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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนของการใช้รถขนส่งสนิค้าของบริษัท เพ่ือใช้

เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรถขนส่งสนิค้าใหม่เพ่ิมเติม กบัการจัดเช่าบริการรถขนส่งสนิค้า

จากภายนอก ซ่ึงจะทาํการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้า โดยแบ่งเป็น 3 วิธ ีคือ วิธทีี่ 1 

คือ การใช้รถขนส่งของบริษัทจาํนวน 8 คันรวมกับจัดซ้ือรถขนส่งสินค้าใหม่เพ่ิมเติม วิธีที่ 2 คือ 

การใช้รถขนส่งของบริษัทจาํนวน 8 คันรวมกบัการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอก และวิธทีี่ 

3 คือ การเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอกทั้งหมด โดยทาํการพยากรณ์จาํนวนเที่ยวในการ

ขนส่งสินค้าที่เหมาะสมด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและ

สรปุผลการทดลอง 

 ผลงานวิจัย พบว่า ค่าใช้จ่ายของการใช้รถขนส่งของบริษัท 8 คันรวมกับจัดซ้ือรถขนส่ง

ใหม่ มีค่าใช้จ่ายสงูที่สดุเท่ากบั 34,465,053 บาทต่อปี อนัดับที่ 2 เป็นการใช้รถขนส่งของบริษัท

รวมกบัการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอก มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 33,731,750 บาทต่อปี และ

ลาํดับที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คือการเช่าบริการรถขนส่งสินค้าจากภายนอกทั้งหมดซ่ึงมีค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดเท่ากบั 33,296,670 บาทต่อปี ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าจะต้องเลือกวิธีการเช่าบริการการใช้

รถขนส่งของบริษัทภายนอกทั้งหมด เพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าที่น้อยที่สดุจากทั้งหมด 3 

วิธ ี

คาํหลัก  การพยากรณเ์ชิงปริมาณ, การตัดสนิใจ 
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1. บทนาํ 
การให้บริการขนส่งสาํหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าในปัจจุบันมีความจาํเป็นอย่างย่ิง 

โดยเฉพาะสนิค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ระยะเวลาการจัดเกบ็สั้น เช่นผู้ผลิตสนิค้ากลุ่มปูนขาวซ่ึง

จะประกอบไปด้วย ปูนขาวก้อน (Lime Lump) ปูนขาวบด (Lime Powder) ปูนไฮเดรต 

(Hydrate Lime) เป็นต้น เป็นส่วนหน่ึงในวัตถุดิบพ้ืนฐานที่มีความจาํเป็นต่อกระบวนการผลิต 

มากมายหลายประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ซ่ึงจะมีการใช้เป็น

ปริมาณมากและมีปริมาณความต้องการเพ่ิมมากขึ้ นตามอัตราการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม

อุตสาหกรรมต่างๆ ปริมาณประชากรที่เพ่ิมขึ้ น และระบบเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาเติบโตขึ้ น 

ประกอบกบัการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน (AEC) โดยกระบวนการผลิตของผู้

ดาํเนินธุรกิจผลิตสินค้ากลุ่มปูนขาวน้ีใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบในการผลิตใกล้เคียงกัน ทาํให้

คุณภาพสนิค้าใกล้เคียงกนัตามมาตรฐานการวิเคราะห์ (ASTM C25) และดาํเนินการขนส่งสนิค้า

ด้วยรถบรรทุกซ่ึงจะมีความเฉพาะเจาะจงตามประเภทของสนิค้าที่ผลิต ได้แก่ รถบรรทุกสบิล้อ รถ

พ่วง รถเบ้าท ์เป็นต้น ด้วยความต้องการการใช้รถขนส่งที่เพ่ิมมากข้ึนดังกล่าว มีทางเลือกในการ

บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่มีหลายกรณีซ่ึงยังไม่ได้มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่า และความ

เหมาะสมในการใช้งาน จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงเร่ืองต้นทุนการใช้รถขนส่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การเปรียบเทยีบสาํหรับการเลือกใช้รถขนส่งในอนาคต ใช้เป็นแนวทางตัวอย่างในการเลือกการ

บริหารจัดการการใช้รถขนส่งของบริษัทที่ไม่พอเพียงต่อความต้องการ เป็นผลให้สามารถเลือก

วิธีการในการขนส่งโดยใช้รถขนส่งได้เหมาะสมกับหน่วยงาน รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบการ

จัดการด้านการดําเนินงานการใช้รถขนส่ง ของบริษัทให้มีคุณภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

เน่ืองจากต้นทุนรถขนส่งสนิค้าของบริษัทน้ันมีค่าใช้จ่ายสงู ซ่ึงค่าใช้จ่ายในอดีตจนถึงปัจจุบันเกิด

จากค่าเสื่อมสภาพและค่าบาํรงุรักษารถขนส่งสนิค้าของบริษัท 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1  ทฤษฎีทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

 ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ันจะนาํเสนอภาพรวมเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารการ

ขนส่ง องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่งสนิค้า ดังน้ี 

(1) แนวคิดการบริหารการขนส่ง ซ่ึงมีปัจจัยหลัก 3 ประการคือ สินค้าและบริการ 

รถบรรทุกสนิค้า และพนักงานขบัรถ 

(2) ต้นทุนของการขนส่ง มีลักษณะเช่น ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม ต้นทุน

เที่ยวกลับ  
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(3) การพยากรณ์ จะใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เช่น Single exponential 
smoothing, Double exponential smoothing, Winters’ method เป็นต้น และการใช้เทคนิคการ

พยากรณโ์ดยการวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม 

 

2.2  งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
จุฑามาศ กาญจนเทยีนทพิย์ (2010) ทาํการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนการ

ขนส่งสาํหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส ์ในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเปรียบเทยีบ

การขนส่งรถบรรทุกของบริษัทและผู้ให้บริการจากภายนอก โดยวิธีการคาํนวณต้นทุนคงที่และ

ต้นทุนผนัแปรของการขนส่งสนิค้าสาํเรจ็รปู ซ่ึงพบว่า ในปี 2553 น้ันต้นทุนต่อหน่วยของรถขนส่ง

ของบริษัทน้ันมีค่าเท่ากบั 10,145.52 บาทต่อเที่ยว ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของการจ้างรถ

ขนส่งของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จากภายนอกมีค่าเท่ากับ 8,825.49 บาทต่อเที่ยว แต่ในปี 

2554 พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของรถขนส่งของบริษัทน้ันมีค่าเท่ากบั 13,272.67 บาทต่อเที่ยว ซ่ึง

ค่าสูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยในปี 2553 ของการจ้างรถขนส่งของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จาก

ภายนอกมีค่าเท่ากับ 10,152.44 บาทต่อเที่ยว เน่ืองจากการปรับเงินเดือนและเบี้ ยเล้ียงของ

พนักงานขนส่ง โดยรวมถึงค่านํา้มันเช้ือเพลิง ทาํให้การจ้างรถขนส่งของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

จากภายนอกน้ันมีต้นทุนที่ถูกกว่าและลดลงคิดเป็น 22.17% 

 สวุพร พนมนพธรรม (2012) ทาํการศึกษาการพยากรณ์อุปสงค์ของสนิค้าประเภทกาแฟ

ผงสาํเรจ็รูป โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบ Moving Average แบบ Weighting Moving 

Averageแบบ Single Exponential Smoothing และแบบ Double Exponential Smoothing โดย

เกบ็รวบรวมข้อมูลยอดขายกาแฟสาํเร็จรูปรายเดือนของบริษัทกรณีศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2553 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 แล้วทาํการเปรียบเทยีบการพยากรณ์ทั้ง 4 แบบ พบว่า 

การพยากรณ์แบบ Single Exponential Smoothing มีความคลาดเคล่ือนของ MAD MSE และ 

MAPE ตํ่าที่สดุ ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนแบบ MAPE มีค่าเท่ากบั 13.63% 

 นิพนธ ์โตอนิทร์ (2013) ทาํการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนสนิค้า

คงคลัง สาํหรับสินค้าเคร่ืองดื่ม ในแผนกควบคุมเคร่ืองดื่มในโรงแรมเพ่ือให้สินค้าคงคลังมี

ปริมาณที่ตํ่าที่สดุ มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุ และเพ่ิมอตัราหมุนเวียนสนิค้าโดยไม่กระทบกบัการสนอง

ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบ Moving Average แบบ Single 

Exponential Smoothing แบบ Double Exponential Smoothing และแบบ Winters’ Method ซ่ึง

พบว่าการพยากรณแ์บบ Single Exponential Smoothing มีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุ โดยใช้

โปรแกรม minitab ได้ค่า MAPE เท่ากบั 8.28 ค่า MAD เท่ากบั 3.97 และค่า MSD เท่ากบั 

78.68 และนาํค่าการพยากรณ์แบบ Single Exponential Smoothing มาทาํการหาปริมาณการ

สั่งซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) วิธีการคาํนวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) และสนิค้าคงคลัง
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สาํรอง (Safety Stock) และสามารถลดต้นทุนโดยรวมลงได้ 31.69% และสามารถเพ่ิมอตัรา

หมุนเวียนสนิค้าคงคลังได้ 51.73% 

 ในงานวิจัยที่กล่าวมามีการศึกษาการพยากรณ์ในแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยจะนาํวิธีการของ

งานวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยน้ี เช่น เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ Moving Average 

แบบ Single Exponential Smoothing แบบ Double Exponential Smoothing และแบบ Winters’ 

Method แล้วทาํการคาํนวณหาค่าความคลาดเคล่ือนที่น้อยที่สดุของค่า MAPE ค่า MAD และค่า 

MSD โดยเลือกการพยากรณ์แบบน้ันที่ให้ค่าความคลาดเคล่ือนตํ่าสดุมาทาํการพยากรณ์ขั้นต่อไป 

ซ่ึงนาํค่าพยากรณน้ั์นมาทาํการเปรียบเทยีบต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างรถขนส่งของบริษัทและการจ้าง

รถของผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเลือกต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ทาํให้การขนส่งสนิค้าทั้งหมดรวมมีค่า

น้อยที่สดุ 

 

3. วิธีการทดลอง 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยทาํการแบ่งการศึกษาข้อมูลเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

(1) ศึกษาข้อมูลของรถขนส่งสนิค้าภายในบริษัท โดยจะศึกษาต้นทุนในการขนส่งของรถ

ขนส่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ต้นทุนในการขนส่งของรถของบริษัท 

2. ต้นทุนในการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอก 

3. ต้นทุนในการขนส่งของการซ้ือรถขนส่งใหม่ของบริษัท 

(2) ทาํการพยากรณจ์าํนวนเที่ยวในการขนส่งสนิค้า ซ่ึงจะใช้วิธกีารพยากรณ ์4 วิธ ีดังน้ี 

1. Single exponential smoothing 

2. Double exponential smoothing 

3. Trend Analysis 

4. Winters’ method 
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(3) ทาํการคาํนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

(4) ทาํการเปรียบเทยีบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าจากขั้นตอนที่ 3 

(5) ทาํการวิเคราะห์ผลและสรปุผลการศึกษา 

 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการศึกษาการพยากรณ ์
ตารางที่ 1 ผลการพยากรณใ์นแต่ละประเภท 

Measurement 
Single 

exponential 

Double 

exponential 

Trend 

analysis 

Winters’ 

method 

MAPE 16.18 16.33 20.33  13.30

MAD 31.32 31.45 38.86  25.776

MSD 1,472.27 1,472.07 2,231.89 997.750

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลค่าการพยากรณ์ในแบบ Winters’ method ให้ค่าความ

คลาดเคล่ือนน้อยที่สุด ดังน้ันจึงนาํค่าของการพยากรณ์แบบ Winters’ method มาทาํการ

คาํนวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายของรถขนส่งของบริษัทในขั้นตอนต่อไป 

 

4.2 การเปรียบเทียบตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

 

 ภาพที่ 2 กราฟของรถบริษัท (8 คัน) และรถขนส่งใหม่ของบริษัท (ต่อวัน) 

จากภาพที่ 1 เป็นกราฟของรถบริษัท (8 คัน) และรถขนส่งใหม่ของบริษัท (ต่อวัน) 

สามารถสรุปได้ว่าเม่ือจาํนวนรถขนส่งรวมเพ่ิมขึ้ นถึง 8 คัน จะทาํให้ค่าใช้จ่ายของรถขนส่งของ

บริษัทคงที่ ในขณะที่ต้องทาํการจัดซ้ือรถใหม่เพ่ิมเติมเน่ืองจากรถขนส่งสินค้าของบริษัทมีจาํกัด

เพียง 8 คัน และค่าใช้จ่ายของรถขนส่งใหม่ของบริษัทจะเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเม่ือจาํนวนรถขนส่งรวมมี

จาํนวน 9 คันขึ้นไป 
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ภาพที่ 3 กราฟของรถบริษัท (8 คัน) และการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอก (ต่อวัน) 

จากภาพที่ 2 เป็นกราฟของรถบริษัท (8 คัน) และการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจาก

ภายนอกต่อวัน สามารถสรุปได้ว่าเม่ือจาํนวนรถขนส่งรวมเพ่ิมขึ้นถึง 8 คัน จะทาํให้ค่าใช้จ่ายของ

รถขนส่งของบริษัทคงที่ ในขณะที่ต้องจ้างรถขนส่งจากภายนอกเน่ืองจากรถขนส่งของบริษัทมี

จาํกัด และทาํให้ค่าใช้จ่ายของรถขนส่งจากบริษัทภายนอกจะเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเม่ือจาํนวนรถขนส่ง

รวมมีจาํนวน 9 คันขึ้นไป 

 

ภาพที่ 4 กราฟของการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอกทั้งหมด (ต่อวัน) 

 จากภาพที่ 3 เป็นกราฟของการเช่าบริการรถขนส่งสินค้าจากภายนอกทั้งหมด (ต่อวัน) 

สามารถสรุปได้ว่าเม่ือจํานวนรถขนส่งรวมเพ่ิมขึ้ น จะทาํให้ค่าใช้จ่ายของรถขนส่งจากบริษัท

ภายนอกมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากจัดจ้างรถขนส่งเพียงอย่างเดียว 

 

4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบตน้ทุนในการขนส่ง 
 เม่ือทาํการเปรียบเทียบผลการคาํนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในแต่ละแบบ

แล้ว ผู้วิจัยได้ทาํการสรปุผลการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายต่อปีในแต่ละวิธ ีได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 2 สรปุผลเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายต่อปี 

ประเภทรถ รวมค่าใช้จ่ายต่อปี(บาท) 

รถบริษัท (8 คัน) และจัดซ้ือรถขนส่งใหม่ 34,465,053

รถบริษัท (8 คัน) และการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจาก

ภายนอก 33,731,750

การเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอกทั้งหมด 33,296,670
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายของรถขนส่งของบริษัท 8 คันและจัดซ้ือรถขนส่งใหม่ 

มีค่าใช้จ่ายสงูที่สดุเท่ากบั 34,465,053 บาทต่อปี อนัดับที่ 2 เป็นรถขนส่งของบริษัทและการเช่า

บริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอก มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 33,731,750 บาทต่อปี และลาํดับสดุท้ายที่

มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุ คือการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้าจากภายนอกทั้งหมด ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เท่ากบั 33,296,670 บาทต่อปี 

 

4.4 วิเคราะหผ์ล 
จากการศึกษาข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน พบว่า ค่า

พยากรณ์แบบ Winters’ method น้ันได้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สดุ เน่ืองมาจากข้อมูลดิบของการ

ขนส่งสนิค้าให้ลูกค้าน้ันที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีแนวโน้ม (trend) และมีฤดูกาล (seasonal) ดังน้ัน

ข้อมูลแบบน้ีจึงเหมาะกับการพยากรณ์แบบ Winters’ method ที่สดุ และการวิเคราะห์ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าโดยทั่วไป เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้า

โดยแบ่งเป็น 3 วิธ ีโดยพบว่า ค่าใช้จ่ายของรถขนส่งสนิค้าของบริษัท 8 คันรวมกบัการซ้ือรถใหม่

เพ่ิมเติม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสูงสุดเท่ากับ 34,465,053 บาทต่อปี  เน่ืองจากมี

ต้นทุนสงูที่สดุจึงทาํให้ค่าใช้จ่ายรวมสงูตามไปด้วย 

 

5. สรุป 
ผู้วิจัยทาํการคาํนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่อปีของรถขนส่งของบริษัท (ต่อรถ 1 

คัน) เท่ากบั 13.74 บาทต่อกโิลเมตร ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่อปีของการเช่าบริการรถขนส่งสนิค้า

จากภายนอกเท่ากบั 13.51 บาทต่อกโิลเมตร และต้นทุนในการซ้ือรถส่งสนิค้าใหม่เท่ากบั 14.88 

บาทต่อกโิลเมตร และทาํการพยากรณ์จาํนวนเที่ยวในการขนส่งสนิค้า ซ่ึงจากข้อมูลการพยากรณ์

ในแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว พบว่า การพยากรณแ์บบ Winters’ method ให้ค่าความคลาดเคล่ือน

น้อยที่สดุ ดังน้ันจึงนาํค่าของการพยากรณ์แบบ Winters’ method การเปรียบเทยีบต้นทุนในการ

ขนส่งสนิค้า นาํค่าพยากรณ์ดังกล่าวไปคาํนวณหาต้นทุนในการขนส่งสนิค้าของบริษัทแล้วทาํการ

เปรียบเทียบข้อมูลการจัดการขนส่งสินค้า ซ่ึงจากผลการทดลองและข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว

ทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่าจะต้องเลือกวิธีการการเช่าบริการรถขนส่งสินค้าจากภายนอกทั้งหมด 

เพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าที่น้อยที่สดุจากทั้งหมด 3 วิธ ี
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