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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุ ประสงค์เพื อศึก ษา และเปรี ยบเทียบแนวคิดในการคํา นวณต้นทุ นโลจิ สติ กส์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างธุ รกิ จขนาดเล็ก จํานวน 30 สถานประกอบการ ธุ รกิ จขนาด
กลาง จํานวน 30 สถานประกอบการ และธุ รกิ จขนาดใหญ่ จํานวน 30 สถานประกอบการ เพือทําการเก็บข้อมูล
และเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่ วนของต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ตามแนวคิดของ CASS Method
ทีพิจารณาต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ที 10% ของผลรวมค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการขนส่ ง (CTran) และ ต้นทุนการ
ถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent) และการใช้ขอ้ มูลจากต้นทุนโลจิสติกส์ จากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และ
โซ่ อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ขอ้ มูล 1.ต้นทุนการพยากรณ์และการวางแผนความต้องการของลูกค้า (CILPI1)
2.ต้น ทุ น การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า และกิ จ กรรมสนับ สนุ น (CILPI2) 3.ต้น ทุ น การสื อสารด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ และ
การจัดการคําสังซื อ (CILPI3) 4.ต้นทุนการจัดซื อจัดหา (CILPI4) 5.ต้นทุนการขนถ่ายและการบรรจุ หีบห่ อ (CILPI5)
6. ต้นทุนการจัดการคลังสิ นค้า (CILPI6) 7. ต้นทุนการบริ หารสิ นค้าคงคลัง (CILPI7) 8. ต้นทุนการขนส่ ง (CILPI8) และ
9. ต้นทุนโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (CILPI9)
จากการศึกษาพบว่าธุ รกิจขนาดเล็ก และธุ รกิจขนาดกลาง ต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ทีใช้ขอ้ มูลจาก
ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าสู งกว่าแนวคิดของ CASS Method โดย
ธุ รกิจขนาดเล็กมีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) มีมูลค่า 29,794,124.16 บาท คิดเป็ น 5.50% ของยอดขาย ในขณะ
ทีแนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 5,950,500.35 บาท คิดเป็ น 1.10% ของยอดขาย และธุ รกิ จขนาดกลาง
มีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) มีมูลค่า 188,532,364.72 บาท คิดเป็ น 3.49% ในขณะทีแนวคิดของ CASS Method
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มีมูลค่า 52,989,890.95 บาท คิดเป็ น 0.98% ของยอดขาย ในขณะเดียวกันธุ รกิจขนาดใหญ่มีตน้ ทุนบริ หารจัดการ
(CAdmins) ทีใช้ขอ้ มูลจากจากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติ กส์ และโซ่ อุปทานภาคอุ ตสาหกรรม มีมูลค่าน้อยกว่า
แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 318,171,359.82 บาท คิดเป็ น 1.39% ของยอดขาย ในขณะทีแนวคิดของ
CASS Method มีมูลค่า 138,822,298.37 บาท คิดเป็ น 0.61% ของยอดขาย จากการศึกษาวิจยั พบว่าปั จจัยหนึ งทีทํา
ให้ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางมีตน้ ทุนการบริ การจัดการ (CAdmins) สู งเนื องจากยังขาดการใช้เทคโนโลยี หรื อ
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ หรื อบางธุ รกิจกําลังอยูใ่ นช่วงพัฒนาจึงทําให้ตน้ ทุนดังกล่าวสู งกว่า
ธุ รกิจขนาดใหญ่
คําสํ าคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์; ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์; ต้นทุนบริ หารจัดการ; อุตสาหกรรมอาหาร
Abstract
The objective of this research to study and compare logistics costs calculation concepts in Thai
industries from 30 small enterprises, 30medium enterprises, and 30 big enterprises in order to collect data and
compare logistics costs in administrations (CAdmins) according to CASS Method that analyze administrations cost
(CAdmins) at 10% of the total expenses from transportation cost (CTran) and inventory carrying cost (CInvent) and
data from the industrial logistics performance indicators including ILPI1C: Forecasting Cost per Sales (CILPI1),
ILPI2C: Customer Service Cost per Sales (CILPI2), ILPI3C: Information Processing Cost per Sales (CILPI3),
ILPI4C: Procurement Cost per Sales (CILPI4), ILPI5C: Damage Value per Sales (CILPI5), and ILPI9C: Returned
Goods Cost per Sales (CILPI9). The study results showed that the administration cost (CAdmins) of small and
medium enterprises using data from the industrial logistics performance indicators was higher than CASS
Method. The administrations cost (CAdmins) of small enterprises was at 29,794,124.16 baht and was 5.50% of the
sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 5,950,500.35 baht and was at 1.10%
of the sales. The administrations cost (CAdmins) of medium enterprises was at 188,532,364.72 baht and was 3.49%
of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 52,989,890.95 baht and was
at 0.98% of the sales. At the same time, the administrations cost (CAdmins) of big enterprises from the industrial
logistics performance indicators was lesser than the CASS Method and was at 318,171,359.82 baht and was
1.39% of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 138,822,298.37 baht
and was at 0.61% of the sales. The results of the study showed that a factor that caused high administrations
costs (CAdmins) in small and medium enterprises was because of the lack of integrating technologies or
information systems in the business or it may be caused by the development period of these enterprises as well.
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยทังในด้านเศรษฐกิ จ การจ้างงาน
การเชื อมโยงกับเกษตรกร ซึ งอาหารไทยนันเป็ นทียอมรับจากทัวโลกในด้านของคุณภาพ โดยในปี 2562 มีมูลค่า
ในการส่ งออก 21,428.38 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ [1] นอกจากการผลิ ตสิ นค้าทีมีคุณภาพแล้วการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าก็นบั เป็ นส่ วนสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจ ซึ งกิ จกรรมต่าง ๆ จําเป็ นจะต้องมีการบริ หารจัดการ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนทีมีประสิ ทธิ ภาพ และมีตน้ ทุนทีตําทีสุ ดเพือสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่ ง ขัน [2] ซึ งในปั จ จุ บ ัน โลจิ ส ติ ก ส์ และซั พ พลายเชนได้เ ข้า มามี บ ทบาทสํ า คัญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
ธนาคารโลกได้จ ัด อันดับ ดัช นี ว ดั ประสิ ท ธิ ภาพระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ระหว่า งประเทศ (International Logistics
Performance Index : LPI) ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยจัดอยูในกลุ่มประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสู ง (UpperMiddle Income Group) โดยในปี 2018 ใน LPI Rank ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ 32 ได้คะแนน 3.14 [3] สําหรับ
ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จดั ทํารายงานโลจิสติกส์
ของประเทศไทย โดยในปี 2560 ต้นทุนโลจิสติกส์ ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2,106.5 พันล้านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ งโครงสร้ างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วยต้นทุนค่า
ขนส่ ง สิ นค้า ของไทยมี มู ล ค่ า รวม 1,140.1 พันล้า นบาท ต้นทุ นการเก็ บ รั ก ษาสิ นค้า คงคลัง มี มู ล ค่ า รวม 774.9
พันล้านบาท และต้นทุนการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ มีมูลค่ารวม 191.5 พันล้านบาท โดยต้นทุนการบริ หาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยใช้สมมติฐานการคํานวณเท่ากับร้ อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนค่า
ขนส่ งสิ นค้า และต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง ซึ งอ้างอิงสมมุติฐานของสหรัฐอเมริ กาในช่วงปี 2533 –2542
จากการคํานวณของ Robert V. Delaney แห่งบริ ษทั CASS Information System (CASS Method) [4]
งานวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุประสงค์เพือทําการศึกษาต้นทุนในกิจกรรมของโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมอาหาร
ที เป็ นกรณี ศึ ก ษา ในส่ ว นต้น ทุ นการบริ ห ารจัด การด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ต้น ทุ น ในกิ จ กรรม
โลจิสติกส์ ตามกรอบตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index :
ILPI) จํานวน 90 สถานประกอบการ เพือทําการเปรี ยบเทียบต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ
CASS Method ทีประเทศไทยกําหนดต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ไว้ที 10% ตามทีปรากฏในรายงาน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2561 และเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสต์ระหว่างกลุ่มจากขนาดธุ รกิจ
2. แนวคิดและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจ ัยฉบับนี ได้ท าํ การแบ่งกลุ่ ม ตัวอย่างทีใช้ในการจัดเก็บ ข้อมู ล ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ๆ ละ 30 โรงงาน
โดยพิจารณาจากขนาดของอุตสาหกรรมการผลิ ตจากจํานวนพนักงาน และสิ นทรัพย์ถาวร (ไม่รวมทีดิ น) ได้แก่
ธุ รกิ จขนาดเล็ก จํานวนพนัก งานไม่ เกิ น 50 คน สิ นทรั พย์ถาวรไม่เกิ น 50 ล้านบาท ธุ รกิ จขนาดกลาง จํานวน
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พนักงานไม่เกิน 200 คน สิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิ น 200 ล้านบาท และ ธุ รกิจขนาดใหญ่ จํานวนพนักงานไม่เกิน 500
คน สิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ งในกรณี ทีสิ นทรัพย์ถาวร หรื อ จํานวนพนักงาน อยูค่ นละเกณฑ์ให้ยึด
ตามสิ นทรั พย์ถ าวร หรื อ จํานวนพนัก งานที น้อยกว่าเป็ นเกณฑ์ใ นการจํา แนก [5] โดยมี แนวคิ ดทีจะกล่ า วถึ ง
3 แนวคิดใหญ่ๆ ในการดําเนิ นงานวิจ ัยฉบับนี คือ ความสัม พันธ์ ของกิ จกรรมโลจิ ส ติ กส์ ต่อต้นทุนโลจิ สติ ก ส์
ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพ โลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 ความสั มพันธ์ ของกิจกรรมโลจิสติกส์ ต่อต้ นทุนโลจิสติกส์
คํานิยาม “โลจิสติกส์” [6] หมายถึง กิจกรรมทีเป็ นส่ วนหนึ งของการจัดการซัพพลายเชน ทีทําให้ได้มาซึ ง
สิ นค้าและบริ การ รวมถึงการเคลือนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสิ นค้า จากแหล่งทีผลิตวัตถุดิบจนถึงการส่ ง
มอบสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในการศึกษาต้นทุนทีเกิดขึน
ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วย 9 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมย่อย [7]ได้แก่ การติดต่อสื อสารด้านโลจิ
สติกส์ (Logistics Communications) การบริ การลูกค้า (Customer Service) กระบวนการสังซื อ (Order processing)
การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasting) การจัดซื อ (Procurement) การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory
Management) การบริ หารการขนส่ ง (Transportation Management) การบริ หารคลังสิ นค้า และการจัดเก็บ
(Warehousing and Storage) โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับ (Reverse Logistics) การจัดเตรี ยมอะไหล่ และชิ นส่ วนต่างๆ
(Parts and Services Support) การเลือกทีตังโรงงาน และคลังสิ นค้า (Plant and Warehouse Site Selection) การ
เคลือนย้ายวัสดุ (Material Handling) และการบรรจุภณั ฑ์ และหี บห่อ (Packaging and packing)
2.2 ต้ นทุนโลจิสติกส์
การเปิ ดการค้าเสรี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันธุ รกิจอย่างรุ นแรงนอกจากการบริ หารจัดการต้นทุนทังซัพพลาย
เชนจึงมีความสําคัญอย่างยิงในการดําเนินธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ ของ
ภาคอุ ตสาหกรรม เพือเป็ นตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการจัดการโลจิ สติ กส์ ในภาพรวมของประเทศตาม
มาตรฐานสากล โดยทําการเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ กบั ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยมีองค์ประกอบ
3 ส่ วน ดังนี [8-9]
2.2.1 ต้ นทุนการขนส่ ง (CTran)
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าจากแหล่งผลิ ตไปยังลูกค้า ซึ งอาจเป็ นกรณี มีรถขนส่ งเอง หรื อจ้างบริ ษทั
ขนส่ ง เช่ น เงิ นเดือนและค่าล่วงเวลาของพนักงานแผนกขนส่ ง ค่าเชือเพลิง ต้นทุนค่าบํารุ งรักษารถ และค่าเสื อม
ราคา หรื อค่าใช้จ่ายในการจ้างบริ ษทั
2.2.2 ต้ นทุนการถือครองสิ นค้ าคงคลัง (CInvent)
ค่าใช้จ่ายทังหมดทีเกิดจากการเก็บรักษาวัตถุดิบ งานระหว่างทํา (Work In Process: WIP) และสิ นค้า
สําเร็ จรู ป ต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วยต้นทุนทีสําคัญ 2 ส่ วน ได้แก่
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนทีเกิดจากการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนวัตถุดิบ หรื อสิ นค้าทีทํา
การจัดเก็บ ค่าเสื อมราคา ค่าประกันภัย ค่าดอกเบีย โดยจะคํานวณจาก
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ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง = ต้นทุนสิ นค้าทีทําการจัดเก็บ * (β+ i)

(1)

เมือ β คือ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการจัดเก็บ ค่าเสื อมราคา ค่าประกันภัย ค่าดอกเบีย คิดเป็ นร้ อยละ 19 ซึ ง
อ้างอิงสมมติฐานเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา และ i คือ อัตราดอกเบียลูกค้าชันดี (Average Minimum Lending
Rate) ร้อยละ 6.9 จากค่าเฉลียอัตราดอกเบียลูกค้าชันดีของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2562
ต้นทุนบริ หารจัดการคลังสิ นค้า ต้นทุนทีเกิ ดจากกิ จกรรมในการจัดเก็บ หรื อถื อครองสิ นค้า หรื อค่าเช่ า
คลัง สิ น ค้า ค่ า ใช้ จ่ า ยของพนั ก งาน หรื อค่ า เช่ า อุ ป กรณ์ ใ นการขนถ่ า ย ค่ า นํามัน เชื อเพลิ ง อุ ป กรณ์ ข นถ่ า ย
ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
2.2.3 ต้ นทุนการบริหารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนทีเกิ ดจากการบริ การจัดการด้านโลจิ สติ กส์ และซัพพลายเชน เนื องจากข้อมูลต้นทุนการบริ หาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ เป็ นข้อมูลทีจัดเก็บได้ยากเพราะในทางปฏิ บตั ิระบบการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ของหลาย
ประเทศไม่ได้แยกต้นทุนส่ วนนีออกมาอย่างชัดเจน ซึ งการคํานวณต้นทุนการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ สําหรับ
ประเทศไทยจะอ้างอิงสมมติฐานตาม CASS Method ซึ งคํานวณจากสัดส่ วนร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนการถือ
ครองสิ นค้าคงคลัง และต้นทุนการขนส่ ง [4]
CAdmin= (CTran + CInvent) x 10%

(2)

2.3 ตัวชี วัดประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสิติกส์ และซัพพลายเชนจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีเครื องมือ หรื อตัวชีวัด เพือให้
ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิจ ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการจัดทําตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) โดยกองโลจิสติกส์
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้พฒั นาตัวชี วัดจากความสัมพันธ์ของกิ จกรรมโลจิสติกส์ ต่อต้นทุนโลจิสติกส์ และ
จัดทําระบบสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูล [10] โดยแบ่งมิติตวั ชี วัดออกเป็ น 3 ด้าน [11] ได้แก่ มิติดา้ น
ต้นทุ น มิ ติด้า นเวลา และมิ ติด้า นความน่ า เชื อถื อ โดยอ้า งอิ งตามตัวชี วัดประสิ ท ธิ ภาพจากแบบจํา ลองอ้า งอิ ง
การจัดการโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ (SCOR MODEL) [12, 13] โดยงานวิจยั ฉบับนี จะพิจารณาเฉพาะในส่ วนมิติ
ด้านต้นทุน ดังตารางที 1
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ตารางที 1 ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์
(มิติดา้ นต้นทุน)
ILPI1: การพยากรณ์และ
การวางแผนความต้องการ
ของลูกค้า

นิ ยาม

ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์

เป็ นตัวชีวัดทีใช้แสดงต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
(CILPI1)

- จํานวนพนักงานทีทําหน้าทีพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
- ระยะเวลาเฉลียทีใช้ในการจัดทําการพยากรณ์
- เงินเดือนเฉลียของพนักงานทีทําหน้าทีพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า
ILPI2: การให้บริ การแก่
เป็ นตัวชีวัดแสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
- เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานแผนกบริ การลูกค้า
ลูกค้าและกิจกรรม
ให้บริ การลูกค้า (CILPI2)
- ค่าใช้จ่ายในส่ วนของอุปกรณ์เครื องเขียน ค่าติดต่อสื อสาร
สนับสนุน
- ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนจากแผนกบริ การลูกค้า
ILPI3: การสื อสารด้านโล เป็ นตัวชีวัดทีใช้แสดงสัดส่ วนการลงทุน
- ค่าเสื อมราคาต่อปี หรื อค่าเช่าของระบบสารสนเทศทีใช้ในการสื อสาร
จิสติกส์
ด้านระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สือสาร
ภายในองค์กร (Software) รวมถึงค่าติดตัง ค่าอบรมการใช้งาน เช่น
และการจัดการคําสังซือ
โดยเปรี ยบเทียบกับยอดขายต่อปี ของบริ ษทั
ระบบ DRP ระบบ ERP และซอฟต์แวร์ อืนๆ เป็ นต้น (หากไม่ทราบ
(CILPI3)
ให้ใช้มูลค่าของระบบสารสนเทศ/5 ปี )
- ค่าเสื อมราคาต่อปี หรื อค่าเช่า อุปกรณ์เพือการสื อสารภายในองค์กร
(Hardware) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ และโทรศัพท์ เป็ นต้น
(หากไม่ทราบ ให้ใช้มูลค่าของอุปกรณ์เพือการสื อสาร/5 ปี )
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ
ILPI4: การจัดซื อจัดหา
เป็ นตัวชีวัดแสดงต้นทุนทีเกิดจากการจัดซื อ - เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานจัดซื อ
จัดหาวัตถุดิบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ - ค่าใช้จ่ายในส่ วนของอุปกรณ์เครื องเขียน ค่าติดต่อสื อสาร ทีเกิดขึน
ติดต่อสื อสาร (CILPI4)
ในแผนกจัดซื อ
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนจากแผนกจัดซื อ
ILPI5: การขนถ่ายและการ เป็ นตัวชีวัดแสดงมูลค่าความเสี ยหายของ
มูลค่าของสิ นค้าทีเสี ยหายระหว่างกระบวนการบรรจุหีบห่ อ
บรรจุหีบห่ อ
สิ นค้าทีเกิดขึนระหว่างกระบวนการบรรจุ
กระบวนการจัดเก็บจนถึงการจัดเตรี ยมสิ นค้าเพือการส่ งมอบให้กบั
หี บห่อ การจัดเก็บ จนถึงการจัดเตรี ยมสิ นค้า ลูกค้า
เพือการส่งมอบให้แก่ลูกค้า (CILPI5)
ILPI6: การจัดการ
เป็ นตัวชีวัดแสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายทังหมดที - เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานแผนกคลังสิ นค้า
คลังสิ นค้า
ใช้ในการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า (CILPI6)
- ค่าเสื อมราคาของอาคารคลังสิ นค้าตามทีลงบัญชี (หากไม่ทราบ ให้ใช้
มูลค่าก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้า/20 ปี ) ค่าประกันภัยอาคารคลังสิ นค้า
และค่าเช่าพืนทีคลังสิ นค้าภายนอก
- ค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling Equipment)
ทังหมดในคลังสิ นค้าทีเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั (หากไม่ทราบ ให้ใช้
มูลค่าอุปกรณ์ขนถ่าย/10 ปี ) หรื อค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย (Material
Handling Equipment)
- ค่าเช่า และเสื อมราคาของระบบสารสนเทศการบริ หารคลังสิ นค้า
(Warehouse Management System) (หากไม่ทราบ ให้ใช้มลู ค่า/5 ปี )
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2.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ในงานวิจยั ฉบับ ผูว้ ิจยั จะนําข้อมู ลต้นทุ นกิ จกรรมต่ า งๆ ที ได้จากการจัดเก็ บ ข้อมูล ของโรงงานที เป็ น
กรณี ศึกษาทัง 90 โรงงาน เพือทําการวิเคราะห์ทางสถิ ติ ภายในกลุ่มธุ รกิ จขนาดเล็ก ธุ รกิจขนาดกลาง และธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ พร้ อมกับ ทํา การเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ระหว่า งกลุ่ ม เพื อวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้องของข้อ มู ล โดยมี
รายละเอียดดังนี
2.4.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
ปั จจุบนั ได้มีการนําการแจกแจงแบบปกติไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง เนื องจากเมือถือ
ว่าประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ และจากคุณสมบัติทางคณิ ตศาสตร์ ทีสําคัญของการแจกแจงแบบปกติ ทําให้
นักคณิ ตศาสตร์ สามารถพัฒนาทฤษฎีการทดสอบอืนๆตามมาหลายทฤษฎีให้ X1, X2.... Xn, เป็ นตัวแปรสุ่ มขนาด n
จากประชากรทีมีการแจกแจงแบบปกติ [14-15] ซึ งในงานวิจยั ฉบับนี ได้มีการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลใน
ส่ วนของค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในแต่ละกิจกรรมทีได้จากสํารวจข้อมูลจากสถานประกอบการทีเป็ นกรณี ศึกษา โดยใช้
โปรแกรม Minitab ในส่ วนของฟังก์ชนั Normality Test
(

( )=

√

โดยที คือค่าเฉลีย และ

)

, −∞ <

< ∞, −∞ <

< ∞,

>0

(3)

คือค่าความแปรปรวน

2.4.2 สถิติพาราเมตริกหรือสถิตินอนพาราเมตริก
การใช้สถิ ติพาราเมตริ กหรื อสถิ ตินอนพาราเมตริ ก สถิ ติอา้ งอิง (inferential statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็ นสถิ ติพาราเมตริ ก (parametric statistics) และสถิ ตินอนพาราเมตริ ก (nonparametric statistics)
บางครังเรี ยกสถิติทีไม่ใช้พารามิเตอร์ โดยพารามิเตอร์ หมายถึง ค่าทีแสดงคุณลักษณะของประชากร พารามิเตอร์ ที
สําคัญ ได้แก่ ค่าเฉลีย มัธยฐาน ความแปรปรวน เป็ นต้น [16] จากการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ในตารางที 4
จะเห็ น ว่า ข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ นันมี ค วามแปรปรวน ทางผูว้ ิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้ส ถิ ติ น อนพาราเมตริ ก (nonparametric
statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างกลุ่ม โดยใช้การทดสอบมัธยฐาน (median test) ซึ งงานวิจยั ฉบับนี ได้ใช้
โปรแกรม Minitab ในส่ วนของฟั งก์ชัน Mood Median Test เพือใช้ในการทดสอบค่ากลางของต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ ในแต่ละกิจกรรมระหว่างกลุ่มธุ รกิจ และจําแนกค่าสังเกตแต่ละกลุ่มออกเป็ นกลุ่มทีมีค่ามากกว่าและ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่า มัธยฐานร่ วม โดยค่ามัธยฐานร่ วมจะเป็ นค่า มัธยฐานของตัวอย่างทังหมด [17] โดยมี
รายละเอียดดังนี
=

(4)

∑
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เมือ M คือ ตัวสถิติทดสอบมัธยฐาน โดยมีการแจกแจงไควแควร์ a คือ ผลรวมของจํานวนค่าสังเกตทีมีค่า
มากกว่ามัธยฐานร่ วม b คือ ผลรวมของจํานวนค่าสังเกตทีมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับมัธยฐานร่ วม O1i คือ จํานวนค่า
สังเกตทีมีค่ามากกว่ามัธยฐานร่ วมของกลุ่มที i ni คือ ขนาดตัวอย่างกลุ่มที i และN คือ ขนาดตัวอย่างทังหมด
3. การดําเนินงานวิจัย
3.1 การสํ ารวจข้ อมูล
งานวิจ ัย ฉบับ นี ได้ท าํ การจัดเก็บ ข้อมู ล ต้นทุ น ในกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ตามกรอบตัวชี วัดประสิ ท ธิ ภาพ
โลจิ ส ติ ก ส์ ภ าคอุ ต สาหกรรมจํ า นวน 90 สถานประกอบการ โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง 30
สถานประกอบการ กลุ่มธุ รกิจขนาดกลาง 30 สถานประกอบการ และกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ 30 สถานประกอบการ
โดยการสั มภาษณ์ ผูจ้ ัดการ เจ้า หน้า ที ๆ เกี ยวข้องในส่ วนของข้อมูล ต้นทุนด้า นโลจิ สติ ก ส์ ตามกรอบตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ทางด้านสถิ ติโดยทําการวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล โดยทําการ
ทดสอบ Normality Test และทําการทดสอบมัธยฐานระหว่างกลุ่ม โดยใช้ Mood Median Test ในกลุ่มธุ รกิจขนาด
กลาง กลุ่มธุ รกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่
3.2 การเปรียบเทียบต้ นทุนบริหารจัดการด้ านโลจิสติกส์
งานวิจยั ฉบับนี ทําการเปรี ยบเทียบต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ CASS Method
ทีประเทศไทยกําหนดต้นทุนบริ หารจัดการด้านโลจิ สติ กส์ ไว้ที 10% จากข้อมูลต้นทุนกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ จาก
ตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) ดังตารางที 2 – 3
ตารางที 2 กรอบแนวคิดต้นทุนโลจิสติกส์ตวั ชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
- ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)

ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
- ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อ
- ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของ
ยอดขาย (CILPI6)
ลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1)
- ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย - ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย
(CILPI7)
(CILPI2)
- ต้นทุนระบบการสื อสารด้าน
โลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
- ต้นทุนการจัดซือจัดหาต่อยอดขาย
(CILPI4)
- มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย
(CILPI9)
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ตารางที 3 กรอบแนวคิดต้นทุนโลจิสติกส์ CASS Method
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
- ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)

ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
- ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อ
(ต้นทุนการขนส่ ง (CTran)+ต้นทุนการถือ
ยอดขาย (CILPI6)
ครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)) x 10%
- ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย
(CILPI7)

4. ผลการดําเนินการวิจัย
4.1 การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ กษาครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การรวบรวมข้อมู ล ค่ า ใช้จ่ า ยในกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ โดยการสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร และนําข้อมูลจากฝ่ ายบัญชีมาใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติจาก 3 กลุ่มประชากร ได้แก่
กลุ่มธุ รกิจขนาดเล็ก กลุ่มธุ รกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ กลุ่มละ 30 สถานประกอบการ ดังตารางที 4
โดยกําหนดช่ วงความเชื อมัน 95% หมายความว่า จะมีค่าทีผิดพลาดจากการคํานวณ 5% ซึ งมีการกําหนดให้มีการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี
H0 : ข้อมูลต้นทุนมีการแจกแจงแบบปกติ
H1 : ข้อมูลต้นทุนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ
ตารางที 4 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติขอ้ มูลต้นทุนโลจิสติกส์
รายละเอียด
ILPI1: การพยากรณ์และการวางแผนความต้องการของลูกค้า
- ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย
(CILPI1)
ILPI2: การให้บริ การแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
- ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
ILPI3: การสื อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคําสังซือ
- ต้นทุนระบบการสื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
ILPI4: การจัดซือจัดหา
- ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4)
ILPI5: การขนถ่ายและการบรรจุหีบห่อ
- มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5)

Size
S
M
L
S
M
L
S
M
L
S
M
L
S
M
L

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Mean
61,593
259,784
1,301,216
495,746
2,764,831
4,652,952
76,344
792,260
885,584
273,872
861,166
2,663,710
31,858
688224
849,784

StDev
92,930
814,015
4,849,699
534,394
3,899,952
10,937,767
106,090
2,857,769
1,567,332
295,379
1,101,963
4,435,973
59,470
2834378
2,203,691

P-Value
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
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ตารางที 4 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติขอ้ มูลต้นทุนโลจิสติกส์ (ต่อ)
รายละเอียด
ILPI6: การจัดการคลังสิ นค้า
- ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI6)
ILPI7: การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
- ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI7)
ILPI8: การขนส่ง
- ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)
ILPI9: โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
- มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)

Size
S
M
L
S
M
L
S
M
L
S
M
L

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Mean
449,452
2,101,336
4,484,904
720,317
12,571,138
32,806,076
813,731
29,908,823
8,983,119
53,724
918,148
252,467

StDev
914,907
2,898,232
6,204,050
1,195,857
24,543,621
59,685,501
1,804,071
3,777,479
16,252,015
212,649
3,563,966
571,510

P-Value
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05
P-Value < 0.05

4.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนระหว่ างกลุ่ม
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม ประชากร ทางผู ้วิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้ ส ถิ ติ น อนพาราเมตริ ก
(nonparametric statistics) โดยใช้ Mood Median Test เพือแสดงขนาดของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่ม
ต่ า ง ๆ เนื องจากผลการวิเคราะห์ ก ารแจกแจงข้อ มู ล นันไม่ ป กติ จึ ง ไม่ เหมาะสมที จะใช้ค่ า เฉลี ย และกํา หนด
สมมติฐานมีรายละเอียดดังนี
H0 = M1 = M2 = M3 = …. Mn
H1 = Mi ≠ Mj
เมื อ M เท่ า กับ ต้น ทุ น กิ จ กรรมด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยกํา หนดค่ า ความเชื อมันที 95%  = 0.05 เมื อ
ค่า P-Value   เท่ากับปฏิ เสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรองและค่า P-Value  เท่ากับปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง H1 ยอมรับสมมติฐานหลัก H0

รู ปที 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจากรู ปที 1 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ขนาดธุ รกิ จขนาดเล็ก ธุ รกิจขนาดกลาง และธุ รกิ จขนาดใหญ่ ค่า P-Value เท่ากับ
0.457 มากกว่า  ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิ เสธสมมติ ฐานรอง H1 แสดงให้เห็ นว่าสัดส่ วนต้นทุนการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ในแต่ละขนาดธุ รกิจนันมีความแตกต่างกัน และมีค่ามัธยฐาน
ร่ วมของข้อมูล (Overall median) เท่ากับ 32,257 บาท
ตารางที 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
กิจกรรม
ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1)
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
ต้นทุนระบบการสื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4)
มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5)
ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI6)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI7)
ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)
มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)

Overall median
32,257
64,9910
89,353
348,483
5,766
611,000
1,198,530
950,260
1,049

P-Value
P = 0.457
P = 0.000
P = 0.242
P = 0.001
P = 0.043
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.191

การทดสอบสมมิฐาน
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0

โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของต้นทุนโลจิสติกส์ ดา้ นอืนๆ ดังทีแสดงในตารางที 5
มี เ พี ย งแค่ 3 กิ จ กรรมที ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก H0 คื อ ต้น ทุ น กิ จ กรรมด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่า งกลุ่ ม นันไม่ มี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ต้นทุนระบบการสื อสาร
ด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3) และมูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)
4.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนโลจิสติกส์
แนวทางในการวิเคราะห์ตน้ ทุนด้านโลจิสติ กส์ ทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ รวบรวมต้นทุนกิ จกรรมด้านโลจิ สติ กส์
และยอดขาย ดังตารางที 6 เพือทําการคํานวณต้นทุนโลจิสติกส์ ตามแนวทางของ CASS Method ทีประเทศไทย
กํา หนดต้นทุนบริ หารจัดการด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ว้ที 10% จากผลรวมต้นทุนการขนส่ ง (CTran) กับ ต้นทุ นการ
ถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent) โดยต้นทุนในการขนส่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลในส่ วนของต้นทุนการขนส่ งต่อยอดขาย
(CILPI8) มาใช้ในการคํานวณ ส่ วนต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลในส่ วนของต้นทุนการบริ หาร
คลัง สิ นค้า ต่ อยอดขาย (CILPI6) ต้นทุ น การถื อ ครองสิ นค้า ต่ อยอดขาย (CILPI7) มาเปรี ย บเที ย บกับ ยอดขาย
ดังตารางที 7
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ตารางที 6 ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์แยกตามกิจกรรม และขนาดธุ รกิจ
รายละเอียด
ยอดขาย
ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย (CILPI1)
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
ต้นทุนระบบการสื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร
(CILPI3)
ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4)
มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย (CILPI5)
ต้นทุนการบริ หารคลังสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI6)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อยอดขาย (CILPI7)
ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (CILPI8)
มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9)

ต้นทุนรวม (บาท)
ธุรกิจขนาดกลาง
%ต่อ
(M)
ยอดขาย
5,407,903,563.00

ธุรกิจขนาดเล็ก
(S)
54,1540,901.50

%ต่อ
ยอดขาย

ธุรกิจขนาดใหญ่
(L)
22,830,528,658.00

%ต่อ
ยอดขาย

1,847,791.52

0.34%

7,793,506.11

0.14%

39,036,479.67

0.17%

14,872,372.98

2.75%

82,944,934.95

1.53%

139,588,545.2

0.61%

2,290,328.74

0.42%

23,767,793.14

0.44%

26,567,507.46

0.12%

8,216,162.165
955,734.37
13,483,559.13
21,609,521.14
24,411,923.19
1,611,734.37

1.52%
0.18%
2.49%
3.99%
4.51%
0.30%

25,834,988.31
20,646,714.03
63,040,069.15
377,134,142.6
89,724,697.73
27,544,428.18

0.48%
0.38%
1.17%
6.97%
1.66%
0.51%

79,911,286.61
25,493,519.79
134,547,133.5
984,182,273.7
269,493,576.4
7,574,021.063

0.35%
0.11%
0.59%
4.31%
1.18%
0.03%

ตารางที 7 การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ตามแนวทาง CASS Method
ขนาดธุรกิจ
ธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ยอดขาย
(บาท)
54,1540,901.50

%
ธุรกิจขนาดกลาง (M)
5,407,903,563.00
%
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
22,830,528,658.00
%

ต้นทุนการถือครอง
ต้นทุนการบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง (CInvent)
จัดการ (CAdmins) (บาท)
(บาท)
35,093,080.28
5,950,500.35
6.48%
1.10%
440,174,211.73
52,989,890.95
8.14%
0.98%
1,118,729,407.24
138,822,298.37
4.90%
0.61%

ต้นทุนการขนส่ ง
(CTran) (บาท)
24,411,923.19
4.51%
89,724,697.73
1.66%
269,493,576.41
1.18%

ต้นทุนโลจิสติกส์
(บาท)
65,455,503.81
12.09%
582,888,800.41
10.78%
1,527,045,282.02
6.69%

5.4 การเปรียบเทียบต้ นทุนโลจิสติกส์
งานวิจยั ฉบับนี ได้ทาํ การการวิเคราะห์ตน้ ทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins) จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจริ ง
จากต้นทุนโลจิสติกส์ ทีได้จากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานภาคอุตสาหกรรม (ILPI) แทนการ
ใช้ตามแนวทาง CASS Method โดยต้นทุ นการบริ หารจัดการ (CAdmins) จะพิจารณาจากต้นทุ นการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI1) ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2) ต้นทุนระบบการสื อสาร
ด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3) ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) มูลค่าสิ นค้าทีเสี ยหายต่อมูลค่ายอดขาย
(CILPI5) มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9) ดังตารางที 8
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ตารางที 8 การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์จากตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ
ธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ยอดขาย (บาท)
54,1540,901.50

%
ธุรกิจขนาดกลาง (M)
5,407,903,563.00
%
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
22,830,528,658.00
%

ต้นทุนการขนส่ ง
(CTran) (บาท)

ต้นทุนการถือครองสิ นค้า
คงคลัง (CInvent) (บาท)

24,411,923.19
4.51%
89,724,697.73
1.66%
269,493,576.41
1.18%

35,093,080.28
6.48%
440,174,211.73
8.14%
1,118,729,407.24
4.90%

ต้นทุนการบริ หาร
จัดการ (CAdmins)
(บาท)
29,794,124.16
5.50%
188,532,364.72
3.49%
318,171,359.82
1.39%

ต้นทุนโลจิสติกส์
(บาท)
89,299,127.63
16.49%
718,431,274.19
13.28%
1,706,394,343.47
7.47%

6. สรุ ปผลการวิจัย
การเปรี ย บเที ยบต้นทุ นโลจิ ส ติ กส์ ใ นอุ ตสาหกรรมอาหาร ในส่ วนของต้นทุ นบริ หารจัดการ (CAdmins)
ตามแนวคิดของ CASS Method และการใช้ขอ้ มูลจากต้นทุนโลจิสติกส์ จากตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และ
โซ่ อุปทานภาคอุ ตสาหกรรม ดังตารางที 9 จากการศึก ษาพบว่าธุ รกิ จขนาดเล็ก และธุ รกิ จขนาดกลาง ในส่ วน
ต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ทีใช้ขอ้ มูลจากจากตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
มีมู ล ค่ า สู ง กว่า แนวคิ ดของ CASS Method โดยธุ รกิ จขนาดเล็ ก มี ต้นทุ นบริ หารจัดการ (CAdmins) เพิ มขึ น
23,843,623.81 บาท คิดเป็ น 4.40% และธุ รกิจขนาดกลางมีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) เพิมขึน 135,542,473.77
บาท คิดเป็ น 2.51% ในขณะทีธุ รกิจขนาดใหญ่มีตน้ ทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) เพิมขึนเพียง 179,349,061.45 บาท
คิดเป็ น 0.78% จากการศึกษาวิจยั พบว่าต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) ในธุ รกิจขนาดเล็กสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2) ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) และต้นทุนระบบการ
สื อสารด้านโลจิสติกส์ ในองค์กร (CILPI3) ธุ รกิจขนาดกลาง ได้แก่ ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2)
มูลค่าสิ นค้าทีถูกตีกลับต่อยอดขาย (CILPI9) และต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) ธุ รกิจขนาดใหญ่ ได้แก่
ต้นทุนการให้บริ การลูกค้าต่อยอดขาย (CILPI2) ต้นทุนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย (CILPI4) และ ต้นทุนระบบการ
สื อสารด้านโลจิสติกส์ในองค์กร (CILPI3)
ผลการเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่ วนต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) นันมีความแตกต่างกันการที
จะใช้ ค่าคงที 10% ในการพิจารณาต้นทุนบริ หารจัดการ (CAdmins) จึงไม่เหมาะสมกับทุกสถานประกอบการ โดย
ส่ วนหนึ งมาจากปั จจัยในการบริ หารกิ จกรรมทีแตกต่างการออกไป การวิเคราะห์ ตน้ ทุนโลจิสติ กส์ จากตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมช่วยให้แต่ละสถานประกอบกิจการได้ทราบถึ งสภาพ
ปั ญหาทีเกิ ดขึนในแต่ละกิ จกรรมว่าเกิ ดจากปั จจัยใดทีส่ งผลต่อต้นทุนในกิ จกรรมนันๆ เป็ นการช่วยระบุสภาพ
ปั ญหาได้อย่างชัดเจน ทางสถานประกอบการสามารถใช้ผลการวิเคราะห์ในการกําหนดดัชนี ชีวัดควาสําเร็ จ (KPI)
ในแต่ละหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุ รกิจ
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ตารางที 9 การเปรี ยบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์
รายละเอียด
ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
ยอดขาย
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนโลจิสติกส์
ธุรกิจขนาดกลาง (M)
ยอดขาย
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนโลจิสติกส์
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
ยอดขาย
ต้นทุนการขนส่ง (CTran)
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง (CInvent)
ต้นทุนการบริ หารจัดการ (CAdmins)
ต้นทุนโลจิสติกส์

CASS Method
บาท
%

ILPI
บาท

ผลต่าง
%

บาท

%

4.51%
6.48%
5.50%
16.49%

0
0
23,843,623.82
23,843,623.82

0
0
4.40%
4.40%

54,1540,901.50
24,411,923.19 4.51%
35,093,080.28 6.48%
5,950,500.35 1.10%
65,455,503.81 12.09%

24,411,923.19
35,093,080.28
29,794,124.16
89,299,127.63

5,407,903,563.00
89,724,697.73 1.66%
440,174,211.73 8.14%
52,989,890.95 0.98%
582,888,800.41 10.78%

89,724,697.73
440,174,211.73
188,532,364.72
718,431,274.19

1.66%
0
8.14%
0
3.49% 135,542,473.78
13.28% 135,542,473.78

0
0
2.51%
2.51%

269,493,576.41
1,118,729,407.24
318,171,359.82
1,706,394,343.47

1.18%
0
4.90%
0
1.39% 179,349,061.45
7.47% 179,349,061.45

0
0
0.78%
0.78%

22,830,528,658.00
269,493,576.41
1,118,729,407.24
138,822,298.37
1,527,045,282.02

1.18%
4.90%
0.61%
6.69%
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