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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนดา้นการขนส่งสินคา้ขอ้มูลท่ี
น ามาวิเคราะหจ์ะเป็นขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม การขนส่งบริษทั เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  
 ผลการวิจยัพบว่าการวิเคราะห์ตน้ทุนดา้นการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษาบริษทั เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริ
บิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่าจากการวิเคราะห์ตน้ทุนผนัแปรตามชัว่โมงการท างานทั้งหมดจากการขนส่งมี
ค่า39.20บาทต่อชัว่โมงส่วนตน้ทนุผนัแปรตามระยะทางในการขนส่งสิคา้จะอยูท่ี่ 3.92 บาทต่อกิโลเมตร ซ่ึงเม่ือท า
การแบ่งพ้ืนท่ีตามบริเวณ (Zone) จะไดว่้าบริเวณ (Zone) A ระยะทาง 1.0-5.0 ใชเ้วลอยูท่ี่ 0.3 ชัว่โมง ตน้ทุนการ
ขนส่งอยูท่ี่ 32.54 บริเวณ (Zone) B ระยะทาง 5.1-10.0 กิโลเมตร ใชเ้วลาอยูท่ี่ 1 ชัว่โมง ตน้ทุนการขนส่งอยูท่ี่ 
82.32 บาท บริเวณ(Zone) C ระยะทาง 10.1-15.0 ใชเ้วลาอยูท่ี่ 1.3 ชัว่โมงบริเวณตน้ทนุการขนส่งอยูท่ี่ 114.86 บาท 
บริเวณ (Zone) D ระยะทาง 15.1-20.0 กิโลเมตร ใชเ้วลาอยูท่ี่ 2 ชัว่โมง ตน้ทุนการขนส่งอยูท่ี่ 164.64 บาท 
การศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเส้นทางการขนส่งของแต่ละเส้นทางของบริษทั ดงันั้นจึงควรน าประเด็นน้ีไป
ศึกษาตอ่ไป เพื่อหาเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการขนส่งสินคา้ 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study as a guideline for cost reduction in freight forwarding.         
The data analyzed will be in July. Transportation of Senko Logistics Distribution (Thailand) Co., Ltd. 
 The results showed an analysis of freight costs. A case study of Senko Logistics Distribution 
(Thailand) Co., Ltd. found that by analyzing variable costs based on total working hours from transportation, 
the variable cost according to the transportation distance would be 3.92 baht per kilometer. When dividing the 
area by zone, zone A is divided. Distance 1.0-5.0, vale is 0.3 hours, transportation cost is 32.54 zone B, distance 
5.1-10.0 kilometers, it takes 1 hour, transportation cost is 82.32 baht, zone C The distance of 10.1-15.0 is 1.3 
hours at the cost of transportation at 114.86 baht, zone D distance 15.1-20.0 kilometers, it takes 2 hours, the 
transportation cost is 164.64 baht. Therefore, this point should be taken further. To find the most suitable route 
for transporting goods. 
 
 
 
 
 
 



1.บทน า (Introduction) 
 ในปัจจุบนัธุรกิจมีอตัราการแข่งขนัสูงและสภาพของธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าให้ธุรกิจ
ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปการขนส่งจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกิจกรรมการด าเนินงานหรือกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุนภายในองกรณ์ การวางแผนการด าเนินงาน การควบคุมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การเคล่ือนยา้ย ตลอดจนการขนส่งสินคา้ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนกระทั้งจุดสุดท้ายท่ีมีการใช้งาน การ
ตั้งเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการความพึงพอใจของลูกคา้ภายใต้
ตน้ทุนท่ีคุม้ค่า จึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ 
2.การทบทวนวรรณกรรม (Litrature Review) 
แนวคิดการจัดการโลจิสตกิส์ 
 การจดัการโลจิสติกส์ คือแนวทางการจดัการกระบวนการท างาน หรือการปฏิบติัการในขั้นตอนต่าง ๆ 
ครอบคลุมทั้งซพัพลายเชน ตั้งแตก่ารจดัหาวตัถุดิบเผื่อผลิต การผลิตสินคา้ และการจดัส่งสินคา้ให้ถึงลูกคา้
ปลายทาง ซ่ึงอาจแตกต่างออกไปตามวิธีการด าเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ แต่มีเป้าหมายเดียวกนัก็คือเพื่อจดัการให้
การท างานเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด 
แนวคิดต้นทุนการขนส่ง 
 การจ าแนกตน้ทนุตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม การจ าแนกตน้ทนุความสัมพนัธ์กบัระดบัของ
กิจกรรมน้ี บางคร้ังเราก็เรียกว่า "การจ าแนกตน้ทนุตามพฤติกรรมของตน้ทุน"(Cost behavior) ซ่ึงมีลกัษณะ           
ท่ีส าคญัคือ เป็นการวิเคราะหจ์ านวนของตน้ทุนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดบั           
ของกิจกรรมท่ีเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดตน้ทนุ(Cost driver) จ าแนกตน้ทุนได ้3 ชนิด คือ ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี 
ตน้ทุนผสม 
แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการขนส่ง 
 จะขนส่งสินคา้ประเภทใดน ้าหนกัเท่าไหร่เส้นทางว่ิงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นอยา่งไรตอ้งการความเร็ว
หรือเนน้ท่ี ความปลอดภยั เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้ส าคญัในการเลือกใชร้ถบรรทุกให้เหมาะสมกบั
ประเภทการขนส่ง รวมทั้งหลงัจากการใชง้านควรมีการตรวจเช็ครถและการดูแลบ ารุงรักษาท่ีดี เพ่ือยึดระยะการใช้
งานไดน้านขึ้นพนกังานขบัรถแตล่ะบริษทัตอ้งการพนกังานขบัรถท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งประหยดั ขบัรถ
ปลอดภยั มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกท่ีดีดูแลรถไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีจิตส านึกช่วยลดตน้ทุน และช่วยส่งเสริมงาน
ขายงานตลาดของบริษทั 
3.วิธีการวิจัย (Research Methodology) 
ข้อมูลต้นทุนท่ีน ามาใช้ในการวิจัย 
 ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม การขนส่งบริษทั เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  ท่ีใชร้ถ 10 ลอ้ เฉล่ียในเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 24 เที่ยว 5,280 กิโลเมตร 
 
 
 



วิธีการค านวนต้นทุนมีดังนี ้
1.ค่าใชจ้่ายในการซ้ือรถบรรทุก 
 เน่ืองจากการแข่งขนัทางดา้นราคาและคุณภาพของผูป้ระกอบการรถบรรทุกในหลาย ๆ เจา้นั้นมีความ
แตกต่างกนัไม่มากนั้น ทางผูวิ้จยัจึงมีการจึงท าการวิเคราะหใ์หเ้หมาะสมกบักิจกรรมท่ีบริษทัด าเนินการจึงเนน้ใน
ดา้นความสะดวกในการใหบ้ริการต่าง ๆ ซ่ึงศูนยบ์ริการ ISUZU เลือก รถบรรทุก 10 ลอ้ รุ่น 6HK1-TCN 
เคร่ืองยนตข์นาด 7,790 ซีซี ให้ก าลงัสูงสุด 240 แรงมา้ ท่ี 2,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด ราคา 2,580,000 บาท  706 
นิวตนั-เมตร ท่ี 1,450 รอบ/นาที ความจุถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 200 ลิตร และค่าต่อรถตูบ้รรทุกประมาณ 300,000 บาท 
รวมค่าใชจ้่ายอยูท่ี่ 2,880,000 บาท 
2.ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ  
ตน้ทุนผนัแปรท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการท างาน 
รายการ ตน้ทุน(บาท/ชัว่โมง) 

เงินเดือนพนกังาน 20.83 

ค่าประกนัภยั 1.23 

ค่าทะเบียนภาษ ี 0.47 

ค่าเส่ือมราคารถ 16.67 

รวม 39.20 

ตารางท่ี 1 ตารางตน้ทุนผนัแปรท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการท างาน 
ตน้ทุนผนัแปรท่ีแปรผนัตามระยะทางท่ีรถว่ิง 
รายการ จ านวนเงิน(บาท/เดือน) ตน้ทุนการขนส่ง(บาท/กิโลเมตร) 
ค่าซ่อมบ ารุง 5,000 1.06 
ค่ายาง 4,224 1.25 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 39,177.6 7.42 
รวม 48,401.6 9.73 

ตารางท่ี 2 ตารางตน้ทุนผนัแปรท่ีแปรผนัตามระยะทางท่ีรถว่ิง 

 

- วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา คือ ค่าเส่ือมราคา = (ราคาตน้ทุน – มูลค่าซาก) ÷ อายกุารใชง้าน  

- ตน้ทุนผนัแปรตามชัว่โมงท างานมีหน่วยเป็น VC1 

- ค่าใชจ้่ายส านกังาน = 10% ( VC1 ) 

- วิธีการค านวณตน้ทุนการขนส่งทั้งหมด คือ ตน้ทนุการขนส่ง = [VC1 + 10% (VC1)] t + (VC2) s 

 

 

 



สรุปค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดจากการขนส่งไดด้งัน้ี 

รายการ จ านวนเงิน(บาท/เดือน) ตน้ทุนการขนส่ง 

ตน้ทุนคงท่ีผนัแปรตามชัว่โมงการ

ท างาน 

-เงินเดือนพนกังาน 

-ค่าประกนัภยั 

-ค่าทะเบียนภาษ ี

-ค่าเส่ือมราคา 

รวม 

ตน้ทุนผนัแปรตามระยะทางท่ีรถว่ิง 

-ค่าซ่อมบ ารุง 

-ค่ายาง 

-ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 

รวม 

ค่าใชจ้่ายส านกังาน 

 

15,000 

888.58 

337.50 

12,000 

 

 

5,000 

4,224 

39,177.6 

 

20.83 

1.23 

0.47 

16.67 

39.20 

 

1.06 

1.25 

7.42 

9.73 

3.92 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดจากการขนส่ง 
การค านวณตน้ทุนการขนส่งตามบริเวณ (Zone) 

 
รูปที่ 1 รูปการณ์ค านวณตน้ทุนการขนส่งตามบริเวณ (Zone) โดยใช ้Excel 

 
 
 



4.ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ตน้ทุนผนัแปรตามชัว่โมงการท างานทั้งหมดจากการขนส่งมีค่า39.20บาทตอ่ชัว่โมง
ส่วนตน้ทุนผนัแปรตามระยะทางในการขนส่งสิคา้จะอยูท่ี่ 3.92 บาทต่อกิโลเมตร ซ่ึงเม่ือท าการแบ่งพ้ืนท่ีตาม
บริเวณ (Zone) จะไดว่้าบริเวณ(Zone) A ระยะทาง 1.0-5.0 ใชเ้วลอยูท่ี่ 0.3 ชัว่โมง ตน้ทนุการขนส่งอยูท่ี่ 32.54 
บริเวณ (Zone) B ระยะทาง 5.1-10.0 กิโลเมตร ใชเ้วลาอยูท่ี่ 1 ชัว่โมง ตน้ทุนการขนส่งอยูท่ี่ 82.32 บาท บริเวณ
(Zone) C ระยะทาง 10.1-15.0 ใชเ้วลาอยูท่ี่ 1.3 ชัว่โมงบริเวณ ตน้ทนุการขนส่งอยูท่ี่ 114.86 บาท บริเวณ (Zone) D 
ระยะทาง 15.1-20.0 กิโลเมตร ใชเ้วลาอยูท่ี่ 2 ชัว่โมง ตน้ทุนการขนส่งอยูท่ี่ 164.64 บาท การแบ่งพ้ืนท่ีการขนส่ง
ท าการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยพิจารณาจากเวลาและระยะทางในการขนส่งต่อคร้ังซ่ึงแต่ละบริเวณมีความ
แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  เน่ืองจากตน้ทุนจะเพ่ิมขึ้นตามเวลาและระยะทางในการขนส่งทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัวิธีการ
เลือกประเภทรถในการขนส่งสินคา้ เพราะรถแต่ละประเภทจะมีค่าเส่ือมราคา ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษาท่ี
แตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากอายกุารใชง้านและลกัษณะการใชร้ถในการขนส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป  
5.ข้อเสนอแนะ 
 -กรณีบริษทั ฯ ท าการขนส่งสินคา้เอง ควรค านึงถึงตน้ทุนในการขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเส่ือม
ราคา ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษา หากไม่สามารถท าการบรรทุกสินคา้ท่ีจะขนส่งเตม็คนัรถในแต่ละรอบการ
ขนส่ง จะท าใหบ้ริษทัจะตอ้งแบกรับตน้ทุนท่ีสูญเปล่าในการมีพ้ืนท่ีว่างในการบรรทุกไม่เตม็คนั การว่ิงรถเท่ียว
เปล่าหรือการแบกรับตน้ทุนการขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้น ควรหาวิธีการเพ่ือบริหารการขนส่งและค านวณหาตน้ทุนค่าขนส่ง
ดงักล่าวเพ่ือให้สินคา้บรรทุกไดเ้ตม็คนัรถ ดงันั้นบริษทัอาจตอ้งมีการท าการเปรียบเทียบความคุม้คา่เพ่ือให้การ
ขนส่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 -การศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเส้นทางการขนส่งของแต่ละเส้นทางของบริษทั ดงันั้นจึงควรน า
ประเด็นน้ีไปศึกษาต่อไป เพ่ือหาเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากตน้ทุนดา้นคา่น ้ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลาท าให้ตน้ทุนอาจเพ่ิมสูงมากขึ้นจึงอาจส่งผล
กระทบทั้งดา้นตน้ทนุรวม รายไดแ้ละก าไรของบริษทั 
6.กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสามารถสามาส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.มานะ เชาวรัตน์อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน าต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงต่องานวิจยั ส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 นอกจากน้ี ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวิทยาลยับูรพาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ต่างๆ ซ่ึงผูวิ้จยั
ไดน้ ามาใช้ในงานวิจัยฉบับน้ี นอกจากน้ียงัได้รับความอนุเคราะห์จากบริษทั เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีให้ความร่วมมือรวมถึงคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าเป็นอยา่งดี ส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 อน่ึง ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ หากงานวิจยัน้ีมีขอ้บกพร่อง
ประการใด ผูวิ้จยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 การจดัการโลจิสติกส์.(2564) เขา้ถึงไดจ้าก https://aec-logistics.com 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 วรลกัษณ์ คุณทะสิงห์และ ศิโรจน์ ปรีชาไว.การวิเคราะห์ตน้ทนุดา้นการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา : กิจการ
คา้น ้าด่ืม เค แอนด ์เค. 
 สุกฤตา กริสกุล.2559.การวิเคราะห์ตน้ทุนและการลดตน้ทุนโลจิสติกส์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ขนส่งวตัถุดิบ กรณีศึกษา บริษทัผลิตเหลก็มว้นชุบสังกะสี.การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะโลจิสติกส์ม
หาวิทยาลยับูรพา. 
 สุธี ศรีเพช็รตานนท.์ 2536. แบบจ าลองการจดัเส้นทางเดินรถส าหรับการขนส่งสินคา้. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 


