป2553 ป2554 ผลตาง หนวย 

ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  10,145.52  13,272.67  3,127.15 บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  6,714.86  6,780.16  65.30 บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 

ตนทุนตอระยะทาง  15.78  20.01  4.23 บาท/กิโลเมตร 

 
 จากตารางท่ี 4.13 ตนทุนตอหนวยของรถบรรทุกขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ 

หลังจากปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสง พบวา ตนทุนตอจํานวนเท่ียววิ่งของรถขนสง 1 เท่ียว 
กอนปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสงในป 2553 จํานวน 10,145.52 บาท หลังปรับปรุงวิธีการ
การดําเนินการขนสงในป 2554 จํานวน 13,272.67 บาท เพ่ิมข้ึน จํานวน 3,127.15 บาทตอเท่ียว 
ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงไฟฟา 1 เคร่ือง กอนปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสงในป 2553 
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จํานวน 6,714.86 บาท หลังปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสงในป 2554 จํานวน 6,780.16 บาท 
เพิ่มข้ึน 65.30 บาทตอหมอแปลง 1 เคร่ือง และตนทุนตอระยะทางรถวิ่ง 1 กิโลเมตร กอนปรับปรุง
วิธีการการดําเนินการขนสงในป 2553 จํานวน 15.78 บาท หลังปรับปรุงวิธีการการดําเนินการขนสง
ในป 2554 จํานวน 20.01 บาท เพิ่มข้ึน 4.23 บาทตอกิโลเมตร 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงขอมูลการจัดสงหมอแปลงไฟฟาของรถ 6ลอบรรทุก และ 6 ลอติดเครน โดยรถ
 บริษัทรับจางภายนอก ระหวางเดือน มกราคม ถึงมีนาคม ป 2554 
 

เดือน จํานวนหมอแปลง จํานวนเท่ียว ระยะทาง (กม) คาใชจายรถจาง 
มกราคม  98  57  33,200  542,000.00 
กุมภาพันธ  114  52  39,416  587,000.00 
มีนาคม  111  56  36,834  575,500.00 
รวม  323  165  109,450  1,704,500.00 

 
 จากตารางท่ี 4.14 เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินการขนสงหมอแปลง โดยมีจํานวน
หมอแปลง จํานวนเท่ียว และระยะทางจริงตามการดําเนินการขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ แต
นําไปเปรียบเทียบกับอัตราคาบริการการขนสงของรถรับจางภายนอก (Outsource) ท่ีมีอัตราคา 
บริการราคาต่ําสุดตามตารางในภาคผนวก ซ่ึงจากการดําเนินการขนสงหมอแปลงไฟฟาในเดือน
มกราคม ถึง เดือนมีนาคม ป 2554 มีจํานวนเท่ียวรวมทั้งส้ิน 165 เท่ียว มีจํานวนหมอแปลงท่ีขนสง
รวมท้ังส้ิน 323 เคร่ือง คิดอัตราคาบริการตามระยะทาง และขนาดรถบรรทุกชนิดเดียวกัน มี
รายละเอียดดังในภาคผนวก โดยมีคาใชจายในการจางรถรวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,704,500 บาท ดังนั้น
จึงสามารถนําไปคิดตนทุนตอหนวยไดตามตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  ตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทรับจางภายนอก ป 2554 
 

ตนทุนตอหนวย จํานวน หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  10,330.30 บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  5,277.09 บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  15.57 บาท/กิโลเมตร 
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จากตารางท่ี 4.15 ตนทุนตอหนวยของรถบรรทุกขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ 
รับจางภายนอก ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 พบวา คาเฉลี่ยของตนทุนตอจํานวน
เท่ียววิ่งของรถขนสง 1 เท่ียว จํานวน 10,330.30 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงไฟฟา 1 เครื่อง 
จํานวน 5,277.09 บาท และตนทุนตอระยะทางรถวิ่ง 1 กิโลเมตร จํานวน 15.57 บาท เม่ือนําไป
เปรียบเทียบตนทุนตอหนวย ระหวางการดําเนินการขนสงดวยรถบริษัทฯ และรถรับจางภายนอก 
(Outsource) ปรากฎผลดังตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 ตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทฯ กับรถขนสงรับจางภายนอก ป 2554 
 

ตนทุนตอหนวย ป 2554 Outsource ผลตาง หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  13,272.67  10,330.30 (2,942.37) บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  6,780.16  5,277.09 (1,503.07) บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  20.01  15.57  (4.44) บาท/กิโลเมตร 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ตนทุนตอเท่ียววิ่งในป 2554 ตนทุนรถขนสงของบริษัทฯมี
จํานวน 13,272.67 บาทตอเท่ียว ตนทุนรถรับจางภายนอก  มีจํานวน 10, 330.30 บาทตอเท่ียว ซ่ึงตํ่า
กวา   2,942.37  บาท  ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงของรถขนสงของบริษัทฯ มีจํานวน 6,780.16 บาท
ตอหมอแปลง 1 เคร่ือง ตนทุนรถรับจางภายนอก เทากับ 5,277.09 บาท ซ่ึงตํ่ากวา 1,503.07 บาท 
และตนทุนตอระยะทางของรถขนสงของบริษัทฯ  เทากับ 20.01 บาทตอกิโลเมตร ตนทุนรถรับจาง
ภายนอกเทากับ 15.57 บาทตอกิโลเมตร ซ่ึงตํ่ากวา 4.44 บาท 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงตนทุนตอเท่ียววิ่ง และตนทุนตอหมอแปลง ระหวางรถบริษัทฯ กับ outsource ป 
 2554 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4  แสดงตนทุนตอระยะทาง ระหวางรถบริษัทฯ กับ outsourceป 2554 
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 จากภาพท่ี 4.3 และ 4.4 เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวา ตนทุนตอหนวย ระหวางการ
ดําเนินการขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ มีคาใชจายสูงกวา การวาจางบริษัทขนสงรับจาง
ภายนอก (Outsource)  
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงขอมูลการจัดสงหมอแปลงไฟฟาของรถ 6 ลอบรรทุก และ 6 ลอติดเครน โดยรถ
 บริษัทรับจางภายนอก ระหวางเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ป 2553 
 

เดือน จํานวนหมอแปลง จํานวนเท่ียว ระยะทาง (กม) คาใชจายรถจาง 
มกราคม  63  53  39,522  514,000.00 
กุมภาพันธ  89  69  51,272  681,500.00 
มีนาคม  117  69  39,264  566,500.00 
เมษายน  80  50  31,344  439,000.00 
พฤษภาคม  90  71  53,010  709,500.00 
มิถุนายน  103  79  52,480  702,000.00 
กรกฎาคม  112  81  65,488  840,000.00 
สิงหาคม  116  87  45,750  670,000.00 
กันยายน  127  79  43,082  615,500.00 
ตุลาคม  124  74  44,144  632,500.00 
พฤศจิกายน  160  86  54,326  749,500.00 
ธันวาคม  135  73  40,158  567,000.00 
รวม  1,316  871  559,840  7,687,000.00 

 
 จากตารางท่ี 4.17 เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินการขนสงหมอแปลง โดยมีจํานวน
หมอแปลง จํานวนเท่ียว และระยะทางจริงตามการดําเนินการขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ แต
นําไปเปรียบเทียบกับอัตราคาบริการการขนสงของรถรับจางภายนอก (Outsource) ท่ีมีอัตราคา 
บริการราคาตํ่าสุดในป 2553 ตามตารางในภาคผนวก ซ่ึงจากการดําเนินการขนสงหมอแปลงไฟฟา
ในเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ป 2553 มีจํานวนเท่ียวรวมทั้งส้ิน 871 เท่ียว มีจํานวนหมอแปลง
ท่ีขนสงรวมท้ังส้ิน 1,316 เคร่ือง คิดอัตราคาบริการตามระยะทาง และขนาดรถบรรทุกชนิดเดียวกัน 
มีรายละเอียดรายละเอียดดังในภาคผนวก  โดยมีคาใชจายในการจางรถรวมเปนเงินท้ังส้ิน 
7,687,000.00 บาท ดังน้ันจึงสามารถนําไปคิดตนทุนตอหนวยไดตามตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18  ตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทรับจางภายนอก ป 2553 
 

ตนทุนตอหนวย จํานวน หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  8,825.49 บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  5,841.18 บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  13.73 บาท/กิโลเมตร 
 

จากตารางท่ี 4.18 ตนทุนตอหนวยของรถบรรทุกขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ 
รับจางภายนอก ระหวางเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ป 2553 พบวา คาเฉล่ียของตนทุนตอจํานวน
เท่ียววิ่งของรถขนสง 1 เท่ียว จํานวน 8,825.49 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงไฟฟา 1 เคร่ือง 
จํานวน 5,841.18 บาท และตนทุนตอระยะทางรถวิ่ง 1 กิโลเมตร จํานวน 13.73 บาท เม่ือนําไป
เปรียบเทียบตนทุนตอหนวย ระหวางการดําเนินการขนสงดวยรถบริษัทฯ และรถรับจางภายนอก 
(Outsource) ในป 2553 ปรากฎผลดังตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19  ตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทฯ กับรถขนสงรับจางภายนอก ป 2553 
 

ตนทุนตอหนวย ป 2553 Outsource ผลตาง หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง 10,145.52  8,825.49 (1,320.03) บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  6,714.86  5,841.18  (873.68) บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  15.78  13.73  (2.05) บาท/กิโลเมตร 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ตนทุนตอเท่ียววิ่งในป 2553 ตนทุนรถขนสงของบริษัทฯ มี
จํานวน 10,145.52 บาทตอเท่ียว ตนทุนรถรับจางภายนอก  มีจํานวน 8, 825.49 บาทตอเท่ียว ซ่ึงตํ่า
กวา 1,320.03 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงของรถขนสงของบริษัทฯ มีจํานวน 6,714.86 บาท
ตอหมอแปลง 1 เคร่ือง ตนทุนรถรับจางภายนอก เทากับ 5,841.18 บาท ซ่ึงตํ่ากวา 873.68 บาท และ
ตนทุนตอระยะทางของรถขนสงของบริษัทฯ เทากับ 15.78 บาทตอกิโลเมตร ตนทุนรถรับจาง
ภายนอกเทากับ 13.73 บาทตอกิโลเมตร ซ่ึงตํ่ากวา 2.05 บาท 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงตนทุนตอเท่ียววิ่ง และตนทุนตอหมอแปลง ระหวางรถบริษัทฯ กับ outsource 
 ป 2553 
 

 

 

ภาพท่ี 4.6  แสดงตนทุนตอระยะทาง ระหวางรถบริษัทฯ กับ outsourceป 2553 
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 จากภาพท่ี 4.5 และ 4.6 เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวา ตนทุนตอหนวย ระหวางการ
ดําเนินการขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทฯ มีคาใชจายสูงกวา การวาจางบริษัทขนสงรับจาง
ภายนอก (Outsource)  
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงคาใชจายในการจางรถจากบริษัทรับจางภายนอกท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Cost) 
 ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 
 

เดือน จํานวนหมอแปลง จํานวนเท่ียว คาใชจายรถจาง 
มกราคม  31  17  167,000.00 
กุมภาพันธ  56  29  301,000.00 
มีนาคม  69  36  364,500.00 
รวม  156  82  832,500.00 

 
ท่ีมา: จากแผนกขนสง 
 จากตารางท่ี 4.20 เปนผลการดําเนินการขนสงหมอแปลง โดยรถบริษัทรับจางภายนอก 
ท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Cost) ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 มีจํานวนหมอแปลง 156 
เคร่ือง จํานวนเท่ียว 82 เท่ียว โดยมีคาใชจายจริงรวมท้ังส้ิน 832,500 บาท ดังนั้นจึงสามารถนําไปคิด
ตนทุนตอหนวยไดตามตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 ตนทุนตอหนวยท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Unit Cost) จากการจางบริษัทรับจางภายนอก  

 ป 2554 
 

ตนทุนตอหนวย จํานวน หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  10,152.44 บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  5,336.54 บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
 

จากตารางท่ี 4.21 ตนทุนตอหนวยของรถบรรทุกขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัท
รับจางภายนอก ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 พบวา คาเฉลี่ยของตนทุนตอจํานวน
เท่ียววิ่งของรถขนสง 1 เท่ียว จํานวน 10,152.44 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงไฟฟา 1 เครื่อง 
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จํานวน 5,336.54 บาท เม่ือนําไปเปรียบเทียบตนทุนตอหนวย ระหวางการดําเนินการขนสงดวยรถ
บริษัทฯ และรถรับจางภายนอก (Outsource) ปรากฎผลดังตารางท่ี 4.22 

 
ตารางท่ี 4.22  แสดงการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทฯ กับรถขนสงรับจาง
 ภายนอกท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Unit Cost) ป 2554 
 

ตนทุนตอหนวย ป2554 Outsource ผลตาง หนวย 
ตนทุนตอเท่ียววิ่ง  13,272.67  10,152.44 (3,120.23) บาท/เท่ียว 
ตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา  6,780.16  5,336.54 (1,443.62) บาท/หมอแปลง 1 เคร่ือง 
ตนทุนตอระยะทาง  20.01 - - บาท/กิโลเมตร 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ตนทุนตอเท่ียววิ่งในป 2554 ตนทุนรถขนสงของบริษัทฯ มี
จํานวน 13,272.67 บาทตอเท่ียว ตนทุนรถรับจางภายนอก  มีจํานวน 10,152.44 บาทตอเท่ียว ซ่ึงตํ่า
กวา 3,120.23 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลงของรถขนสงของบริษัทฯ มีจํานวน 6,780.16 บาท
ตอหมอแปลง 1 เคร่ือง ตนทุนรถรับจางภายนอก เทากับ 5,336.54 บาท ซ่ึงตํ่ากวา 1,443.62 บาท 
และตนทุนตอระยะทางของรถขนสงของบริษัทฯ เทากับ 20.01 บาทตอกิโลเมตร ตนทุนตอระยะ 
ทางของรถรับจางภายนอกไมมีการเก็บขอมูล 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาตนทุนการจัดการการขนสงหมอ
แปลงไฟฟา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายการขนสงหมอแปลงไฟฟา ระหวางการขนสง
โดยใชรถบรรทุกของบริษัทฯ กับการจางผูใหบริการดานโลจิสติกส 
 ผลการศึกษา 
 5.1.1 โครงสรางตนทุนการจัดการขนสงหมอแปลงไฟฟาโดยรถ 6 ลอบรรทุกและ 6 ลบรรทุก
ติดเครนของบริษัทฯในป 2553 ประกอบดวย ตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายในการบริหารและงาน
สนับสนุนการขนสง และตนทุนผันแปรหรือคาใชจายในการขนสง ตนทุนคงท่ีไดแก คาใชจาย
เงินเดือน คาเส่ือมราคา-รถ คาตอทะเบียน/เบ้ียประกันภัย คาโทรศัพท คาน้ําดื่มน้ําใช คาไฟฟา ซ่ึงมี
สัดสวนรอยละ 37.17 ของตนทุนรวม สวนตนทุนผันแปรไดแก คาเบ้ียเล้ียง คาทํางานลวงเวลา คา
น้ํามันเช้ือเพลิง คาซอมแซม/บํารุงรักษารถ คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ คาปรับ คาท่ีพัก คาใชจายอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 62.83 ของตนทุนรวม 
 5.1.2 การดําเนินการดานการขนสงโดยรถ 6 ลอบรรทุก และ 6 ลอติดเครนของบริษัทฯ ตลอด
ท้ังป 2553 มีการขนสงหมอแปลงไฟฟารวมท้ังหมด 1,316 เคร่ือง จํานวนเท่ียวการขนสงรวม 871 
เท่ียวคิดเปนสัดสวนจํานวนหมอแปลงตอจํานวนเท่ียวเทากับ 1.5:1 
 5.1.3 ตนทุนตอหนวยในการขนสงหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ ในป 2553 พบวา คาเฉล่ียของ
ตนทุนตอ 1 เท่ียว เทากับ 10,145.52 บาท ตนทุนตอจํานวนหมอแปลง 1 เคร่ือง เทากับ 6,714.86 
บาท และตนทุนตอระยะทาง เฉล่ียกิโลเมตรละ 15.78 บาท 
 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบตนทุนโดยรถ 6 ลอบรรทุก และ 6 ลอติดเครนของบริษัทฯ กับการจาง
รถของผูใหบริการดานโลจิสติกส ระหวางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ป 2554 พบวาตนทุนตอหนวย
ของรถบรรทุกของบริษัทฯ ป 2554 มีตนทุนตอเท่ียววิ่ง จํานวน 13,272.67 บาท ขณะท่ีรถของผู
ใหบริการดานโลจิสติกส มีตนทุนตอเที่ยววิ่ง จํานวน 10,330.30 บาท รถของผูใหบริการดานโลจิ
สติกสมีตนทุนตอเท่ียววิ่งตํ่ากวารถรถบรรทุกของบริษัทฯ 22.17 % รถบรรทุกของบริษัทฯมีตนทุน
ตอจํานวนหมอแปลงไฟฟา 1 เคร่ือง จํานวน 6,780.16 บาท ขณะท่ีรถของผูใหบริการดานโลจิสติกส 
มีตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา 1 เคร่ือง จํานวน 5,277.09 บาท แสดงวารถของผูใหบริการดานโลจิ
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สติกสมีตนทุนตอหมอแปลงไฟฟา 1 เคร่ือง ต่ํากวารถรถบรรทุกของบริษัทฯ 22.17% รถบรรทุก
ของบริษัทฯ มีตนทุนตอระยะทาง 1 กิโลเมตร จํานวน 20.01 บาท ขณะท่ีรถของผูใหบริการดาน 
โลจิสติกส มีตนทุนตอระยะทาง 1 กิโลเมตร เทากับ 15.57 บาท แสดงวารถของผูใหบริการดานโลจิ
สติกสมีตนทุนตอระยะทาง 1 กิโลเมตร ต่ํากวารถรถบรรทุกของบริษัทฯ 22.19% 
 5.1.5 ปญหาและขอจํากัด 
  5.1.5.1 ดานคาใชจายดานบุคลากร เนื่องจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานการขนสง มีอายุ
การทํางานมาก ทําใหมีอัตราเงินเดือนที่คอนขางสูง เนื่องจากเหตุผลท่ีองคกรไมมีเพดานของ
เงินเดือนแตละตําแหนง และองคกรมีการปรับเงินเดือนข้ึนทุกป เฉล่ียปละ 5% ทําใหมีตนทุนดาน
บุคลากรท่ีสูง 
  5.1.5.2 ราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงข้ึน ขณะท่ีรถบรรทุกของบริษัทฯ ใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ในการขนสง ประกอบกับรถบรรทุกมีอายุการใชงานมากกวา 10 ปข้ึนไป ทําใหมีอัตราส้ินเปลือง
น้ํามันท่ีคอนขางสูง สงผลใหมีคาใชจายในการซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงสูงมาก 
  5.1.5.3 ปญหาการซอมแซมบํารุงรักษารถสูงมาก เนื่องจากรถบรรทุกบริษัทฯมีอายุการ
ใชงานท่ียาวนาน จําเปนอยางยิ่งท่ีรถตองการการบํารุงรักษาท่ีเพียงพอ เพ่ือสามารถยังคงใหใชงาน
ได จึงทําใหคาใชจายในการซอมบํารุงสูงมากตามไปดวย 
  5.1.5.4 ปญหาดานการกําหนดแผนการจัดสงหมอแปลงไฟฟา ผูศึกษาพบวาบางกรณีไม
สามารถกําหนดแผนการขนสงเพื่อใหมีคาใชจายนอยท่ีสุดได เนื่องจากความตองการของลูกคา 
ตองการที่จะสงหมอแปลงไปทดสอบ (Test) ท่ีการไฟฟา ซ่ึงระยะเวลาในการทดสอบ ทางผูขายไม
สามารถท่ีจะควบคุมได เพราะตองรอคิวการทดสอบ ทําใหบางคร้ังตองเล่ือนกําหนดสง บางกรณี
พบวามีการตกลงนัดหมายที่แนนอนถึงกําหนดการสงหมอแปลงไฟฟา แตเม่ือถึงวันนัดหมาย ไม
สามารถสงหมอแปลงได สาเหตุสวนใหญมาจาก ลูกคาเล่ือนกระทันหัน เนื่องจากสถานท่ีติดต้ังยัง
ไมเสร็จ ทําใหตองเล่ือนสง ทําใหไมสามารถกําหนดแผนการขนสง เพื่อใหมีคาใชจายท่ีนอยท่ีสุดได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 การลดคาใชจายดานบุคลากร ควรกําหนดเพดานเงินเดือนของตําแหนงพนักงานขับรถ 
และพนักงานขนสง หรือจัดทําโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด สําหรับพนักงานท่ีสมัครใจเขา
โครงการ 
 5.2.2 การลดคาใชจายดานพลังงานท่ีใชในการเดินรถ จากการที่ราคาน้ํามันเช้ือเพลิงมีแนวโนม
ท่ีสูงข้ึน ทําใหคาใชจายในการขนสงของบริษัทฯมีตนทุนท่ีสูงข้ึนมาก เพื่อลดคาใชจายดานนี้ จึงควร
พิจารณาปรับเปล่ียนการใชพลังงาน จากการใชน้ํามันดีเซลเปล่ียนไปเปนกาซธรรมชาติ (NGV) 
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ทดแทน เนื่องจากราคากาซธรรมชาติต่ํากวาราคานํ้ามันมาก (ราคา 8.50 บาทตอกิโลกรัม) จะ
สามารถลดคาใชจายดานการใชพลังงานไดทันที  
 5.2.3 การลดคาใชจายในการซอมบํารุงรักษารถ ควรจัดทําแผนในการบํารุงรักษารถเปนระยะ 
(Preventive Maintenance) ไมควรรอใหรถเสียจึงจะสงเขาซอม (Breakdown Maintenance) เพราะ
จะทําใหมีคาใชจายท่ีสูงกวา แตดวยอายุการใชงานของรถท่ียาวนาน ผูศึกษามีความคิดเห็นวา การ
ซ้ือรถใหม และติดต้ังการใชพลังงานทดแทน นาจะมีคาใชจายท่ีถูกกวาในระยะยาว  
 5.2.4 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาพบวา ในป 2554 ตนทุนตอหนวยของรถขนสงบริษัทฯ สูงกวา
ตนทุนตอหนวยในป 2553 เนื่องจากมีสาเหตุมาจากการปรับเงินเดือนของพนักงานสูงข้ึน และมีคา
เบ้ียเล้ียง คาทํางานลวงเวลาท่ีมากข้ึน รวมท้ังการปรับข้ึนราคาของนํ้ามันเช้ือเพลิง และคาดวาในป 
2555 คาใชจายดังกลาวขางตนจะสูงข้ึนตามเปอรเซ็นตสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึนของแตละชนิดคาใชจาย  
แตเม่ือเปรียบเทียบกับรถของผูใหบริการดานโลจิสติกสภายนอก โดยแผนกขนสงเปนผูควบคุม
วิธีการขนสง และมีการกําหนดแผนการขนสงเหมือนเดิม เพียงแตวาจางรถของผูใหบริการดาน 
โลจิสติกสภายนอก การเลือกใชบริการภายนอกมีตนทุนตอหนวยถูกกวา  
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                                           จุฑามาศ  กาญจนเทียนทิพย 
ประวัติการศึกษา                                     ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
 วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 พระนครเหนอื ปการศึกษา 2536 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน        ผูจัดการฝายคลังพัสดุและธุรการโรงงาน  
                                                                บริษัทเอกรัฐวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



