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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี 2563 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ [1] กล่าวว่าภาพรวมการส่งสินค้าในปี 2563 ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าโดยลดลงทั้ง
ดัชนีการส่งสินค้า ซึ่งสะท้อนปัจจัยด้านปริมาณ และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งสะท้อน
ปัจจัยด้านราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนที่เป็นหมวดการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ โดยดัชนี
การส่งสินค้าเท่ากับ 93.47 ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า ในส่วนดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
ในปีนี้มีค่าเท่ากับ 104.4 ลดลงร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าปี 2563 คาดว่ามีมูลค่า 477.4 พันล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 2.0 จากมูลค่า 487.0 พันล้านบาทในปี 2562 

 ปัจจัยราคาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  

 ปัจจัยราคาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งประกอบด้วยราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้าง
แรงงาน และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน 

 ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงในปี 2563 น้ ามันดีเซลมีราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 22.56 บาท
ต่อลิตร ลดลงจาก 26.46 บาทต่อลิตรในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.7 โดยเฉพาะในไตรมาส
ที่ 2 โดยปรับลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ ามันตลาดโลกจากการลดลงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันลดลง ส าหรับก๊าซเอ็นจีวีมีราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 14.75 
บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจาก 15.89 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.2 ส่วนหนึ่งมาจาก
มาตรการก าหนดเพดานราคาก๊าซเอ็นจีวีของภาครัฐ ประกอบกับการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวี
ในช่วงครึ่งปีหลัง 

 ทัง้นี้ ในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้น้ ามันดีเซลคิดเป็นร้อยละ 57.0 และสัดส่วนการใช้ก๊าซเอ็นจี
วีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งทางบก 



 

ภาพ 3 ราคาน้ ามันน้ ามันเชื้อเพลิง 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย [2] และ Federal Reserve Economic Data 

 

 ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของธุรกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าในปี 2563 อยู่
ที่ 17,837 บาทต่อเดือน ลดลงจาก 18,644 บาทต่อเดือนในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.3 
จากชั่วโมงการท างานต่อวันที่ลดลง จากมาตรการก าหนดเวลาในการออกนอกเคหสถาน (Curfew) 
และมาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ทั้งนี้ ค่าจ้างแรงงานของภาครัฐสูงกว่าภาคเอกชน จากการส ารวจค่าจ้างแรงงานของภาครัฐนับรวม
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ภาคเอกชนได้นับรวมแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ซึ่งได้รับค่าแรง
ขั้นต่ า 

 

ภาพ 4 ค่าจ้างแรงงานในสาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า (บาทต่อเดือน) 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ [3] 



2. การด าเนินงาน 

 จากการศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งได้ก าเนิดจากแนวความคิดและความต้องการน า
สินค้าจากกรุงเทพฯ เข้ามาสู่ร้านของตนเองมากขึ้นและเร็วขึ้น หลักการในช่วงต้นจึงเป็นการบริหาร
การขนส่งแบบเอ้ือต่อธุรกิจที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น   

 เมื่อการค้าในจังหวัดได้ขยายขึ้น และความต้องการในการใช้บริการด้านการขนส่งมีมากขึ้น
เรื่อยๆ ผู้ก่อตั้งจึงเล็งเห็นโอกาสในการเปิดธุรกิจการขนส่งสินค้าขึ้น จึงได้เปิดการบริการไปยัง
บุคคลภายนอก แต่ยังคงยึดหลักการบริหารองค์กรแบบครอบครัว และเน้นให้บริการเฉพาะในกลุ่ม
เครือญาติก่อน ซึ่งด้วยความคิดในการแบ่งสายธุรกิจนี้ท าให้ บริษัทกรณีศึกษา ได้ถือก าเนิดข้ึน 
 

 
 

    ภาพ การให้บริการขนส่งสินค้าของทางสถานประกอบการ 

 จากการวิเคราะห์และวินิจฉัยสภาพปัญหา และการประชุมสรุปประเด็นปัญหาร่วมกับสถาน
ประกอบการ พบประเด็นที่ต้องการปรับปรุง สรุปได้ดังนี้  

 ประเด็นปัญหา ไม่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกจากการด าเนินงานการให้บริการ
การขนส่งสินค้าเพื่อใช้พิจารณาและตัดสินใจในการท างาน 

 ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 เพ่ิมมูลค่าผลประกอบการเฉลี่ยของสถานประกอบการขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

 ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จากประเด็นปัญหาพบว่าปัญหามาจากทางสถานประกอบการไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลในเรื่องการจัดการต้นทุนต่างๆ ของสถานประกอบการ ประกอบกับข้อมูล
ทางด้านการขนส่งสินค้า เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันทางสถาน
ประกอบการได้ใช้โปรแกรม Ms-Excel ในบางส่วนเพ่ือช่วยในการท าบัญชีข้อมูลการขนส่งสินค้า     
ดังตาราง 

 

 



ตาราง ข้อมูลรายได้จากการขนส่งสินค้าของสถานประกอบการ เดือนเมษายน 

 

 

       ตาราง ข้อมูลรายได้จากการขนส่งสินค้าของสถานประกอบการ เดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายน 

 



 จากการประชุมร่วมระหว่างที่ปรึกษาโครงการกับทางสถานประกอบการ ซึ่งได้ให้ค าแนะน า
ในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการข้อมูลทางด้านการจัดการต้นทุนต่างๆ ของสถานประกอบการ ร่วมถึงข้อมูลทางด้านการ
ขนส่งสินค้า เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ โดยให้ทางสถานประกอบการเก็บ
ข้อมูลรายได้จากการขนส่งสินค้า สถานที่จัดส่งสินค้า ต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนคงที่ของสถาน
ประกอบการ 

 

ภาพ การให้บริการขนส่งสินค้าของสถานประกอบการ 

 

 ส าหรับการวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าของสถานประกอบการ ทางที่ปรึกษาได้
ให้ค าแนะน าในการใช้งานโปรแกรม Transportation Cost Dashboard เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์
ต้นทุน และจุดคุ้มทุนของจ านวนเที่ยววิ่งรถของสถานประกอบการ 

 

ภาพ โปรแกรม Transportation Cost Dashboard 



 
 

ภาพ การบันทึกข้อมูลรายละเอียดด้านต้นทุนการขนส่งของสถานประกอบการ 
 

 การบันทึกข้อมูลประกอบด้วยจ านวนวันท างานของสถานประกอบการ ราคาค่าขนส่งเฉลี่ย
ต่อรอบ (รายได้) ร้อยละค่าน้ ามันเฉลี่ยต่อเที่ยว ค่าเสื่อมราคารถขนส่ง เงินเดือนพนักงานขับรถเฉลี่ย 
จ านวนพนกังานขับรถของสถานประกอบการ มูลค่ารถขนส่งแต่ละคันในปัจจุบัน และรายได้รวมในแต่
ละเดือนของแต่ละจังหวัด 
 

 
 

ภาพ การบันทึกข้อมูลรายละเอียดด้านต้นทุนคงท่ีของสถานประกอบการ 
 

 การบันทึกข้อมูลคงที่ของสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยจ านวนพนักงาน (Office) อัตรา
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อคน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าสถานที่ และค่าช าระหนี้ เพื่อที่โปรแกรมจะค านวณต้นทุน
คงที่ และต้นทุนรวมของสถานประกอบการ 

 
 
 
 



 วิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบจ าลองสถานการณ์  

 จากโปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Transportation Cost Dashboard) ดังนี้ 

 

 
 

ภาพ รายงานแสดงข้อมูลสัดส่วนทางด้านต้นทุนของสถานประกอบการ 
 

 จากรายงานแสดงผลของสถานประกอบการ จะเห็นว่าจ านวนเที่ยววิ่งคุ้มทุนของสถาน
ประกอบการ จะต้องวิ่งรถ จ านวน 34 เที่ยวต่อเดือน ถึงจะคุ้มทุนของต้นทุนรวมของทางสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีรายได้จากการขนส่งสินค้าในรอบ 3 เดือน คือ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
ในปี  2564 อยู่ที่  1,221,632 บาท และมีต้นทุนรวม 1,777,402.80 บาท ท าให้ทราบว่า ผล
ประกอบการของสถานประกอบการในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในสภาวะขาดทุน 555,770.80 บาท 
 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าการวิ่งรถขนส่งของสถานประกอบการมีจ านวนเที่ยวต่ ากว่า 
จ านวนเที่ยวคุ้มทุน ส่งผลท าให้สถานประกอบการอยู่ในสภาวะขาดทุน เป็นผลมาจากต้นทุนคงที่ที่
สถานประกอบการต้องใช้จ่ายในทุกๆ เดือน 
 

 
 

ภาพ รายงานแสดงข้อมูลมุลค่าต้นทุน-ก าไรของสถานประกอบการ 



 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่ารายได้ (สีน้ าเงิน) ของสถานประกอบการในรอบ 3 เดือน มีมูลค่า
น้อยกว่าต้นทุนรวม (สีแดง) ของสถานประกอบการ ส่งผลท าให้ผลประกอบการของสถาน
ประกอบการติดลบ (สีเขียว) 
 

 
 

ภาพ รายงานแสดงแนวโน้มของเที่ยววิ่งรถของสถานประกอบการ 
 
 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาของสถานประกอบการ มีแนวโน้มของ
การให้บริการวิ่งรถขนส่งสินค้าลดลง 

 
3. สรุปผล 

 จากข้อมูลรายงานมูลค่าการขนส่ง จึงท าให้ทราบว่าการวิ่งรถให้บริการในปัจจุบันไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ จะต้องด าเนินการจัดเที่ยวการวิ่งรถขนส่งให้มากขึ้น เพ่ือให้มา
ชดเชยกับต้นทุนคงที่ของสถานประกอบการ ดังตาราง 
 

ตาราง รายได้และต้นทุนรวมของสถานประกอบการ 

 

รายได้ 
(บาท/เดือน) 

ต้นทุนรวม 
(บาท/เดือน) 

เมษายน 429,812.00 601,508.13 
พฤษภาคม 398,423.00 588,952.53 
มิถุนายน 393,397.00 586,942.13 
เฉลี่ย (บาท/เดือน) 407,210.67 592,467.60 



 จากตารางรายได้และต้นทุนรวมของสถานประกอบการ เมื่อท าการปรับปรุงเที่ยวรถให้
สอดคล้องกับจ านวนเที่ยวรถคุ้มทุนจะท าให้ ผลประกอบการของสถานประกอบการดีข้ึน ดังตาราง 
 

ตาราง สรุปการลดต้นทุนการถือครองสินค้า 

 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ผลต่าง 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน ในรอบ 3 เดือน 1,221,632.00 1,777,402.80 555,770.80 45.49 
ผลประกอบการเฉลี่ย (บาท/ปี) 4,886,528.00 7,109,611.20 2,223,083.20 45.49 

 

  

ภาพ ผลประกอบการของสถานประกอบการ ก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง 

 
4. อภิปรายผล 

 จากงานวิจัยของจัตตุรงค์ เพลินหัด และชัยฤทธิ์ ทองรอด เรื่องการศึกษาแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในงานขนส่งสินค้า บริษัท โทเทิล โลจิสติกสโซลูชั่น จ ากัด มี
ความสอดคล้องกันทางด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินประสิทธิภาพในเรื่องงานขนส่งสินค้า 
คือ ผลกระทบต่อต้นทุนรวมและผลกระทบต่อก าไรเมื่อราคาน้ ามันเ พ่ิมขึ้น [4] และควรแก้ไขปัญหา
จากปัญหาดังกล่าวเป็นในทางเดียวกันคือ การเพ่ิมยอดขาย (จ านวนรอบการขนส่ง) การเพ่ิมราคาค่า
ขนส่ง หรือลดค่าใช้จ่าย (ท้ังในส่วนต้นทุนคงที่ และต้นทุนแปรผันจากผู้รับเหมาช่วง) 
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 จากมนสิกาญจน์ เกื้อประจง และวรินทร์ วงษ์มณี [5] งานวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกด้วยแนวคิด
แบบลีน มีความสอดคล้องทางด้านการเพ่ิมมูลค่าการขนส่งด้วยแนวความคิดการขนส่งแบบ 
Backhaul สามารถลดต้นทุนการขนส่งด้วยการลดจ านวนวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับ เป็นการลดจ านวน
เที่ยวการขนส่งที่คุ้มทุนลดได้ ส่งผลรวมถึงการลดต้นทุนในการซ่อมบ ารุงรถส าหรับการขนส่งสินค้า 
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