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บทคัดยอ 

 
การศึกษาวิจัยสัดสวนตนทุนโลจิสติกสของจังหวัดเชียงใหมตอผลิตภัณฑจังหวัด (Gross  

Provincial Products : GPP) ณ ราคาประจําป และราคาคงที่ มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางตัวชี้วัด นําไปเปนฐานใน
การจัดทําระดับโลจิสติกสของแตละจังหวัด ซึ่งสามารถใชเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นได ทําใหแตละจังหวัดทราบ
ถึงความสามารถของการจัดการโลจิสติกสและตนทุนโลจิสติกสจังหวัด และเพ่ือเปนเครื่องมือในการพิจารณา
กําหนดยุทธศาสตรของจังหวัด การวางแผนงานและโครงการตางๆ ที่จะสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโล-จิ
สติกส ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ไดนําการคํานวณตนทุนของ Robert V. Delaney มาเปนตัวแบบที่ใชคํานวณ ซึ่งใน
การศึกษาของ Delaney ไดนํากิจกรรมโลจิสติกสมหาภาค 6 กิจกรรมของ Stock and Lambert มาจัดกลุมเปน 
3 กลุมกิจกรรมหลักๆ ไดแก ตนทุนการถือครองสินคา (Carrying Costs) (จะเปนผลรวมระหวางตนทุนการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง (Warehousing and Inventory)) ตนทุนคาขนสง (Transportation Costs) และตนทุนการ
บริหารจัดการ(Administration Costs) แต Delaney ไมสามารถเก็บขอมูลของคาใชจายของการบริหารจัดการ 
(Administration) ได จึงตองใชการประเมินคาขึ้นมา โดยจะประมาณ 4% ของผลรวมระหวางตนทุนการถือครอง
สินคา (Carrying Costs) และตนทุนการขนสง (Transportation Costs) ในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสให
เหมาะสมกับลักษณะ ชนิด และแหลงขอมูลที่มีอยู การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงแยกตนทุนการถือครองสินคา 
(Carrying Costs) ออกเปนตนทุนการบริหารคลังสินคาและตนทุนการถือครองสินคา (Warehousing and 
Inventory Carrying Cost) จึงทําใหการคํานวณแบงเปน 4 กิจกรรมหลักๆ คือ ตนทุนคาขนสง ตนทุนการบริหาร
คลังสินคา ตนทุนการถือครองสินคา และตนทุนการบริหารจัดการ (Transportation, Inventory Carrying, 
Warehousing and Administration Cost) ซึ่งผลการคํานวณตนทุนโลจิสติกสจังหวัดเชียงใหมตอผลิตภัณฑ
จังหวัด พบวา ณ ราคาประจําป ในป 2002 มีสัดสวนรอยละ 16.13,ป 2003 มีสัดสวนรอยละ 14.70 และป 2004 
มีสัดสวนรอยละ 16.13, ณ ราคาคงที่ ในป 2002 มีสัดสวนรอยละ 22.78, ป 2003 มีสัดสวนรอยละ 21.49 และป 
2004 มีสัดสวนรอยละ 21.07 
 
 
 
1. บทนํา  
 การจัดการโลจิสติกสเปนเรื่องที่อุตสาหกรรมไทยเริ่มใหความสนใจ เนื่องจากการจัดการโล -        
จิสติกสมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการที่มอบใหแกลูกคาไดทันเวลา และตรงกับสถานที่
ที่กําหนด ซึ่งมูลคาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อลูกคาซื้อสินคาและใชบริการนั้นๆ จึงทําใหหลายองคกรใหความสําคัญกับ
การจัดการเปนอยางมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวาการจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพเปนการสรางโอกาสทาง
ธุรกิจทั้งในแงของผลกําไรและ ความสามารถทางการแขงขันของบริษัทและของประเทศ (Coyle et al, 2003) 
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ดวยเหตุผลนี้เอง จึงทําใหประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศตระหนักถึงผลของการจัดการโลจิสติกสตอ
กระบวนการผลิตขององคกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเทศไทยในปจจุบันมีขีดความสามารถการจัดการโลจิสติกสยังไมดีพอและ ยังขาดขอมูลภาพ
รวมตนทุนโลจิสติกสทําใหไมสามารถทราบระดับความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสของประเทศไทยเมื่อ
เทียบกับตางประเทศ อยางไรก็ตาม ทางคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของโล
จิสติกสและ ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค ดังนั้น หากแตละจังหวัดมีการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี แตละฝายสามารถใชทรัพยากรรวมกัน การปฏิบัติงานมีมาตรฐานใชประโยชนในสินคาและ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ ราคาต่ํา คุณภาพสูง สามารถรักษาเวลาและการใหบริการลูกคา ส่ิงเหลานี้จะสงผล
ใหตนทุนโลจิสติกสขององคกรต่ําลง และเกี่ยวเนื่องมาถึงตนทุนโลจิสติกสของจังหวัดมีคานอยลง แสดงใหเห็นวา
ทางองคกรและ จังหวัด มีการจัดการโลจิสติกสที่ดี ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจและ ระดับความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส 

แต ณ ปจจุบันยังขาดขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑจังหวัด (Gross  
Provincial Products : GPP) ทําใหไมสามารถทราบระดับความสามารถในการจัดการโลจิสติกสของแตละ
จังหวัด ดังนั้น จึงเปนที่มาของหัวขอวิจัยนี้ ซึ่งการศึกษาพัฒนาขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสทําใหมองเห็นถึง
สัดสวนตนทุนโลจิสติกสที่เกิดขึ้นในแตละจังหวัด และยังสามารถนํามาเปรียบเทียบถึงความสามารถของการ
จัดการของแตละจังหวัดได เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแตละจังหวัด อีกทั้งยังสามารถเปนตัวชี้วัด เพ่ือเปนฐานในการ
จัดทําระดับการพัฒนาโลจิสติกสของจังหวัด และเปนเครื่องมือในการพิจารณายุทธศาสตรเกี่ยวกับการวางแผน
งานและโครงงานตางๆ ทั้งขององคกรและ ภาครัฐ 

 ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงคที่นําเสนอสัดสวนตนทุนโลจิสติกสของจังหวัดเชียงใหม 
ตอผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) เพ่ือเปนตัวประเมินระดับการจัดการโลจิสติกสของ
องคกรในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนากระบวนการผลิต สินคาและบริการขององคกร 
และสรางตัวชี้วัดนําไปเปนฐานในการจัดทําระดับโลจิสติกสของแตละจังหวัด ซึ่งสามารถใชเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่นได ทําใหแตละจังหวัดทราบถึงความสามารถของการจัดการโลจิสติกส และตนทุนโลจิสติกสของ
จังหวัด โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกสเพ่ือนํามาคํานวณเปนสัดสวนตนทุนโลจิ
สติกสตามกรอบการคํานวณ โดยเทียบกับผลิตภัณฑจังหวดั 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 2.1 คํานิยามการจัดการโลจิสติกส 
 สําหรับงานวิจัยนี้จะขอใชคํานิยามของ The Council of Logistics Management (CLM) 

 ซึ่งเปนองคกรทางวิชาชีพทางดานโลจิสติกสของสหรัฐอเมริกา เพราะเปนคํานิยามที่หลายประเทศหรือองคกร
ในโลกนําไปประยุกตใช และจากคําจํากัดความนี้จะเห็นไดวา CLM ไดอธิบายความหมายของโล -      จิสติกสที่
ขอบขายกวางขวาง ซึ่งไมไดเกี่ยวของแตเฉพาะกระบวนการผลิตเทานั้น แตยังเกี่ยวเน่ืองไปยังทุกกิจกรรมเริ่ม
ต้ังแต กิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาคการผลิต ประกอบดวย กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การปฏิบัติการผลิตจน
ส้ินสุดเปนสินคาสําเร็จรูป รวมท้ังการเคลื่อนยายวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตไดตรงตามเวลาและในปริมาณที่
เหมาะสม จนไดผลิตภัณฑในคลังสินคาในปริมาณที่เหมาะสมตรงกับปริมาณความตองการของตลาด รวมไปถึง
กิจกรรมภาคบริการ ประกอบดวย สวนงานภาครัฐ โรงพยาบาล ผูใหบริการขนสง ธนาคาร การคาสงและคาปลีก 
เพ่ือการเคลื่อนยายสินคา และบริการ 
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2.2 กรอบและตัวแบบของการคํานวณตนทุนโลจิสติกสมหาภาคตอผลิตภัณฑจังหวัด  
  โลจิสติกสสามารถแบงออกเปน 2 ระดับดวยกัน คือ ระดับจุลภาค (Micro Level) และ ระดับ
จุลภาค (Micro Level) ซึ่งทั้งสองระดับนี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือกิจกรรมโลจิสติกส ระดับ
จุลภาคนั้นเปนปจจัย (Input) ของโลจิสติกสระดับภาค โลจิสติกสระดับจุลภาคจึงเปนกลไกที่ใชขับเคล่ือน
ขบวนการหรือกิจกรรมยอยที่เกิดขึ้นในระดับองคกร ในขณะที่โลจิสติกสมหาภาคนั้น จะเปนการจัดการ
ขบวนการหรือกิจกรรมภาพรวมที่เกิดขึ้นในระดับองคกร อุตสาหกรรม และระดับประเทศ เปนตน เพ่ือใชเปน
กลไกห รือ เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะหสภาพปญหาภาพรวม  (สถาบันวิ จั ยและใหคํ าปรึกษาแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547) ดังนั้น การคิดคํานวณตนทุนโลจิสติกสในปจจุบันแบงออกเปน 2 ระดับ 
เชนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
    2.3 ระดับจุลภาค (Micro Level) 
  ปจจุบันหลายประเทศหรือหลายองคกรไดนํากรอบแนวความคิดเรื่องของกิจกรรมโล -      จิ
สติกสในระดับจุลภาคของ Stock และ Lambert ป 2001 มาประยุกตใชในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสของ
องคกรหรือบริษัท ประกอบไปดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานโลจิสติกสทั้งส้ิน 13 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 - การบริการลูกคา    - การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและคลังสินคา 
  - การพยากรณความตองการของลูกคา - การจัดซื้อและการผลิต 

 - การควบคุมสินคาคงคลัง   - การจัดการสินคาสงคืน 
 - การติดตอส่ือสาร - การขนสงและกิจกรรมสนับสนุนการ    

  - การจัดการวัตถุดิบ     ขนสง 
  - กระบวนการสั่งซื้อ   - การบริการสนับสนุนอื่นๆ 
  - การบรรจุภัณฑ 
 

2.4 ระดับจุลภาค (Micro Level)   
การคิดคํานวณตนทุนโลจิสติกสระดับมหาภาค เปนการจัดกลุมกิจกรรมโลจิสติกสระดับ 

จุลภาคใหเปนหมวดหมู เพ่ือวิเคราะหภาพรวมของการบริหารการจัดการกระบวนการโลจิสติกสทั้งระบบ เพราะ
บางองคกรตองการวิเคราะหตนทุนรวมมากกวาที่จะวิเคราะหในแตละกิจกรรม อีกทั้งศึกษาผลกระทบใหตนทุน
ในการดูแลสินคาคงคลังเพ่ิมขึ้นตามปริมาณสินคา เพ่ือใหเหมาะสมกับระยะเวลาการขนสงที่ยาวนานขึ้น หรือ
เพ่ือใหเหมาะกับระยะเวลาขนสงที่ไมแนนอน ผูบริหารจะตองวิเคราะหถึงตนทุนที่เกี่ยวของอื่นๆกับการตัดสินใจ
ที่จะใชนโยบาย (สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547) รูปที่ 1 แสดงถึงการจัดกลุม
ตนทุนที่เกิดกิจกรรมโลจิสติกสทั้ง 13 กิจกรรม เปน 6 กิจกรรมหลักๆ ซึ่งเปนแนวคดิของ Douglas M. Lambert 
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รูปที่ 1 ความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกสจุลภาคตอตนทุนโลจิสติกสมหาภาค 
 

   Robert V. Delaney แหงบริษัท Cass information System ไดนําตัวแบบและแนวคิดของ 
Heskett, Glaskowsky และ Ivie มาปรับปรุงและพัฒนา ควบคูไปกับการนํากิจกรรมโลจิสติกสมหาภาคของ 
Stock and Lambert มาพัฒนาเปนแบบจําลองเพื่อใชในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสมหาภาคของสหรัฐอเมริกา 
โดยแบงตนทุนออกเปน 3 ประเภท ไดแก คาถือครองสินคา คาขนสง และคาบริหารจัดการ ซึ่ง Delaney ไดรวม
ตนทุนคลังสินคาไวกับกลุมคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการถือครองสินคา (รูปที่ 2) และไดนําตนทุนโลจิสติกสที่เกิด
จากผลรวมของกิจกรรมตางๆ ขางตน ไปคิดเปนสัดสวนหรืออัตราสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ โดยมี
รายละเอียดของตนทุนในแตละกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

• คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการถือครองสินคา ประกอบดวยตนทุนเสียคาโอกาสในการถือ
ครองสินคาคงคลัง ซึ่งประมาณคาใชจายนี้จากคาใชจายหรือรายรับในสวนของดอกเบี้ย 
คาใชจายในการบริหารคลังสินคา ตนทุนความเสี่ยงจากการที่สินคาหมดอายุและเสียหาย 
รวมท้ังตนทุนการใหบริการ เชน ภาษี คาประกันสินคา เปนตน นอกจากนี้ แบบจําลองที่ 
Delaney พัฒนาขึ้นมานี้ไดรวมเอาตนทุนการบริหารคลังสินคา (Warehousing Costs) 
มาเปนสวนหนึ่งของตนทุนคลังสินคา ซึ่งจะแตกตางจากแบบจําลองตนแบบของ Heskett 
ที่แยกคาใชจายของทั้งกิจกรรมออกอยางชัดเจน 

• คาขนสง คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายสินคา Delaney ไดพิจารณาตามรูปแบบ
การขนสง ซึ่งแบงออกเปน ทางบก ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอ ทางอากาศและ 
นอกจากนี้ยังพิจารณารวมไปถึงผูใหบริการรับจัดการขนสง (Freight Forwarder) ย่ิงไป
กวานั้น Delaney คํานวณสวนนี้เฉพาะคาใชจายในการขนสงสินคาเทานั้น ไมรวมการ
ขนสงผูโดยสาร 
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• คาบริหารจัดการประมาณไดจากการนําเอาคาถือครองสินคารวมกับคาขนสง แลวนํามา
คูณดวยรอยละ 4% 

 

 
 

รูปที่ 2 Estimate Methodology Proposed by Robert Delaney 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยใชขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑจังหวัดป 2002 ถึง 2004 ณ ราคาประจําป และราคาคงที่ เพ่ือ
คํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกส (Logistics cost) เพราะรายละเอียดและความเหมาะสมของขอมูลมีตาม
แนวความคิดกิจกรรมโลจิสติกส ซึ่งวิธีการคํานวณมีดังนี้ 

• ตนทนุคาขนสง (Transportation Costs) สามารถดึงขอมูลในหัวขอที่เกี่ยวของแลวนํามา 
รวมกันเปนตนทุนการขนสงทั้งหมดไดเลย ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ คาใชจายของกิจกรรมการผลิตที่
เกี่ยวของกับการขนสงสินคาในตารางผลิตภัณฑจังหวัด คือ การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางบก การขนสงทาง
ทอ การขนสงทางอากาศ การใหบริการสนับสนุนการขนสงทางบก การใหบริการขนสงสินคาทางทะเล การ
ใหบริการสนับสนุนการขนสงทางน้ําทุกประเภท และการไปรษณีย 

• ตนทุนการบริหารคลังสินคา (Warehousing Costs) ซึ่งเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการ 
ใหบริการภายในคลังสินคา การจัดเก็บสินคา การเลือกสถานที่ ต้ังโรงงานและคลังสินคา ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับตนทุนการขนสงที่ผูประกอบการสามารถดําเนินการเองที่เรียกวา In-house และใหจางใหผูอ่ืนๆ 
ดําเนินการใหหรือเชาที่ผูอ่ืน ที่เรียกวา Outsource แตจากการศึกษาขอมูลไมมีการเก็บขอมูล In-house ซึ่งมี
คาใชจายของเจาของสินคาที่จายใหกิจการคลังสินคาหรือ Outsource เทานั้น ดังนั้น ในการคํานวณตนทุน   กิจ
กรรมการบริหารคลังสินคาแบบ In-house หรือ Private Warehouses จะใชสัดสวนที่ไดจากเอกสารอางอิง
ดังกลาวที่วา สัดสวนการใชบริการคลังสินคาแบบ In-house ตอ Outsource  คือ 65% ตอ 35% มาเปรียบเทียบ
กับขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด สาขาสถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา ซึ่งเปนรายรับจากการดําเนินการรับฝาก
สินคาโดยการจัดจางบุคคลภายนอก ในที่นี้จะขอเรียกวา Outsourcing หรือสามารถอธิบายดวยสมการ ดังนี้ 
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     สัดสวนการใชบริการ   =   65%  =         มูลคาตนทุนกิจกรรมการบริหารคลังสินคาแบบ In-house 
     คลังสินคาแบบ In-          35%              มูลคาขั้นสุดทายสําหรับสาขาสถานที่เก็บสินคาและการ  
     house ตอ Outsource                         เก็บสินคา 
 

• ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Costs) จะใชวิธีการประเมินคา  
(Imputation) ขึ้นมา สําหรับวิธีการประมาณคาเสียโอกาส จะคํานวณจากมูลคาผลผลิตสินคา (CT; Control 
Total) ณ ราคาผูผลิต (Producer Price) ของแตสาขาการผลิต (เฉพาะสินคา) จากผลิตภัณฑจังหวัดและผลผลิต
เปนฐานการคํานวณ โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
 
 

Opportunity Cost = Value at Producer Price * Interest charges 
 
 

  ดังนั้นในการคํานวณตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Costs)  
สําหรับสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรก็สามารถนําผลผลิตรวมของแตละอุตสาหกรรมมาคูณกับอัตราเฉลี่ย
ของดอกเบ้ียตอปได โดยไมจําเปนที่จะตองพิจารณาในสวนของระยะเวลาที่ถือครองสินคาเหลานั้น (ทั้งนี้
เนื่องจากหากเดือนใดไมมีผลผลิต ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Costs) ก็จะมีมูลคาเปน 0 
บาท) สําหรับการคํานวณตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Costs) ในการศึกษานี้พบวา จาก
ตารางผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) ขอมูลผลผลิตรวมของสินคาอุตสาหกรรมและ
สินคาเกษตรสามารถที่จะนําขอมูลของมูลคารวมทั้งหมดของรายสาขาจากตารางผลิตภัณฑจังหวัด (Gross  
Provincial Products : GPP) มาใชได ซึ่งในการพิจารณาขอมูลจากตารางผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial 
Products : GPP) พบวา สาขาไฟฟา กาซ และการประปา (E) ถึง สาขาการใหบริการชุมชน สังคม และการ
บริการสวนบุคคลอื่นๆ (O) จะเปนสวนการบริการที่ไมมีการถือครองสินคาคงคลัง จึงไมนําเขามารวมคํานวณ 
นอกจากนี้ ในสวนของสินคาเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (A) และสาขาประมง (B)) จะ
เปนการผลิตและจําหนายออกโดยไมมีการถือครองสินคาคงคลัง ยกเวน การทํานาที่จะมีการถือครองขาวเปลือก
ประมาณ 30% ของผลผลิตรอมเทานั้น ดังนั้น การคํานวณตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying 
Costs) สามารถแสดงไดดังสมการตอไปนี้ 
 
 

Inventory Carrying Costs  = [(มูลคารวมทั้งหมดของรายสาขา +(มูลคาการทํานา x 30%) – (มูลคา 
สาขา A ถึง B) – ( มูลคาสาขา E ถึง O )] x อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียตอป 

 
 

ประเทศไทยไดคํานวณผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) โดยจําแนก 
กิจกรรมการผลิตของประเทศตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard 
Industrial Classification หรอื TSIC) ประกอบดวย 17 สาขา คือ 

(1) การเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (A)  
(2) การประมง (B)  
(3) การทําเหมืองแร และเหมืองหิน (C)  
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(4) การอุตสาหกรรม (D)  
(5) การไฟฟา กาซ และการประปา (E)  
(6) การกอสราง (F)  
(7) การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต และของใช (G) 
(8) โรงแรม และภัตตาคาร (H) 
(9) การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม (I) 
(10) ตัวกลางทางการเงิน (J) 
(11) บริหารดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการธุรกิจ (K) 
(12) การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (L) 
(13) การศกึษา (M) 
(14) การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห (N) 
(15) การบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคล (O) 
(16) ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล (P) 
(17) องคกรระหวางประเทศ (Q) 
 

• ตนทุนการบริหารจัดการ (Administration Costs) ใชวิธีการคํานวณของ Robert V.  
Delaney โดยใชสัดสวน 4% ของผลรวมระหวางตนทุนการถือครองสินคา (Carrying Costs) และตนทุนคาขนสง 
(Transportation Costs) ซึ่งวิธีการคํานวณดังกลาวเปนที่ยอมรับและนิยมนํามาใช 
 
4. ผลการศึกษาสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑจังหวัด 
 ผลการศึกษาและการประเมินคาตนทุนโลจิสติกสของจังหวัดเชียงใหม ในป 2002 ถึง 2004 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ณ ราคาประจําป 
(หนวย  : ลานบาท) 

 2002 2003 2004 
Transportation Costs 3,695 3,817 4,394 
Warehousing Costs 8.57 8.57 11.43 
Inventory Carrying Costs 9,527.7 8,815.7 10,106.2 
Administration Cost 529.2 505.6 580.45 
Total Costs 13,759.9 13,146.3 15,091.6 
GPP 85,306 89,410 93,540 
Total Costs / GPP 0.1613 0.1470 0.1613 
% Total Costs 16.13 14.70 16.13 

 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 86 - 

 ณ ราคาคงที่ (ป พ.ศ. 2531) 
(หนวย  : ลานบาท) 

 2002 2003 2004 
Transportation Costs 2,513 2,601 2,973 
Warehousing Costs 5.7 5.7 5.7 
Inventory Carrying Costs 7,295.5 6,854 6,533.2 
Administration Cost 392.6 378.4 380.5 
Total Costs 10,207.08 9,839.44 9,892.6 
GPP 44,798 45,779 46,959 
Total Costs / GPP 0.2278 0.2149 0.2107 
% Total Costs 22.78 21.49 21.07 

 
ผลการคํานวณทั้งหมดที่ไดนําเสนอในเบื้องตน สามารถสรุปสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ 

ผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) ไดดังนี้ 

• ณ ราคาประจําป ในป 2002 ถึงป 2004 มีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสรวมตอ GPP มีคารอยละ 
16.13 14.70 และ 16.13  

• ณ ราคาคงที่ ในป 2002 ถึงป 2004 มีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสรวมตอ GPP มีคารอยละ  
22.78 21.49 และ 21.07  

 
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ในการวิจัยไดนําแนวความคิด และวิธีการคํานวณตนทุนของ Robert V.Delaney มาเปนตัวแบบที่ใชใน
การคํานวณ เพราะเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากกวาวิธีการอื่นๆ Delaney ไดทําการศึกษาหาสัดสวน
ตนทุนโลจิสติกสมหาภาคกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) สําหรับ
สหรัฐ ซึ่งในการศึกษาของ Delaney ไดนํากิจกรรมโลจิสติกสมหาภาค 6 กิจกรรมของ Stocks and Lambert มา
จัดกลุมเปน 3 กลุมกิจกรรมหลัก ๆ ไดแก ตนทุนการถือครองสินคา (Carrying Costs) (จะเปนผลรวมระหวาง
ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Warehousing and Inventory)) ตนทุนคาขนสง (Transportation Costs) และ
ตนทุนการบริหารจัดการ(Administration Costs) แต Delaney ไมสามารถเก็บขอมูลของคาใชจายของการ
บริหารจัดการ (Administration) ได จึงตองใชการประเมินคาขึ้นมา โดยจะประมาณ 4% ของผลรวมระหวาง
ตนทุนการถือครองสินคา (Carrying Costs) และตนทุนการขนสง (Transportation Costs) 
 การคํานวณตนทุนโลจิสติกสใหเหมาะสมกับลักษณะ ชนิด และแหลงขอมูลที่มีอยูในการศึกษาวิจัยนี้จึง
แยก ตนทุนการถือครองสินคา (Carrying Costs) ออกเปนตนทุนการบริหารคลังสินคาและตนทุนการถือครอง
สินคา (Warehousing and Inventory Carrying Cost) จึงทําใหการคํานวณแบงเปน 4 กิจกรรมหลักๆ คือ 
ตนทุนคาขนสง ตนทุนการบริหารคลังสินคา ตนทุนการถือครองสินคา และตนทุนการบริหารจัดการ 
(Transportation, Inventory Carrying, Warehousing and Administration Cost)  ซึ่งผลการคํานวณตนทุนโลจิ
สติกสตอผลิตภัณฑจังหวัด พบวา ณ ราคาประจําป ในป 2002 มีสัดสวนรอยละ 16.13,ป 2003 มีสัดสวนรอยละ 
14.70 และป 2004 มีสัดสวนรอยละ 16.13, ณ ราคาคงที่ ในป 2002 มีสัดสวนรอยละ 22.78, ป 2003 มีสัดสวน
รอยละ 21.49 และป 2004 มีสัดสวนรอยละ 21.07 
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 การเปรียบเทียบ (Benchmarking) สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหมกับอีกจังหวัด
อ่ืนนั้น อาจมีขอจํากัดในสวนของการสภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ ที่แตกตางกันของแตละจังหวัดซึ่งขอมูล
อาจมีผลตางกันได เนื่องจากรูปแบบของการเก็บขอมูล จึงอาจสงผลใหสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑ
จังหวัดที่หามาไดเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น อาจไมสะทอนใหเห็นชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีการเปรียบเทียบ
แตละจังหวัดขึ้น ควรเลือกจังหวัดที่มีความใกลเคียงกันทั้งทางดานภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ 
 
6. การรายงานผล 
 ในการคํานวณไดมีการคํานวณถึงป 2004 เนื่องจากขอมูลของผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial 
Products : GPP) มีการจัดทําเปนรายป ซึ่งมีความลาชาประมาณ 2 ป เนื่องจากมีการรวบรวมขอมูลจากหลาย
แหลงขอมูล และในการคํานวณ ณ ราคาคงที่ไดใชป พ.ศ. 2531 เปนปฐานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปนี้มีความ
แข็งแรง และมีรายไดประชาชาติสูง 
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