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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ต้นทุนขนส่ง ปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
ปัจจัยด้านต้นทุนคลังสินค้า ปัจจัยด้านต้นทุนการบริหาร
จัดการ และปัจจัยข้อมูลบริษัท ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านต้นทุนขนส่ง ปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง ปัจจัยด้านต้นทุนคลังสินค้า ปัจจัยด้านต้นทุน
การบริหารจัดการและปัจจัยข้อมูลบริษัท กับประสิทธิผล
ของต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ จำ�นวน 44 ราย กำ�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95 %
และค่าความคลาดเคลือ่ นที่ 0.05 โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทำ�
วิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ซึง่ ใช้คา่ ทางสถิตคิ อื ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์
สหสัมพันธ์ นำ�มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อต้นทุนโลจิสติกส์กับระดับประสิทธิผลของการจัดการ
ด้านต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผล สามารถสรุป
ผลการศึกษาได้ดังนี้

จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 43.18 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.63 อยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 31.81 ส่วนใหญ่
พนักงานในองค์กรมีจำ�นวน 200 - 500 คน คิดเป็นร้อยละ
45.45 และ มูลค่าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.00
ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าด้านต้นทุนขนส่ง
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง และด้านต้นทุนคลังสินค้าและด้านต้นทุนบริหาร
จัดการเท่ากันตามลำ�ดับ
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์กบั ระดับประสิทธิผลของการจัดการ
ด้านต้นทุนโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่าปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ดา้ นต้นทุนขนส่ง ด้านต้นทุนการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลัง ด้านต้นทุนคลังสินค้า และด้านต้นทุน
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
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ABSTRACT
The objectives for this research were to study
the transportation cost, factors in the cost of storage
inventory, warehouse, management, and factors of
company profile with the affect the cost effectiveness
of Thailand’s logistics and to study the relation of
logistic capital factor, keeping goods capital factor,
warehouse capital factor, management and information of company factor and effectiveness of
logistic capital of Thailand. The population used
in this study was 44 logistics operators in Thailand
registered with the International Association of
Freight Forwarders. 95% was confidence interval
and 0.05 of error measurement. Questionnaire was
used in this research. Percentage, arithmetic mean
and standard deviation were used for data analysis.
Correlation was used to analyze the relationship
between the factors that affect the cost of logistics
and the level of cost effectiveness of managing
logistics. The results can be summarized as follows:

The research indicated that 43.18% was the
owner, 63.63% completed a Bachelor’s degree,
31.81% from industrial and automotive business,
45.45% were 200 – 500 staff in a organization and 50%
has registered capital not more than 50 million baht.
The overall factors that affect the cost of
logistic were high. Considering each aspect, it was
found that the highest first factor was transportation
cost, followed by the cost of storage inventory,
the cost of inventory; and the cost of management
were the same sequence, respectively
In the analysis of the relationship between
the factor that affect the cost of logistics and the
level of the effectiveness of logistics management
cost by correlation analysis, it was found that
the factors that affected to the logistic cost in
terms of transportation cost, the cost of inventory
and storage cost, warehousing costs and the
cost of management is positively related to
the cost effectiveness of Thailand’s logistics.
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บทนํา
โลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น กระแสและแพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น
เนื่องจากกลไกการค้าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง โลกตกอยู่
ภายใต้การครอบงำ�ของ Globalization ไม่ว่าจะเป็น WTO
การทำ� Free Trade Area และการทำ�การค้าแบบทวิภาคี
ทำ�ให้การค้าในปัจจุบนั เป็นการค้าแบบไร้พรมแดน การแข่งขัน
จึงมีความเข้มข้นและเป็นการแข่งขันกันในระดับโลก ผนวก
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวกระตุ้น
ให้มีการเชื่อมต่อทั้งด้านข้อมูลข่าวสารและการเคลื่อนย้าย
สินค้าทีร่ วดเร็ว โดยไม่มอี ปุ สรรคทางด้านการขนส่งและภาษี
จึงทำ�ให้ตอ้ งมีการกำ�หนดยุทธศาสตร์ เกีย่ วกับการเคลือ่ นย้าย
สินค้าอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นที่มาของโลจิสติกส์
ธุรกิจโลจิสติกส์ เริ่มต้นพัฒนามาจากการจัดส่งสินค้า
เป็นหลัก ต่อมาธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

ได้แตกย่อยออกมาเป็นบริการจัดการคลังสินค้า การบริการ
กระจายสินค้า การบริการบรรทุกสินค้า และการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ หลังจากนัน้ ธุรกิจโลจิสติกส์ได้ผนวกขัน้ ตอน
ก่อนการผลิตเข้ามารวมด้วย เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และ
การสต็อกสินค้า มาจนถึงยุคปัจจุบันโลจิสติกส์ ได้รวมไปถึง
การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ โดยรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการกระจายสินค้าทัง้ หมด เช่น ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และ
ผู้จัดจำ�หน่าย นอกจากนี้ยังเกิดบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่
ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์สมัยใหม่แบบครบวงจรที่เรียกว่า
ผู้รับจัดการการขนส่ง Third Party Logistics (3PLs)
ซึ่งทำ�หน้าที่ประสานภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
เข้ า ด้ ว ยกั น ตั้ ง แต่ ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ การติ ด ฉลากสิ น ค้ า
การจัดส่งสินค้า และการกระจายสินค้า ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูผ้ ลิต
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ต้องการลดความเสี่ยงในเรื่องโลจิสติกส์ซึ่งมีความซับซ้อน
มากขึ้น
ดังนั้นโลจิสติกส์จึง หมายถึง กระบวนการในการ
วางแผน จั ด สายงาน และควบคุ ม กิ จ กรรมเพื่ อ อำ�นวย
ความสะดวกในกระบวนการไหลของสินค้าตั้งแต่จุดเริ่ม
จัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภค เพื่อให้ค่าใช้จ่ายโดย
รวมในการกระจายสินค้าต่ำ�ที่สุด และด้วยเหตุนี้โลจิสติกส์
จึงเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด
ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้า โดยกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
จะประกอบด้ วย (1) การขนส่ง (2) สินค้าคงคลัง (3)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรม
สนับสนุนอืน่ ๆ เช่น การจัดการคลังสินค้า การยกขน การจัดหา
วัตถุดบิ และ การจัดการด้านข้อมูลการกระจายสินค้า เป็นต้น
ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม
ทำ�ให้บริษัทต่างๆ มีความตื่นตัว และพยายามปรับตัวเองให้
เข้ า กั บ สถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ สร้ า งความ
ได้ เ ปรี ย บในเชิ ง แข่ ง ขั น (Competitive Advantage)
ด้วยการนำ�เอากลยุทธ์ และวิธกี ารในการบริหารจัดการต่างๆ
เข้ามาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
ทัง้ นีเ้ พราะเป็นเหตุผลทีส่ ำ�คัญ ซึง่ ทำ�ให้ไทยมีความเสียเปรียบ
ในการแข่งขัน ถึงในปัจจุบันจะมีการพูดถึงกันมาก ในเรื่อง
ของกลยุทธ์ที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ แต่ความพยายามกลับไม่ประสบความสำ�เร็จ
เท่าทีค่ วร ยิง่ ไปกว่านัน้ ความสำ�คัญของไทยในด้านโลจิสติกส์
กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ทั้งอันดับโลกของปริมาณ
การขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ
ปริมาณการขนส่งทางเรือของท่าเรือแหลมฉบัง
ต้นทุนโลจิสติกส์ของโลก จะอยู่ที่ประมาณ USD 3.5
Trillion โดยตัวเลขคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอ่ GDP ของประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในยุโรป 7%, อเมริกาเหนือ 7-10%,
เอเชียแปซิฟิก 11.6 % สำ�หรับประเทศไทยตัวเลขต้นทุน
โลจิสติกส์ตอ่ GDP โดยเฉลีย่ ประมาณ 19% (ธนิต โสรัตน์, มปป)
จะเห็นได้วา่ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยจะสูงมากเมือ่ เทียบ
กับประเทศทีเ่ จริญแล้วกว่าเท่าตัว ซึง่ เป็นเหตุผลสำ�คัญ ทีท่ ำ�ให้
ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในการแข่งขัน จากตัวเลขต้นทุน
ของโลจิสติกส์ ทีเ่ ทียบกับ GDP จะพบว่าเป็นมูลค่าทีส่ งู โดย
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำ�คัญกับโลจิสติกส์
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มากกว่าประเทศที่กำ�ลังพัฒนา สำ�หรับความพยายามใน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น เริ่มเป็น
รูปธรรมเมือ่ กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมร่วมมือ
กั น ตั้ ง เป้ า ลดต้ น ทุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ให้ เ หลื อ ร้ อ ยละ 10
ของ GDP ภายในระยะเวลา 5 ปี การดำ�เนินการค้าขาย
สินค้าของประเทศไทย ในปัจจุบนั มีตน้ ทุนในการจัดส่งสินค้า
ค่อนข้างสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้หน่วยงาน
และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พยายามหาแนวทางเพื่ อ นำ�มา
ลดต้ น ทุ น สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันให้มากขึ้น การจัดการด้าน โลจิสติกส์ จึงเข้า
มามีบทบาทในการจัดการเพื่อลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า
และบริการ เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์ สามารถสร้าง
อรรถประโยชน์ด้านสถานที่และเวลาให้แก่ธุรกิจ เพื่อตอบ
สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ทั น ที ใ นเวลาที่ กำ�หนด
และปริมาณตามที่ต้องการ รวมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดได้
จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความสนใจทีจ่ ะทำ�การ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย กรณี
ศึกษา ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ ทีจ่ ดทะเบียนกับสมาคม
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำ�ผลที่ได้จาก
การวิจัยไปเป็นแนวทางการจัดการด้านโลจิสติกส์ของไทย
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านต้นทุนขนส่ง ปัจจัยด้านต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ปัจจัยด้านต้นทุนคลังสินค้า ปัจจัย
ด้านต้นทุนการบริหารจัดการและปัจจัยข้อมูลบริษทั ทีส่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลของต้นทุน
โลจิสติกส์ของไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นทุน
ขนส่ง ปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ปัจจัย
ด้านต้นทุนคลังสินค้า ปัจจัยด้านต้นทุนการบริหารจัดการ
และปัจจัยข้อมูลบริษทั กับประสิทธิผลของต้นทุนโลจิสติกส์
ของไทย
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยกรณีศึกษาผู้ประกอบด้านโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านข้อมูลบริษัท
- ประเภทของกิจการ
- ทุนจดทะเบียน
- ระยะเวลาดำ�เนินการ
ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
1. ปัจจัยด้านต้นทุนขนส่ง
2. ปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง
3. ปัจจัยด้านต้นทุนคลังสินค้า
4. ปัจจัยด้านต้นทุนการบริหารจัดการ
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยด้านต้นทุนขนส่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
2. ปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของต้นทุน
โลจิสติกส์ของไทย
3. ปัจจัยด้านต้นทุนคลังสินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
4. ปัจจัยด้านต้นทุนการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของต้นทุน
โลจิสติกส์ของไทย
วิธีการดำ�เนินวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้รับ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำ�นวน 198 ราย
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูป้ ระกอบการด้านโล
จิสติกส์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำ�นวน 44 ราย

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสอบถามข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านขนส่ง ต้นทุนด้านการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง ต้นทุนด้านคลังสินค้า ต้นทุนด้านการบริหาร
จัดการ ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และ
ข้อมูลบริษัทของผู้ประกอบการ
2. นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพือ่ หาความสัมพันธ์และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ที่ง่ายต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งยังสามารถกำ�หนด
แนวทางทีเ่ หมาะสมในการตอบให้กบั ผูป้ ระกอบการตัวอย่าง
ซึ่งกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามแสดงดังรูปที่ 1
และรายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 สถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สถานประกอบการ
คำ�ถามในส่วนนี้ใช้สำ�หรับรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้
ตอบแบบสอบถาม และสถานประกอบการ ซึง่ ได้แก่ ตำ�แหน่ง
และระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม ประเภทธุรกิจ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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12 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
และระยะเวลาในการดำ�เนินกิจการขององค์กร เป็นต้น โดยที่
แบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นคำ�ถามปลายเปิดแบบ
หลายตัวเลือกให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
คำ�ถามในส่วนนี้ใช้สำ�หรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้าน
ต้นทุนขนส่ง ปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
ปัจจัยต้นทุนด้านคลังสินค้า และปัจจัยต้นทุนด้านการบริหาร
จัดการ โดยมีลักษณะคำ�ถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating
Scale) ตามหลัก Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับความสำ�คัญ
ได้แก่ สำ�คัญมากที่สุด สำ�คัญมาก สำ�คัญปานกลาง สำ�คัญ
น้อย และไม่สำ�คัญ ซึ่งกำ�หนดให้สามารถเลือกตอบได้เพียง
1 คำ�ตอบต่อ 1 ข้อคำ�ถามเท่านั้น
ส่วนที่ 3 ระดับประสิทธิผลของการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
ของสถานประกอบการ
คำ�ถามในส่วนนีใ้ ช้สำ�หรับรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในสถาน

ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร
ด้านการจัดส่ง ด้านการเก็บรักษา และด้านการจัดการข้อมูล
ข่าวสาร โดยมีลกั ษณะคำ�ถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating
Scale) ตามหลัก Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับความสำ�คัญ
ได้แก่ สำ�คัญมากที่สุด สำ�คัญมาก สำ�คัญปานกลาง สำ�คัญ
น้อย และไม่สำ�คัญ ซึ่งกำ�หนดให้สามารถเลือกตอบได้เพียง
1 คำ�ตอบต่อ 1 ข้อคำ�ถามเท่านัน้ จะเห็นว่าลักษณะของการ
ตอบคำ�ถามในส่วนนีจ้ ะเหมือนกับลักษณะการตอบคำ�ถามใน
ส่วนที่ 2 ด้วยเหตุผลทีว่ า่ เพือ่ ก่อให้เกิดความเหมาะสม และ
ง่ายต่อการนำ�ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย
ในขั้นตอนต่อไป
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะของการ
จัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ
คำ�ถามในส่วนนีใ้ ช้สำ�หรับรวบรวมปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย โดยมีลักษณะคำ�ถาม
แบบเปิดให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วิธีการศึกษา

ทบทวนการวิจัย

ลักษณะคําถาม

ตัวเลือกคําตอบ

ลำ�ดับของคําถาม

ปัจจัยอื่นๆ
ที่ต้องพิจารณา
การทดสอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 43.18 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.63 อยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 31.81 ส่วนใหญ่
พนักงานในองค์กรมีจำ�นวน 200 - 500 คน คิดเป็นร้อยละ
45.45 และ มูลค่าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.00
ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าด้านต้นทุนขนส่ง
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง และด้านต้นทุนคลังสินค้าและด้านต้นทุนลบริหาร
จัดการเท่ากันตามลำ�ดับ
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านต้นทุนขนส่งในรายข้อพบว่า
ค่าตอบแทน เงินเดือน พนักงานเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือค่าใช้จา่ ยด้านการสือ่ สารและการติดต่อ และข้อค่าขนส่ง
สินค้า ส่วนค่าวัสดุ และอุปกรณ์ มีความสำ�คัญน้อยที่สุด
ส่วนปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังในรายข้อ
พบว่าค่าใช้จา่ ยในการเก็บสินค้าเป็นอันดับหนึง่ รองลงมาคือ
ค่าสินค้าเสื่อม ส่วนค่าย้ายสถานที่เก็บสินค้ามีความสำ�คัญ
น้อยทีส่ ดุ ส่วนปัจจัยด้านต้นทุนคลังสินค้า พิจารณาในรายข้อ
พบว่ า ค่ า ตอบแทน เงิ น เดื อ นพนั ก งาน เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง
รองลงมาคือค่าพาหนะ เดินทาง ของพนักงาน ส่วนค่าเช่า
โกดัง หรือคลังสินค้า มีความสำ�คัญน้อยที่สุด ส่วนปัจจัย
ด้านต้นทุนบริหารจัดการพิจารณาในรายข้อพบว่าค่าใช้จา่ ย
ด้านการสื่อสารและการติดต่อ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
ค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์สำ�นักงาน ส่วนค่าพาหนะ เดินทางของ
พนักงานมีความสำ�คัญน้อยที่สุด
เมือ่ พิจารณาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าด้านต้นทุน
ขนส่งเป็นอันดับหนึง่ รองลงมาด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง ด้านต้นทุนบริหารจัดการ และด้านต้นทุนคลังสินค้า
ตามลำ�ดับ
เมือ่ พิจารณาปัจจัยด้านต้นทุนขนส่ง เมือ่ พิจารณาราย
ข้อพบว่าค่าตอบแทน เงินเดือน พนักงาน เป็นอันดับหนึง่ รอง
ลงมาคือค่าขนส่งสินค้า ส่วนค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ และระบบ
ต่างๆ มีความสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ ส่วนปัจจัยด้านต้นทุนการเก็บ

รักษาสินค้าคงคลัง เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าค่าสินค้าเสือ่ ม
เป็นอันดับหนึง่ รองลงมาคือค่าเช่าโกดัง หรือคลังสินค้า ส่วนค่า
ใช้จา่ ยในการลำ�เลียงมีความสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ ส่วนปัจจัยด้าน
ต้นทุนคลังสินค้า เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าใช้จ่ายด้าน
การสื่อสาร และการติดต่อ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
ค่าพาหนะ เดินทาง ของพนักงาน ส่วนค่าวัสดุ และอุปกรณ์
สำ�นักงานมีความสำ�คัญน้อยที่สุด ส่วนปัจจัยด้านต้นทุน
บริหารจัดการ และเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าค่าขนส่งสินค้า
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ค่าเช่าโกดัง หรือคลังสินค้า
ส่วนค่าเช่าอาคารมีความสำ�คัญน้อยที่สุด
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์กบั ระดับประสิทธิผลของการจัดการ
ด้านต้นทุนโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ดา้ นต้นทุนขนส่ง ด้านต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ด้านต้นทุนคลังสินค้า และ
ด้านต้นทุนการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์
ของไทย กรณีศกึ ษาผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ทจี่ ดทะเบียน
กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้วิจัย
ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจนำ�มาอภิปรายดังนี้
ผลการศึกษา ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ในภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านต้นทุนขนส่งเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
ตามลำ�ดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบ
ความสำ�เร็จนัน้ ผูท้ ำ�ธุรกิจจะต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งการเงินและ
การลงทุน รวมทัง้ ความสามารถในการบริหารจัดการ เนือ่ งจาก
การทำ�ธุรกิจสมัยใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่
แน่นอน ทัง้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ความผันผวนของค่าเงิน
ราคานํ้ า มั น และอั ต ราการขึ้ น ลงของดอกเบี้ ย มี ค วาม
เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลาซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนโลจิสติกส์
ที่เป็นตัวเงิน แต่ถ้าหาก มีการบริหารจัดการที่ดีทางด้าน
การตลาด การขนส่ง การจัดซื้อสินค้า รวมทั้งสินค้าคงคลัง
ทำ�ให้สามารถควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ได้ จากผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของปริญญา สินธุสคั คและคณะ (2548)
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14 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
เรื่อง การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคของ
การเปลีย่ นแปลง : ศึกษากรณีธรุ กิจเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป พบว่า รา
คานํา้ มันทีส่ งู ขึน้ มีผลเสียต่อธุรกิจค้าปลีกมากทีส่ ดุ รองลงมา
จะเป็นอัตราดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ และวิชยั ศิรศิ กั ดิส์ ทิ ธฺ
(2544) เรื่อง ธุรกิจค้าปลีกไทยภายใต้ยุคการค้าเสรีและ
มาตรการภาครัฐ พบว่าในธุรกิจค้าปลีกนัน้ ความได้เปรียบทาง
ด้านเงินทุน การจัดการและความสามารถในการบริหารงาน
สามารถสร้างอำ�นาจต่อรองได้มาก ต้นทุนโลจิสติกส์ใน
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การขนส่ง
กระจายสินค้า การจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ ล้วนมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานแทบ
ทั้งสิ้น ทำ�ให้บริหารต้นทุนในธุรกิจค้าปลีก ควรจะมีระบบที่
สามารถวิเคราะห์และคำ�นวนต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาสอดคล้องกับ ศุภกานต์ อัครชัยพาณิชย์ (2544)
ได้ทำ�การศึกษาต้นทุนกิจกรรมสำ�หรับผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุน
กิจกรรม ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนที่เกิดจากลูกค้า
แต่ละรายได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ
รายหนึง่ ทีด่ ำ�เนินธุรกิจด้วยการรวบรวมสินค้าในเขตชานเมือง
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กรุงเทพฯ ไปส่งยังปลายทางทีต่ า่ งจังหวัดโดยการศึกษานีไ้ ด้
เสนอโครงสร้างแบบจำ�ลองต้นทุนกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ ทรัพยากร กิจกรรม และสิ่งที่จะคิดต้นทุนตามลำ�ดับ
ทำ�ให้ได้ทราบข้อมูลทีแ่ ท้จริงในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น
โลจิสติกส์ของไทยกรณีศึกษาผู้ประกอบการด้าน โลจิสติกส์
ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
1. ควรศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจอื่นหรือกลุ่ม
สมาชิกอื่น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกัน เนื่องจากในแต่ละ
ธุรกิจหรือกลุ่มสมาชิกนั้นมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน
2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อ
ต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนของบริษัทฯ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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