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บทคัดยอ: การศึกษาวิจัยนี้มวี ตั ถุประสงคเพื่อศึกษาการวิเคราะหความคุมคาในการขนสง กรณีศึกษา ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพาน
ตางระดับนครราชสีมาของ หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส จากการเก็บขอมูลเบื้องตนพบวาการขนสงสินคาในเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 นั้น ยังมีตนทุน
ในการขนสงที่ไมคงที่และแปรผันยากตอการบริหารจัดการทำใหมีตนทุนที่สูง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการสำรวจกระบวนการขนสงรวมกับขอมูลของยานพาหนะที่
ใชในการขนสง จากนั้นก็ทำการลงพื้นทีส่ ำรวจและเก็บขอมูลของเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมาเพื่อมาทำ
การวิเคราะห ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บขอมูลของเสนทางทำใหสามารถวิเคราะหตนทุนการขนสงเพื่อทราบถึงอัตรา
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจาก 4.601 กิโลเมตรตอลิตรเปน 5.304 กิโลเมตรตอลิตร และมีตนทุนการขนสงตอกิโลเมตรจาก 5.828 บาทตอกิโลเมตร เปน 5.219
บาทตอกิโลเมตร สงผลให หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส สามารถทราบตนทุนการขนสงเพื่อใหเกิดความคุมคาสูงสุดในการขนสงและใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับ
ปจจัยตางๆที่ใชในการคำนวณตนทุนในการขนสง
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate a transportation cost analysis: a case study of National Highway No. 304,
Pak Kred - Bridge at Nakhon Ratchasima level of Yingphaisan Logistics Part., Ltd. According to preliminary collecting data,
Transportation on the National Highway No. 304 still has inconsistent shipping costs and variable, difficult to manage, resulting in
high costs. Therefore, the researcher conducted a survey on the transportation process of with the information of transportation
vehicles. After that, we surveyed and collected data on the National Highway No. 304, Pak Kred - Bridge at Nakhon Ratchasima for
analysis. The results from surveying and collecting data on the route, it is able to analyze transportation costs in order to know the
fuel consumption from 4.601 kilometers per liter to 5.304 kilometers per liter. and The cost of transportation per kilometer from
5.828 baht per kilometer to 5.219 baht per kilometer. As a result, Yingpaisan Logistics Part., Ltd can know the transportation cost in
order to get the most value in transportation and used as basic information for various factors that are used to calculate
transportation costs.

คําสําคัญ: ต้นทุนการขนส่ง, วิเคราะห์ตน้ ทุนการขนส่ง, อัตราสินเปลืองนํามันเชือเพลิง
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1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ
ธุรกิจบริการขนสงสินคา เปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายสินคาสูตลาด ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยผูใหบริการขนสงสินคาทำหนาที่เคลื่อนยายสินคาในแตละขั้นของหวงโซอุปทาน (ตั้งแตวัตถุดิบ
สินคาขั้นตน สินคาขั้นกลาง และสินคาสำเร็จรูป) ภาวะของธุรกิจตองเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับปริมาณสินคาตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในรูปแบบการขนสงทางถนน ปพ.ศ. 2562 มีสัดสวนถึงรอยละ 86.9 จึงนับวาเปนรูปแบบ
การขนสงหลักภายในประเทศ เนื่องจากที่ผานมารัฐบาลไทยใหการสนับสนุนและพัฒนาโครงขายถนนมากกวาการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงอื่นๆ (ระยะทาง ถนนครอบคลุมคิดเปนรอยละ 87.4 ของเสนทางขนสงทั้งหมด
ของประเทศ) ประกอบกับการขนสงสินคาทางถนนสามารถสงตรงจากผูสง (หรือตนทาง) ถึงผูรับปลายทาง และยังเปน
การขนสงที่เชื่อมโยงการขนสงรูปแบบอื่นที่ไมสามารถใหบริการขนสงจากตนทางถึงปลายทางไดอยางสมบูรณ (ปยะ
นุ ช สถาพงศภัก ดี, 2562, ออนไลน) รายไดข องธุรกิจ ขนสงสินคาทางถนนในป พ.ศ.2561 มีมูล คา 145,100 ถึ ง
147,300 ลานบาท โดยรายไดจะขยายตัวตามทิศทางของเศรษฐกิจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560: 3) ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยยุทธศาตรที่ 7 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสที่เปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการกระจายความเจริญ และการพัฒนา
เมืองและพื้นที่ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทยประสบปญหาการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลทำใหมีขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่12 จะมุงเนนการขยายขีดความสามารถและการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และพัฒนา
ผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในตางประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่12, 2562: 144) แตในปจจุบันธุรกิจโลจิสติกสของประเทศไทยยังมีตนทุนที่สูงกวาประเทศที่
ใกลเคียงถึงรอย 18 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปรมีตนทุนที่ต่ำกวาอยูที่รอยละ10
จึงทำใหรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันประเทศไทยใหเปนเปนศูนยกลางของโลจิสติกสในระดับภูมิภาค ซึ่งจะผนวก
เขากับภาคเอกชนที่มีความตองการในการบริหารจัดการตนทุนกระบวนการภายในใหต่ำลง และสามารถเพิ่มคุณภาพ
ในการใหบริการทางดานโลจิสติกสเพิ่มยิ่งขึ้นได (จรัสพรรณ แจมใส, 2557, ออนไลน)
ธุรกิจขนสงในจังหวัดนครราชสีมาเปนธุร กิจที่สรา งรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดทั้งหมด(Gross
Provincial Product : GPP) ถึง 7,713 ลานบาท โดยรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดนครราชสีมามีมูลคาสูงเปน
อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในปพ.ศ. 2558 มีมูลคา GPP ถึง
264,964 ลานบาท ตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางจังหวัดนครราชสีมามีความตองการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการคา
การลงทุนของอีสานและภูมิภาค อินโดจีนที่มีระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยี
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เพื่อการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุลดานการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป, 2561)
หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส ตั้งอยูที่ 1999/6-7 หมูที่1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปนผู
ใหบริการการขนสงมีความตองการในการเลือกเสนทางที่ใชในการขนสงสินคาที่มีตนทุนที่ต่ำและมีความคุมคาในการ
ขนสงที่สุด จึงไดมีการศึกษาการวิเคราะหความคุมคาในการขนสง กรณีศึกษาทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สาย
ปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมา เนื่องจากในปจจุบันการขนสงสินคาในเสนทางหมายเลข 304 นั้นยังมีตนทุน
ในการขนสงที่ไมคงที่และแปรผันยากตอการบริหารจัดการทำใหมีตนทุนที่สูง
ดังนั้น ผูว ิจ ัย จึ ง เล็ งเห็ นสภาพของปญ หาของสถานประกอบการ การวิเคราะหความคุ  ม คา ในการขนส ง
กรณีศึกษาทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมา ของ หจก.ยิ่งไพศาล โลจิ
สติกส เพื่อลดความสูญเปลาในการขนสงสินคา ซึ่งจะเปนประโยชนตอสถานประกอบการทำใหสามารถทราบถึงตนทุน
การขนสงและความคุมคาในการเลือกใชเสนทางเพื่อใหมีตนทุนในการขนสงต่ำที่สุด
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการวิเคราะหความคุมคาในการขนสง กรณีศึกษาทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปาก
เกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมาของ หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 พื่อทราบตนทุนคาขนสงในแตละเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตาง
ระดับนครราชสีมาที่ใชในการขนสง
1.3.2 เพื่อใหเกิดความคุมคาสูงสุดในการขนสง
1.3.3 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับปจจัยตางๆที่ใชในการคำนวณตนทุนในการขนสง
2

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานการจัดการโลจิสติกส
จิตติมา กันตนามัลลกุล (2562) ใหความหมายวา การจัดการโลจิส ติกสเปนกระบวนการในการวางแผน
ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเคลื่อนยาย จัดเก็บสินคา บริการและสารสนเทศจาก
จุดเริ่มตนไปยังจุดที่มีการใชงาน โดยมีเปาหมายที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
วิโรจน เจษฎาลักษณและวิลาวัลย สากลาง (2560) ไดกลาววา โลจิสติกสคือกระบวนการวางแผน การลงมือทำ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตลอดจนประหยัดตนทุนในทุกขั้นตอนของการผลิตไปจนถึงการสง
มอบสินคา นั่นคือตั้งแตการไดมา การเก็บรักษารวมไปถึงการกระจายสินคาโดยการจัดการขนสง การจัดการคลังสินคา
การสงมอบสินคาใหถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
พึงพอใจ โดยผูผลิตเองก็ตองมีการใชตนทุนต่ำที่สุดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบการขนสงทางถนน
ชลิตา ตริยาวนิช (2558) ไดกลาววา รูปแบบการขนสงสินคาทางถนนเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การเคลื่อนยายสินคาทั้งสินคาจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง เพื่อตอบสนอง ความตองการของลูกคาโดยปจจัยที่
เกี่ยวของกับกระบวนการขนสงสินคาจะประกอบดวยเวลา สถานที่และรูปแบบการขนสงที่หลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิสา ศิริอนุสรณศกั ดิ์ (2562) ใหความหมายวา รูปแบบการขนสงสินคาทางถนนเปนรูปแบบการขนสงหลักของ
สินคาจากผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค ซึ่งตองวางแผนเลือกเสนทางในการขนสงที่เหมาะสมและประหยัด โดยคำนึงถึงการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสภาวะสิ่งแวดลอมภายนอก เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ซึ่ง
สงผลใหสามารถสงสินคาไดตรงเวลา เนื่องจากมีการวางแผนและดำเนินการใหเหมาะสมกับชวงเวลา
2.3 แนวคิดและทฤษฎีดานระบบการขนสงแบบมิลครัน
Brar, Gurinder Singh , Saini, Gagan (2017) ใหความหมายวา Milk-run เปนวิธีการจัดซื้อทางโลจิสติกสที่
ใชในการกำหนดเสนทางเพื่อรวบรวมสินคาจากผูใชบริการ โดยจะทำการรวบรวมสินคาสงรถบรรทุกหนึ่งคั นใน
ชวงเวลาที่กำหนดเพื่อขนสงใหกับซัพพลายเออรหลายราย ตามเสนทางที่กำหนดไวลวงหนาเพื่อรวบรวมชิ้นสวนหรือ
ผลิตภัณฑ และทำการสงไปยังโรงงานหลายๆแหงของผูซื้อ
Lynch, Shawn (2018) ใหความหมายวา Milk-run เปนวิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูลสินคาของ
ระบบ Milk-run แยกออกจากขอมูลสวนกลางเพื่อไมใหเกิดความซับซอนในการจัดเก็บสินคาประเภทอื่นที่ไมตองการ
จัดเก็บบอย (Milk-run เปนสินคาที่ตองจัดเก็บบอย) ซึ่งจะสงผลดีตอระบบการจัดเก็บสินคาเพื่อใหเกิดการไหล (Flow)
ของวัสดุ วัตถุดิบสินคาในสายการผลิต
2.4 แนวคิดและทฤษฎีดานตนทุนการขนสง
พงษชัย อธิคมรัตนกุล และ ปฎล รัตนชุม (2560) ใหความหมายวา ตนทุนการดำเนินงานของผูประกอบการ
ขนสงสินคา ดวยรถบรรทุก โดยทั่ว ไปจะตอ งมีคาใชจายตางๆ ทางกรมการขนสง ทางบกไดพ ิจ ารณาต นทุนการ
ดำเนินงานของผูประกอบการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกแบงออกเปน 3 ประเภทประกอบไปดวยตนทุนคงที่ ตนทุนผัน
แปร และตนทุนเที่ยวกลับ
ธนสิทธิ นิตยะประภา (2559) ใหความหมายวา ตนทุนการขนสง (Cost of Transportation) ตนทุนที่เกิด
จากกิจกรรมการขนสงและบริการซึ่งตนทุนเหลานี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนสง น้ำหนัก ระยะทาง จุดหมาย
ปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนสงที่กอใหเกิดตนทุนที่แตกตางกันตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขนสงสามารถจำแนกออกเปน
หลายประเภทตามลักษณะของกิจกรรมที่สงผลใหเกิดตนทุนดังนี้ ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม ตนเที่ยวกลับ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พงษชัย อธิคมรัตนกุล และ ปฎล รัตนชุม (2560) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหตนทุนรายกิจกรรม
สำหรับงานขนสงสินคาทางถนน กรณีศึกษา:บริษัทขนสงปูนซีเมนต โดยไดนำแนวคิดการวิเคราะหตนทุนรายกิจกรรม
มาประยุกตใชในการคำนวณหาตนทุนในการดำเนินการขนสง ซึ่งจะทำใหสามารถวิเคราะหแนวทางในการลดตนทุนได
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ซึ่งไดทำการศึกษาการขนสงในเสนทางจากสระบุรีไปยังชัยนาทและเชียงราย จากการศึกษาพบวาตนทุนกิจกรรมการ
ขนสงสินคามีสัดสวนสูงถึงรอยละ 82.76 ทำใหพบวาในกระบวนการขนสงมีกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาในอัตราที่สูง
วรลักษณ คุณทะสิงห และ ศิโรจน ปรีชาไว (2555) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหตนทุนดานการขนสง
สินคา กรณีศึกษา:กิจการคาน้ำดื่ม เค แอนด เค โดยทำการวิเคราะหตนทุนแปรผันตามชั่วโมงทั้งหมดจากการขนสง
สินคามีคาเทากับ 32.03 บาทตอชั่วโมง สวนตนทุนผันแปรตามระยะทางขนสงสินคาจะเทากับ 3.05 บาทตอกิโลเมตร
และการแบงพื้นที่ก ารใหบ ริก าร สง ผลใหต นทุนการขนสง รวมในแตล ะบริเวณมีความแตกตา งกันคอ นข างมาก
เนื่องจากตนทุนจะเพิ่มขึ้นตามเวลาและระยะทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
ศาสตรศิลป รสสุคนธสกุล และ ธีระ ฤทธิรอด (2560) ไดทำการศึก ษาวิจ ัยเรื่องการวิเคราะหตน ทุน ดา น
โลจิสติกส สำหรับผูประกอบกิจการขนสงเอกชน กรณีศึกษา:หจก.บุรีรัมยพนมรุงขนสง โดยทำการศึกษาตนทุนดาน
โลจิสติกสดวยการใชขอมูลตนทุนที่เกิดจากการดำเนินงานของทั้ง 3 สาขา ประกอบดวยสาขากรุงเทพมหานคร สาขา
อำเภอเมืองบุรีรัมย และอำเภอนางรอง มาทำการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส โดยใชการคำนวณตนทุนตามปจจัย
ปอนเขา 4 ดาน ไดแก ตนทุนดานบุคลากร ตนทุนของพื้นที่ ตนทุนดานรถบรรทุกสินคา ตนทุนดานวัสดุใชงานและ
วัสดุสิ้นเปลือง พบวาตนทุนรวมของทั้ง 3 สาขาเทากับ 18.51 บาทตอกิโลเมตร และเมื่อคำนวณตนทุนทางโลจิสติกส
ตอรายรับที่ทางบริษัทไดรับในหนวยรอยละ 46.90
3 การดำเนินการศึกษา
3.1 แนวทางการแกไขปญหา
จากการศึกษากระบวนการขนสง พบวาในการขนสงสินคาในเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปาก
เกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมา ที่ทางสถานประกอบการตองการวิเคราะหตนทุนเพื่อหาความคุมคาในการขนสง
เนื่องจากเสนทางดังกลาวนั้นมีสภาพแวดลอมทางถนนที่กอใหเกิดความแปรปรวนของตนทุนในการขนสง ทำใหตนทุน
ในการขนสงของเสนทางดังกลาวไมคงที่ เมื่อทราบถึงปญหาในกระบวนการขนสง คณะผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือ
แผนภูมิการทำงาน แผนภูมิกระบวนการขนสง ทฤษฎีตนทุนโลจิสติกสและไดทำการศึกษารายละเอียดของทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมา เพื่อหาสาเหตุของปญหาโดยจะทำการลงพื้ นที่
สำรวจสภาพและลักษณะของเสนทางดังกลาว ทางคณะผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคำนวณตนทุน
และความคุมในการขนสงมาชวยในการตัดสินใจของผูประกอบการ
การศึกษาการดำเนินการปรับปรุงในขั้นตอนกระบวนการขนสง
ทางคณะผูวิจัยไดทำการศึกษากระบวนการขนสงและรายละเอียดของเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข
304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมาที่ใชในการขนสงเพื่อใหทราบถึงตนทุนและความคุมคาในการขนสง
โดยใชแนวคิดทฤษฎีดานตนทุนโลจิสติกสมาชวยในการจำแนกคำนวณตนทุนและประเภทในการขนสง เพื่อชวยใหการ
ขนสงในเสนทางดังกลาวมีความคุมคาในการขนสง ตนทุนในการขนสงมีความแมนยำและคงที่มากยิ่งขึ้น และอาจเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงมากยิ่งขึ้น
3.1.1 ขั้นตอนการปรับปรุงแกไข
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ขั้นที่ 1 เก็บขอมูลตนทุนการขนสงเพื่อที่จะนำขอมูลตนทุนมาวิเคราะหและคำนวณหาตนทุนในการ
ขนสงตามแนวคิดทฤษฎีตนทุนการขนสง
ขั้นที่ 2 ทำการลงพื้นที่สำรวจเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับ
นครราชสีมา เพื่อศึกษารายละเอียดของตนทุนการขนสง

ที่มา : หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส (2562)
ขั้นที่ 3 นำขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สำรวจมาใชรวมกับแนวคิดและทฤษฎีการขนสง เพื่อคำนวณหา
ตนทุนในการขนสง
ระยะทางที่รถยนตทำการขนสง
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง =
= กิโลเมตร/ลิตร
จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชในการขนสง
ตนทุนการขนสงตอกิโลเมตร =

คาน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบการขนสง
= บาท/กิโลเมตร
ระยะทางที่รถยนตทำการขนสง

ขั้นที่ 4 นำขอมูลตนทุนการขนสงหลังปรับปรุงในเสนทางดังกลาวมาเปรียบเทียบกับขอมูลตนทุนการ
ขนสงกอนปรับปรุง
4 ผลการดำเนินการโครงการ
ผูวิจัยไดทำการสำรวจวาในกระบวนการขนสงของเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพาน
ตางระดับนครราชสีมารวมกับขอมูลของยานพาหนะที่ใชในการขนสง โดยยานพาหนะที่ใชในการสำรวจเก็บขอมูลนั้น
เปนรถยนต 6 ลอ มีความยาวขนาด 7.2 เมตร ซึ่งใชความเร็วในการขนสงไมเกิน 70 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยเริ่มทำการ
ขนสงในเวลา 5 นาิกา 30 นาที ถึง 21 นาิกา 33 นาที
ผูวิจัยจึงไดทำการนำแนวคิดและทฤษฎีตนทุนโลจิสติกสมาประยุกตใชในการวิเคราะหตนทุนในการขนสงของ
เสนทางดังกลาว
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ที่มา : หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส (2562)
จากภาพที่ 4.1 แสดงถึงเสนทางที่ใชในการขนสง ระยะเวลาและระยะทางในการดำเนินงาน รวมไปถึงรูปแบบ
การขนสง โดยทำการเก็บขอมูลวันที่ 15 มกราคม 2563 และมีผลขอมูลในการดำเนินการดังนี้
ระยะทางในการขนสงรวมเทากับ 602,000 เมตร หรือ 602 กิโลเมตร
ระยะเวลาในการดำเนินงานรวมเทากับ 963 นาที หรือ 16 ชั่วโมง 3 นาที
ใชเชื้อเพลิงไปจำนวน 113.49 ลิตร
ตนทุนรวมคาเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 3,142 บาท
จากการนำทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนการขนสงทำใหทราบวาในการขนสงในเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข
304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมานั้นยานพาหนะนั้นมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดังนี้
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง =

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง =

ตนทุนการขนสงตอกิโลเมตร =

ตนทุนการขนสงตอกิโลเมตร =

ระยะทางที่รถยนตทำการขนสง
= กิโลเมตร/ลิตร
จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชในการขนสง
602
113.49

= 5.304 กิโลเมตร/ลิตร

คาน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบการขนสง
= บาท/กิโลเมตร
ระยะทางที่รถยนตทำการขนสง
3,142
602

= 5.219 บาท/กิโลเมตร
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การเปรียบเทียบตนทุนการขนสงกอนและหลังการปรับปรุง ของ หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส
กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

มีระยะทางเฉลี่ยอยูที่ 585.13 กิโลเมตร
มีระยะทางเฉลี่ยอยูที่ 602 กิโลเมตร
มีตนทุนคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยูที่ 3,410.71 บาท
มีตนทุนคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยูที่ 3,142 บาท
ใชจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)ในการขนสงเฉลี่ยอยูที่ ใชจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)ในการขนสงเฉลี่ยอยูที่
127.15 ลิตร
113.49 ลิตร
มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทากับ 4.601 กิโลเมตร มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทากับ 5.304 กิโลเมตร
ตอลิตร
ตอลิตร
มีตนทุนการขนสงตอกิโลเมตรเทากับ 5.828 บาทตอ
มีตนทุนการขนสงตอกิโลเมตรเทากับ 5.219 บาทตอ
กิโลเมตร
กิโลเมตร
ที่มา : หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส (2562)
จากตาราง ทำใหสามารถสรุปผลจากการเปรียบเทียบไดวาจากการขนสงในเสนทางดังกลาววา กอนการปรับปรุง
มีระยะทางเฉลี่ยอยูที่ 585.13 กิโลเมตรและหลังการปรับปรุงมีระยะทางเฉลีย่ อยูที่ 602 กิโลเมตร มีตนทุนคาเชื้อเพลิง
เฉลี่ยอยูที่ 3,410.71 บาท เปน3,142 บาท ใชจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)ในการขนสงเฉลี่ยอยูที่ 127.15 ลิตร เปน
113.49 ลิตร มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทากับ 4.601 กิโลเมตรตอลิตร เปน5.304 กิโลเมตรตอลิตร มีตนทุน
การขนสงตอกิโลเมตรเทากับ 5.828 บาทตอกิโลเมตร เปน 5.219 บาทตอกิโลเมตร สงผลให หจก.ยิ่งไพศาล โลจิ
สติกส สามารถทราบตนทุนคาขนสงในแตละเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับ
นครราชสีมาที่ใชในการขนสงเพื่อใหเกิดความคุมคาสูงสุดในการขนสงและใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับปจจัยตางๆที่ใช
ในการคำนวณตนทุนในการขนส
5 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาหาแนวทางการวิเคราะหตนทุนการขนสงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของทำใหผูวิจัยทำการลงพื้น ที่
สำรวจและเก็บขอมูลของเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมา เพื่อใชใน
การวิเคราะหตนทุนการขนสงของเสนทางดังกลาวเพื่อหาความคุมคาในการขนสง โดยใชยานพาหนะประเภทรถยนต
6 ลอ ขนาด 7.2 เมตร ทะเบียน 70-6852 ซึ่งใชความเร็วในการขนสงไมเกิน 70 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยเริ่มทำการ
ขนสงในเวลา 5 นาิกา 30 นาที ถึง 21 นาิกา 33 นาที มีราคาน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) ณ วันขนสงคือ 27.69 บาท มี
ระยะทางในการขนสงรวมคือ 602 กิโลเมตร มีระยะเวลาในการดำเนินงานรวมคือ 16 ชั่วโมง 3 นาที ใชเชื้อเพลิงไป
จำนวน 113.49 ลิตร มีตนทุนรวมคาเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 3,142 บาท ทำใหทราบวาในการขนสงของเสนทางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับนครราชสีมา มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทากับ 5.304
กิโลเมตรตอลิตร และมีตนทุนการขนสงตอกิโลเมตรเทากับ 5.219 บาทตอกิโลเมตร สงผลให หจก.ยิ่งไพศาล โลจิ
สติกส สามารถทราบตนทุนคาขนสงในแตละเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานตางระดับ
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นครราชสีมาที่ใชในการขนสงเพื่อใหเกิดความคุมคาสูงสุดในการขนสงและใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับปจจัยตางๆที่ใช
ในการคำนวณตนทุนในการขนสง
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วิจยั เล่มนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ทีปรึ กษาในรายวิชาสหกิจศึกษา ที
ให้คาํ เสนอแนะแนวคิดตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องจนวิจยั เล่มนี เสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณพันธ์ธนภูมิ แตงเงินฤ
ทธิ วงศ์ทีให้คอยคําแนะนําชี แนะแนวทางในการทําวิจยั และคอยมอบความรู ้ ในการทํางานระหว่างสหกิ จศึ กษา
ขอขอบคุณ คุณวันชัย พัดทะเล ทีให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั และคอยอํานวยความสะดวกในการเข้า
สํารวจเพือใช้ทาํ วิจยั ขอขอบคุณจักรกฤษณ์ ยวงทอง ทีคอยให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําในการทํางานระหว่าง
ทําการสหกิจศึกษา ขอขอบคุณพีๆพนักงานของ หจก.ยิงไพศาล โลจิสติกส์ ทุกท่านทีคอยให้คาํ แนะนําเกียวกับการ
ทํางานและการศึกษาวิจยั รวมไปจนถึงการจัดรู ปแบบวิจยั เล่มนีให้ออกมาเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณกฤษณะและ
คุณสุ พพัต อิสราศิวกุล ผูป้ ระกอบการ หจก.ยิงไพศาล โลจิสติกส์ ทีให้ความร่ วมมือและให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับการทําวิจยั ฉบับนี ขอขอบคุณผูป้ กครองของผูท้ าํ วิจยั ทุกท่านทีคอยสนับสนุ นและช่วยเหลือในการทําวิจยั
ครังนี ให้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู ง
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