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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิเคราะห์ระบบต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าของกิจการค้านํา้ด่ืม เค แอนด์ เค โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ต้นทุนด้านการขนส่ง และปรับปรุงระบบการจัดการบริเวณเพ่ือการกําหนด

อตัราคา่ขนสง่สินค้า โดยการกําหนดอตัราคา่ขนสง่นีจ้ะใช้ต้นทนุในการขนสง่เป็นหลกั 

การศกึษาสามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนผนัแปรท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการทํางานเฉลี่ยทัง้หมด 32.03 บาทต่อ

ชั่วโมง ซึ่งค่าจ้างพนักงานขับรถ มีต้นทุนมากท่ีสุด (28.13 บาทต่อชั่วโมง) ส่วนต้นทุนผันแปรท่ีแปรผันตาม

ระยะทางท่ีรถว่ิง มีต้นทุนเฉลี่ยทัง้หมด 3.05 บาทต่อกิโลเมตร โดยค่านํา้มนัเชือ้เพลิงและนํา้มนัหล่อลื่นมีต้นทุน

สงูสดุ        (2.45 บาทต่อกิโลเมตร) ส่วนอตัราการเก็บค่าบริการของแต่ละบริเวณพิจารณาจากเวลาท่ีใช้ในการ

ขนสง่ และระยะทางท่ีรถว่ิงเป็นหลกั จากผลการวิจยัท่ีได้ ผู้ ทําการวิจยัได้นําเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทเพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงวิธีการทํางานของบริษัท 

Abstract 

 This research is an analysis of drinking water transportation costs system by using a case 

study of K & K enterprise. The study focuses on the improvement and the management system to 

determine the best shipping rate. 

 By conclusion we found that the variables cost which depend on average work hour (32.03 

Bath/Hour) has the most for driver wages (28.13 Bath/Hour) and the variables cost which depend on 

the distance has the average cost 3.05 Bath/km and the most is oil fuel (2.45 Bath/km). Then the 

shipping rate in each area depends on the time and the distance spent in transport. We was 

presented this research to the board of the company to improve the organization performance. 
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คาํนํา 

ปัจจบุนัการขนสง่สินค้าทางถนนยงัเป็นสิ่งจําเป็นและมีผลตอ่ประสิทธิภาพการขนสง่ระบบอ่ืนด้วย และแตล่ะ

บริษัทต้องประสบปัญหากับการแข่งขันทางธุรกิจ ต้นทุนดําเนินงานสูงขึน้ รวมถึงความต้องการของลูกค้ามี

หลากหลาย ไมมี่ขอบเขต ทําให้บริษัทให้ความสนใจด้านโลจิสติกส์มากขึน้ เน่ืองจากโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุน 

และสร้างกําไรทางธุรกิจ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน

สินค้าและบริการ ดงันัน้โลจิสติกส์จงึถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจบุนั  

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงวิกฤต ประกอบกับความผันผวนของราคานํา้มนั 

ซึง่ได้สง่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆอย่างมาก ด้วยเหตนีุจ้ึงเกิดการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ดงันัน้

การวิเคราะห์ต้นทนุด้านการขนสง่เป็นสว่นประกอบหนึง่ท่ีสําคญัมากต่อการบริหารจดัการ ซึง่ธุรกิจอีกมากมายท่ี

ยงัไม่มีระบบการบริหารจดัการทางด้านการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพมากพอ ดงันัน้หากมีการศกึษาเก่ียวกบัระบบ

การจดัการขนส่งสินค้าท่ีสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือสามารถจัดการการขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

มากท่ีสดุ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ทดัเทียมกบับริษัทคู่ค้าอ่ืนๆได้ 

โดยเลือกศกึษาระบบการขนส่งของกิจการค้านํา้ด่ืม เน่ืองจากนํา้มีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัของมนุษย์และ

สิ่งมีชีวิต และแหล่งนํา้ ณ ปัจจุบันมีคุณภาพต่ํา สกปรก รวมทัง้มีการปนเปื้อนของสารเคมี ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อนัตรายตอ่ร่างกาย 

ดงันัน้งานวิจัยนี ้จึงได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงการกําหนดราคาการ

ขนส่งเทียบกับพืน้ท่ีการบริการ  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ีไม่คุ้มทุนของ

กิจการค้านํา้ด่ืม เค แอนด์ เค และให้พนกังานของบริษัทนําแนวทางและหลกัการการขนส่งประยุกต์ใช้ให้เกิด

คา่ใช้จ่ายต่ําท่ีสดุ  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการดําเนินงานวิจยั ผู้ วิจยัได้ศกึษาแผนกขนสง่นํา้ด่ืม เค แอนด์ เค ประกอบด้วยขัน้ตอนการ

ดําเนินงานดงันี ้

1. ศกึษาทฤษฏีเก่ียวกบัระบบการขนสง่สินค้า 

2. ศกึษาและเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่สินค้าของบริษัทนํา้ด่ืม เค แอนด์ เค 

3. ศกึษาพืน้ท่ีในการจดัสง่สนิค้า รวมถงึต้นทนุในการขนสง่ 

4. วิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่  

5. แบ่งกลุม่เส้นทางการขนสง่สินค้า พร้อมหาความคุ้มทนุในการขนสง่  

6. สรุปผลและเสนอแนวทางในการขนสง่สินค้าแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ด้านการขนสง่ เป็นต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด เพ่ือให้บริษัททราบถึงต้นทุนด้านการขนส่งท่ี

แท้จริง และสามารถนําไปประยกุต์ตอ่ไปได้ โดยแบ่งต้นทนุออกเป็น 2 ประเภท คือต้นทนุผนัแปร (Variable Cost) 

และค่าใช้จ่ายสํานกังาน (Overhead Cost) ซึ่งต้นทุนการขนส่งสินค้านีจ้ะคํานวณออกมาในหน่วย บาท/ชัว่โมง

การทํางาน และหน่วย บาท/กิโลเมตร 

หลังจากวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งผลิตแล้ว จากนัน้นําข้อมูลมาพิจารณาการจัดพืน้ท่ีในการขนส่ง

ออกเป็นส่วนๆ โดยพิจารณาจากเวลาและระยะทางในการขนส่งต่อครัง้ ซึ่งรายละเอียดของการวิเคราะห์มี

ดงัตอ่ไปนี ้

ต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการทํางาน 

ต้นทนุแปรผนัท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการทํางาน เป็นต้นทนุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชัว่โมงท่ีทํางาน โดย

จะใช้หลกัการท่ีวา่ ลกูค้าจะต้องจ่ายคา่การบริการให้กบับริษัทเป็นจํานวนเท่ากบัเวลาท่ีบริษัททํางานให้กบัลกูค้า

เท่านัน้ แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการทํางานทัง้หมดจากการขนสง่สินค้า 

รายการ ต้นทนุ (บาท/ชัว่โมง) 

คา่เสื่อมราคา 

คา่จ้างพนกังานขบัรถ 

คา่ประกนัวินาศภยั 

คา่ภาษี 

  2.46 

28.13 

  1.05 

  0.39 

รวม 32.03 

ต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามระยะทางท่ีรถว่ิง 

ต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามระยะทางท่ีรถว่ิง จะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางการว่ิงรถ แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามระยะทางในการขนสง่สินค้า 

รายการ จํานวนเงิน  

(บาท/เดือน) 

ต้นทนุการขนสง่  

(บาท/กิโลเมตร) 

คา่นํา้มนัเชือ้เพลิงและนํา้มนัหลอ่ลื่น 4,800.00 2.45 

คา่ซอ่มบํารุง    738.47 0.38 

คา่เปลี่ยนยางรถ         23,800.00 0.22 

รวม - 3.05 

หมายเหต ุ: จํานวนเงินในการเปลีย่นยางรถเป็นหน่วยบาทต่อ 36,000 กิโลเมตร 
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จากการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดของต้นทุนจากสถานท่ีจริงและจากการคิดคํานวณ พร้อมทัง้วิเคราะห์หา

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัต้นทนุทัง้หมดในด้านการขนสง่ สามารถสรุปคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดจากการขนสง่ตอ่รถหนึ่งคนั 

ได้ดงัตารางท่ี 3  

 ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปต้นทนุทัง้หมดท่ีเกิดจากการขนสง่ 

รายการ จํานวนเงิน (บาท/เดือน) ต้นทนุการขนสง่ 

ต้นทนุคงท่ีผนัแปรตามชัว่โมงการทํางาน 

-คา่เสื่อมราคา 

-เงินเดือนพนกังานขบัรถ 

-คา่ประกนัวินาศภยั 

-คา่ภาษี 

                              รวม 

ต้นทนุผนัแปรตามระยะทางท่ีรถว่ิง 

-คา่นํา้มนัเชือ้เพลิงและนํา้มนัหลอ่ลื่น 

-คา่ซอ่มบํารุง 

-คา่เปลี่ยนยางรถ 

                              รวม 

คา่ใช้จ่ายสํานกังาน 

 

   590.28 

5,400.00 

 252.78 

 283.33 

 

 

4,800.00 

   738.47 

23,800.00 

 

- 

 

  2.46 

28.13 

  1.05 

  0.39 

32.03 

 

2.45 

0.38 

0.22 

3.05 

3.21 

หมายเหต ุ: - ตน้ทนุผนัแปรตามชัว่โมงทํางานมีหน่วยเป็น บาท/ชัว่โมง (VC1) 

      - ตน้ทนุผนัแปรตามระยะทางทีร่ถว่ิงมีหน่วยเป็น บาท/กิโลเมตร (VC2) 

      - จํานวนเงินในการเปลีย่นยางรถมีหน่วยเป็น บาท/36,000 กิโลเมตร 

                  - ค่าใชจ่้ายสํานกังาน = 10% (VC1) 

 
การจัดบริเวณการขนส่งสินค้าของบริษัท 

โดยจะแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นสว่นๆ โดยใช้ระยะทางจากจุดท่ีเป็นศนูย์กลางของตําบลนัน้ๆมายงับริษัท ถ้ามี

ระยะทางเท่าใดก็จะจัดให้อยู่ในบริเวณ(Zone) นัน้ ซึ่งพืน้ท่ีการบริการเป็นประจําจะมีระยะห่างจากบริษัทเป็น

ระยะทางประมาณ 0-30 กิโลเมตร และเวลาท่ีใช้ในการขนส่งประมาณ 0.30 – 3.00 ชัว่โมง โดยต้นทุนการขนส่ง

ในแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนัก เน่ืองจากต้นทุนจะเพ่ิมขึน้ตามเวลาและระยะทาง ดัง

ตารางท่ี 4  
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ตาราง 4 แสดงการแบ่งพืน้ท่ีบริการการขนสง่ของบริษัทออกเป็นบริเวณตา่งๆ 

บริเวณ 

(Zone) 

ระยะทาง (s) 

(กิโลเมตร) 

อําเภอ ตําบล เวลาในการขนสง่ (t) 

(ชัว่โมง) 

A 0.0 - 5.0 

 

หางดง หารแก้ว (ภายในหมูบ้่านสนัป่าสกัและ 

บ้านหารแก้ว) 

0.30 

 

B 

 

5.1 - 10.0 

หางดง 

สนัป่าตอง 

สารภี 

ช่างคํา, ท้าวคําวงั, หนองโขง, เจ้าเลื่อม, หนองตอง 

แมกุ่้งหลวง 

สารภี 

 

1.00 

 

C 10.1 - 15.0 หางดง ถวาย, หนองไคร้ 1.30 

D 15.1 - 20.0 - - 2.00 

E 
20.1 - 25.0 

 

แมว่าง 

ดอยหลอ่ 

ดอนเปา, อําภาราม, บ้านปันตน๋ 

หลงัมอ่น,ดอยน้อย 

2.30 

F 
25.1 - 30.0 แมว่าง 

ดอยหลอ่ 

นาทราย 

ฟ้าหลัง่, เหลา่เป้า, ปากทางเจริญ 

3.00 

หมายเหต ุ: เป็นเวลาของระยะทางรวมระหว่างขาไปและขากลบั 

จากเวลาเฉลี่ยและระยะทางเฉลี่ยท่ีใช้ในการขนส่งของแต่ละบริเวณ ดงัตารางท่ี 4 สามารถคํานวณหา

ต้นทนุในการขนสง่โดยใช้สมการ 1 และสามารถสรุปต้นทนุในการขนสง่สินค้าของแตล่ะบริเวณ ดงัตารางท่ี 5 

ต้นทนุการขนสง่ทัง้หมดคํานวณจาก 

ต้นทนุการขนสง่ = [VC1 + 10% (VC1)] t + (VC2) s            (1) 

โดยท่ี              VC1 = ต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามชัว่โมงการทํางาน (บาท/ชัว่โมง) 

  VC2 = ต้นทนุผนัแปรท่ีแปรผนัตามระยะทางท่ีรถว่ิง (บาท/กิโลเมตร) 

      t = เวลาท่ีใช้ในการขนสง่ (ชัว่โมง) 

      s = ระยะทางเฉลี่ยท่ีรถว่ิงในการขนสง่ของแตล่ะพืน้ท่ี (กิโลเมตร) 

  10% (VC1) = คา่ใช้จ่ายสํานกังาน (บาท/ชัว่โมง) 
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 ตารางท่ี 5 แสดงต้นทนุการขนสง่รวมของพืน้ท่ีแตล่ะบริเวณ 

บริเวณ (Zone) ต้นทนุการขนสง่รวม (บาท) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

25.25  

58.12 

91.00 

123.86 

156.73 

189.60 

หมายเหต ุ: ตวัเลขเป็นค่าทีป่รับแลว้เพือ่ความเหมาะสมและความสะดวกในการนําไปใชง้านจริง 

 
  

สรุปผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปรตามชั่วโมงการทํางานทัง้หมดจากการขนส่งสินค้ามีค่าเท่ากับ        

32.03 บาทต่อชัว่โมง ส่วนต้นทุนผนัแปรตามระยะทางในการขนส่งสินค้าจะเท่ากบั 3.05 บาทต่อกิโลเมตร และ

การแบ่งพืน้ท่ีการให้บริการ จะแบ่งตามระยะทางจากจดุศนูย์กลางของตําบลกบัเวลาท่ีใช้ในการขนสง่มายงับริษัท 

ซึง่มีระยะทางประมาณ 0 – 30 กิโลเมตร และใช้เวลาในช่วง 0.30 – 3.00 ชัว่โมง ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งรวมใน

แตล่ะบริเวณมีความแตกตา่งกนัคอ่นข้างมากนกั เน่ืองจากต้นทนุจะเพ่ิมขึน้ตามเวลาและระยะทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

วิธีในการเลือกประเภทของรถในการขนส่งสินค้า เพราะรถแต่ละประเภทมีค่าเสื่อมราคา ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงและ

คา่บํารุงรักษาท่ีตา่งกนั เน่ืองจากอายกุารใช้งานและสภาพรถ เพ่ือให้ระบบการขนสง่สินค้ามีประสิทธิภาพ รวมทัง้

สามารถควบคมุการขนสง่ให้เป็นระเบียบแบบแผนมากขึน้  

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาโครงงานครัง้นี ้ไม่ได้ศกึษาเก่ียวกบัเส้นทางการขนส่งของแต่ละเส้นทางของบริษัท ดงันัน้จึง

ควรนําประเด็นนีไ้ปศึกษาต่อไป เพ่ือหาเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการขนส่ง เน่ืองจากต้นทุนด้านค่านํา้มัน

เชือ้เพลิงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ตลอดเวลา ท่ีส่งผลกระทบทัง้ด้านต้นทุนรวม รายได้และ

กําไรของบริษัท 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

        ผู้ วิจยัขอขอบคณุบริษัทนํา้ด่ืม เค แอนด์ เค ท่ีช่วยเหลือด้านข้อมลูและเอือ้เฟือ้สถานท่ีในการทําวิจยัครัง้นี ้
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