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บทคัดยอ
การศึกษาตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมกุงแปรรูป ดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรมมีวัตถุประสงคหลัก คือ

1) ศึกษากิจกรรมการปฏิบัติงานของผูประกอบการแพกุง และ 2) ศึกษาตนทุนโลจิสติกสดวยระบบตนทุนฐาน
กิจกรรมของผูประกอบการแพกุง พื้นที่ศึกษา คือ ตลาดทะเลไทย สหกรณพัฒนาการประมงมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร ประชากรที่ศึกษา คือ ผูประกอบการแพกุง ที่เปนสมาชิกชมรมผูคากุงสมุทรสาครในตลาดทะเลไทย วิธี
การศึกษาใชการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเขาสัมภาษณผูประกอบการแพกุงที่ใหความรวมมือ ซ่ึงมีจํานวน
25 รายหรือคิดเปนรอยละ 55 ของประชากรที่ศึกษา ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมในการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กุงประกอบไปดวย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ 2) กิจกรรมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ และ
3) กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอ สําหรับตนทุนโลจิสติกสตามฐานกิจกรรมในภาพรวมมีคาเทากับ 309,118 บาท
ตอเดือน โดยตนทุนที่สูงที่สุดอยูในกิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอ มีตนทุนทั้งส้ิน 132,392.45 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 42.83 รองลงมา คือ กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ มีตนทุนทั้งส้ิน 114,895.30 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ
37.17 และสุดทาย คือ กิจกรรมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ มีตนทุนทั้งส้ิน 61,830.24 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 20
ขอเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรกําหนดหนาที่ใหกับคนงานแตละคนใหชัดเจนและนําเครื่องจักรหรืออุปกรณเขามา
ใชในการเคล่ือนยายวัตถุดิบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดตนทุนในการดําเนินงานในระยะยาว

คําสําคัญ: ตนทุนโลจิสติกส ผูประกอบการแพกุง ระบบตนทุนฐานกิจกรรม

ABSTRACT
This study aims to investigate: 1) activities of shrimp agents and 2) logistics costs based on activity

based costing of shrimp agents.  Locale of the study was the Taley Thai market, Mahachai Fishery
Development Cooperative, Samut Sakorn province.  Both qualitative and quantitative research methodologies
were employed. Informants in this study were 25 shrimp agents (55% of the population) members of the
Samut Sakorn Shrimp Trading group. The finding showed that the informants had 3 main activities:
1) raw material management; 2) raw material transfer; and 3) product packaging.  As a whole, the logistics
costs based on activity based costing was 309,118 baht per month.  The activity on product packaging was
found to have a highest cost (132,392.45 baht per month or 42.83%), followed by the activity of raw
material management (114,895.30 baht per month or 37.17%), and the activity of raw material transfer
(61,830.24 baht per month or 20%).  The research findings suggest that each worker should be given a
clear task determination and machines and equipment should be employed for raw material transfer in order
to increase efficiency and reduce costs in long term.
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ความสําคัญของปญหา
กุงเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจของประเทศไทยและเปนหนึ่ง

ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศที่มีศักยภาพใน
การสงออก ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตกุงจากการ
เพาะเล้ียงเพ่ือการสงออกและเพ่ือการบริโภคภายใน
ประเทศกันอยางแพรหลาย แหลงเพาะเล้ียงกุงในภาคกลาง
ไดแก สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ภาค-
ตะวันออก ไดแก ตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
และภาคตะวันตก ไดแก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ประมาณ
รอยละ 90 ของผลผลิตกุงทั้งหมดจะถูกสงไปจําหนายยัง
ตลาดตางประเทศในรูปของกุงแชเย็น กุงแชแข็งและกุง
แปรรูป ตลาดสงออกหลักของประเทศไทย คือ สหรัฐ-
อเมริกา ญี่ปุนและสหภาพยุโรป สวนที่เหลืออีกรอยละ 10
จะถูกวางจําหนายภายในประเทศ ปริมาณการสงออกใน
อุตสาหกรรมกุงไทยสามารถครองอันดับหนึ่งมายาวนาน
กวา 10 ป คิดเปนรอยละ 23 ของปริมาณการสงออกกุงของ
ทั้งโลก รองลงมา คือ จีน (รอยละ 15) เอกวาดอร (รอยละ
10) อินเดีย (รอยละ 9) อินโดนีเซีย (รอยละ 7) และประเทศ
อื่นๆ (รอยละ 36) (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)
ซ่ึงประเทศเหลานี้นับไดวาเปนคูแขงที่สําคัญและมีแนวโนม
ที่จะมีปริมาณผลผลิตที่สูงกวาและมีตนทุนในการดําเนินงาน
ที่ต่ํากวาประเทศไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2545 อางใน
ปยนุช ประกอบกิจ, 2550, หนา 10)

การควบคุมตนทุนในการดําเนินงานการผลิตและการ
แปรรูป เปนกลยุทธที่ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจกับคูแขงในตลาดโลก ดังนั้น การศึกษา
ตนทุนการผลิตของผูประกอบการแพกุง ที่ทําหนาที่รวบรวม
ผลผลิตจากเกษตรกร แลวดําเนินการเปนศูนยกลางรวบรวม
และกระจายสินคา (ตลาดกลางการซ้ือขายทั้งในประเทศ
และตางประเทศ) โดยใชแนวคิดตนทุนโลจิสติกสดวย
ระบบตนทุนฐานกิจกรรม จะทําใหทราบถึงตนทุนในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกุงแปรรูปวา มี
ขั้นตอนการดําเนินงานอยางไร และตนทุนการดําเนินงาน
ในกิจกรรมหลักมีอะไรบาง เพ่ือพิจารณาแกไขลดตนทุน
ในกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอ
แนะแนวทางในการปรับปรุงระบบงานที่ มีอยู ให มี
ประสิทธิภาพขึ้น และสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่
ผันแปรอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะสงผลใหเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้ตอไปได

วัตถุประสงค
1. ศึกษากิจกรรมการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

แพกุง ในตลาดทะเลไทย สหกรณพัฒนาการประมงมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร

2. ศึกษาตนทุนดานโลจิสติกสของกิจกรรมตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการหาเกณฑการปนสวนตนทุนที่
เหมาะสม เพ่ือใชเปนแนวทางในการประยุกตใชระบบการ
คํานวณตนทุนตามระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-
based Costing: ABC)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นท่ี

ดําเนินการศึกษาในตลาดทะเลไทย สหกรณพัฒนา
การประมงมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูประกอบการแพกุงที่เปน

สมาชิกชมรมผูคากุงสมุทรสาคร จํานวน 45 ราย โดยจะ
ศึกษาทั้งจํานวนประชากร แตไดรับความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลจากผูประกอบการแพกุงจํานวน 25 ราย คิดเปน
รอยละ 55 ของจํานวนประชากร

3. ขอบเขตดานเนื้อหา
มุงเนนศึกษากิจกรรมในระบบโลจิสติกส และ

คํานวณตนทุนโลจิสติกสของผูประกอบการแพกุงกลุม
ตัวอยาง โดยใชเครื่องมือในการวัด คือ ตนทุนฐานกิจกรรม
(Activity-based Costing)

4. ขอบเขตดานระยะเวลา
ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและเก็บขอมูล

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2553 – ตุลาคม 2554 รวมเวลาทั้งสิ้น
11 เดือน

5. ขอจํากัดในการวิจัย
1. ความแมนยําของขอมูล เนื่องจากขอมูล

คาใชจายและสัดสวนในการปนสวนคาใชจายของแตละ
กิจกรรม จําเปนตองใชวิธีการสัมภาษณและการประมาณ
การจากผูที่เก่ียวของในการทํางานขององคกร จึงอาจสงผล
ใหตนทุนกิจกรรมที่ไดคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

2. การเขาถึงขอมูล งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะห
ขอมูลที่เก่ียวของกับทางบัญชีและการเงิน จึงประสบปญหา
ในดานการเขาถึงขอมูล เนื่องจากขอมูลสวนใหญเปน



ความลับทางการค า  จึ งไมได รับความรวม มือ จ าก
ผูประกอบการแพกุงมากนัก

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ปจจุบันในประเทศไทยมีการกลาวถึงการจัดการ

โลจิสติกสกันอยางแพรหลาย เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส
มีบทบาทในการสรางความได เปรียบในการแขงขัน
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว และสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคาและมีตนทุนที่เหมาะสม

มีผูใหคํานิยามเก่ียวกับเรื่องการจัดการโลจิสติกสไว
มากมายทั้งเหมือนและแตกตางกันขึ้นอยูกับมุมมองของ
ผูเขียนและความรูหรือความชํานาญ เชน หากผูเขียนชํานาญ
ในดานการขนสง ก็มักจะเนนบทบาทการจัดการโลจิสติกส
ในสวนที่เก่ียวของกับ Logistics Transport หากมีความชํานาญ
ดานการจัดซ้ือ ก็จะเนนบทบาทการจัดการโลจิสติกสในสวน
ที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือ ดังนั้น การใหคํานิยาม
การจัดการโลจิสติกสที่ดีควรมีสาระครอบคลุมและมี
องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้  คือ การบริหารจัดการ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาและวัตถุดิบ การบริหารจัดการที่
เก่ียวของกับการเคล่ือนยายสินคาและบริการ การบริหาร
จัดการที่เก่ียวของกับการจัดการไหลล่ืนของขอมูลขาวสาร
การบริหารจัดการในการจัดเก็บ การพักและการจัดเรียง
การบริหารจัดการในการกระจายสินคา การบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการที่
เก่ียวของกับการจัดการเวลา และการจัดการการเคล่ือนยาย
ทุน (ธนิต โสรัตน, 2550)

จากองคประกอบดังกลาว นักวิจัยหลายๆ ทานไดศึกษา
การจัดการโลจิสติกสในองคกรหลายแหงเพ่ือปรับปรุง
หรือกําจัดกิจกรรมที่ไมจําเปน และลดตนทุนที่ไมจําเปน
โดยสามารถประยุกตใชไดในทุกสวนงานตามคํานิยาม
หรือจะเลือกใชเพ่ือบริหารบางสวนงานก็ได เนื่องจากตนทุน
โลจิสติกสจะเก่ียวของกับการกําหนดกิจกรรมตางๆ ภายใน
องคกรหรือสวนงานที่สัมพันธกันเพ่ือรองรับกระบวนการ
โลจิสติกส มุงสูการลดความสูญเปลาของกิจกรรมที่มีผลตอ
ตนทุนขององคกร ดังตัวอยางในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดของงานวิจัยที่เก่ียวของ

ผูวิจัย ผลงานวิจัย

แนวคิด/เคร่ืองมือ/วิธีการ
การ

จัด
การ

หว
งโซ

อุป
ทา

น

การ
จัด

การ
 โล

จิส
ติก

ส

ตน
ทุน

ฐาน
กิจ

กร
รม

คาเ
ฉลี่

ย

วัลยา ศรีจันทรดร (2553) การลดตนทุนโลจิสติกสโดยใชการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมของ
โรงงานผลิตกระดาษทราย  

พรพิมล เอ่ียมสําอาง (2551) การลดตนทุนโลจิสติกสโดยการปรับปรุงระบบการจัดสงสินคา
กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระดาษ  

อรพรรณ ศรีแสงและคณะ (2551) การวิเคราะหตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร
ผูเล้ียงกุงขาวในแหลงผลิตท่ีสําคัญของประเทศไทย  

จามร สุวรรณฉาย (2550) แนวทางการประยุกตระบบตนทุนกิจกรรมกับธุรกิจ โลจิสติกส
ในจังหวัดเชียงใหม  

ชนมเจริญ แสวงรัตน (2550) ปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย  
นิษฐิดา สุดใหม และคณะ (2550) การจัดการและตนทุนลอจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง   
กรรณิการ กํามะเลศ (2549) การศึกษาตนทุนโลจิสติกสสําหรับการดําเนินงานกระจายสินคา

อิเล็กทรอนิกสดวยการบริหารตนทุนกิจกรรม  

รุธิร พนมยงค และคณะ (2549) การควบคุมตนทุนทางโลจิสติกสโดยใชบัญชีตนทุน
ของอุตสาหกรรมการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง  



จากงานวิจัยที่ เ ก่ียวของดังที่ไดกลาวมาในขางตน
แสดงใหเห็นวาการจัดการโลจิสติกสและการวัดผลการ
ดําเนินงานดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรมเปนวิธีการที่นิยม
ใชอยางแพรหลายในเกือบทุกองคกร เนื่องจากใหผลที่
ชัดเจนและนํามาซ่ึงตนทุนที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
ที่สุด จึงทําใหการแกปญหารวมถึงการลดตนทุนเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปเปนประเด็นที่สําคัญเพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษาไว 2 ประเด็น ดังนี้

1. กิจกรรมโลจิสติกส
การกําหนดกิจกรรมโลจิสติกสในภาคการผลิต

ประกอบไปดวยกิจกรรมที่สําคัญทั้งส้ิน 13 กิจกรรมดังนี้
(1) กิจกรรมการบริการลูกคา (2) กิจกรรมการดําเนินการ
ตามคําส่ังซ้ือของลูกคา (3) กิจกรรมการคาดการณความ
ตองการของลูกคา (4) กิจกรรมการจัดซ้ือและจัดหาวัตถุดิบ
(5) กิจกรรมการเคล่ือนยายสินคา (6) กิจกรรมการบรรจุภัณฑ
และหีบหอ (7) กิจกรรมการจราจรและขนสง (8) กิจกรรม
การบริหารสินคาคงคลัง (9) กิจกรรมการบริหารคลังสินคา
และการจัดเก็บ (10) กิจกรรมการเลือกที่ตั้งโรงงานและ
คลังสินคา (11) กิจกรรมโลจิสติกสแบบยอนกลับ (12)
กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหลและช้ินสวนตางๆ และ (13)
กิจกรรมการติดตอส่ือสารทางดานโลจิสติกส (Stock &
Lambert, 2001) แตนอกเหนือจาก 13 กิจกรรมขางตนแลว
คํานาย อภิปรัชญากุล (2547) ยังไดนําเสนอเพ่ิมขึ้นอีก 2
กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมการกําจัดของเสีย และ (2)
กิจกรรมการวางแผนการผลิต

งานวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาธุรกิจที่ไมไดทํา
หนาที่เปนผูผลิต แตเปนเพียงตัวกลางที่ทําหนาที่ติดตอ
ประสานงานระหวางผูซ้ือและผูขายเทานั้น ลักษณะของ
ธุรกิจจึงเปนธุรกิจบริการ การกําหนดกิจกรรมหลักจึงมีเพียง
3 กิจกรรมเทานั้น ไดแก กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ กิจกรรม
การเคล่ือนยายวัตถุดิบ และกิจกรรมการบรรจุภัณฑและ
หีบหอ

2. การวิเคราะหตนทุนตามระบบตนทุนฐานกิจกรรม
(Activity – based Costing: ABC)

ระบบการคิดตนทุนฐานกิจกรรม เปนวิวัฒนาการ
ของการบริหารตนทุน โดยแบงการดําเนินงานขององคกร

ออกเปนกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหทราบวาการดําเนินงาน
ของกิจกรรม ประกอบขึ้นดวยกิจกรรมใดบาง แนวคิด
สําคัญของระบบตนทุนฐานกิจกรรม คือ การคิดตนทุน
และคาใชจายตางๆ เขาไปในกิจกรรมของธุรกิจโดยอาศัย
ความสัมพันธของตัวผลักดันตนทุน แลวจึงคิดตนทุนนั้น
เขาสูตัวของสินคาหรือบริการหรือส่ิงที่ตองการคิดตนทุน
สมมติฐานที่สําคัญของตนทุนกิจกรรมก็คือ กิจกรรมตางๆ
ไดกอใหเกิดตนทุนและกิจกรรมตางๆ ไดถูกใชในสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน การพิจารณาแนวคิดดังกลาวจะแยกได
เปน 2 มุมมอง คือ มุมมองดานตนทุนและมุมมองดาน
กระบวนการ

มุมมองดานตนทุน จะพิจารณาการคิดตนทุนในการใช
ทรัพยากรตางๆ เขาไปในกิจกรรมที่เก่ียวของ จากนั้นก็จะ
คํานวณตนทุนของส่ิงที่ตองการจะนํามาคิดตนทุน (cost
object) สวนมุมมองดานกระบวนการจะเปนมุมมองที่แสดง
รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในกิจการตางๆ โดย
วิเคราะหสาเหตุที่กอใหเกิดตนทุนในการปฏิบัติงาน (cost
driver) และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
แตละองคกร ทั้งนี้ การกําหนดส่ิงที่ตองการจะนํามาคิด
ตนทุน (cost object) ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ในการใชขอมูลการบริหาร ตามลักษณะการดําเนินงานของ
ธุรกิจ หรือตามวัตถุประสงคที่จะนําตนทุนไปใชงาน (สมยศ
นอยสุข, อริศรา ซองพาณิชย, และศันสนีย กอสูงศักดิ์ ,
2549) แตไมวาจะวางระบบแตกตางกันอยางใด ก็จะตองมี
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้

1. การวิเคราะหกิจกรรม
2. การวิเคราะหตัวผลักดันตนทุน
3. การคํานวณตนทุนเขาหรือตนทุนคาใชจายของ

ผลิตภัณฑ
4. การคํานวณตนทุนกิจกรรม

กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ ก่ียวของที่กลาวมา

ขางตนทั้ ง 2 ประเด็น ผู วิจัยสรุปกรอบแนวคิด เ พ่ือ
ดําเนินการวิจัยไวดังนี้



วิธีการดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ผูวิจัยใชการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
โดยพัฒนาคําถามจากการสัมภาษณผูประกอบการแพกุง
และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ จากนั้นจึงนํา
คําถามที่ไดมาสอบถามผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา และทดลองสัมภาษณผูประกอบการที่
ใหความรวมมือ 2 ราย เพ่ือทดสอบและพัฒนาคําถามให
เหมาะสม เพื่อใชในการสัมภาษณผูประกอบการแพกุง
โดยแบบสัมภาษณที่ไดรับการพัฒนาคําถามแลวแบง
ออกเปน 2 สวนดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการ
ประกอบดวย ระยะเวลาการประกอบการ จํานวนพ้ืนที่การ
ใชงาน จํานวนพนักงานทั้งหมด และปริมาณซ้ือขายเฉล่ีย
ตอวัน เปนตน

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนคาใชจายในแตละ
ขั้นตอนของกิจการ รวมถึงปริมาณการใชทรัพยากรของ
แตละกิจกรรม

2. วิธีการวิเคราะหขอมูล
เม่ือจัดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง

แลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลพ้ืนฐานของ

ผูประกอบการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
คือ คาสถิติ ความถ่ี และรอยละ

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับตนทุนคาใชจายใน
แตละขั้นตอนของกิจการ รวมถึงปริมาณการใชทรัพยากร

ของแตละกิจกรรม ใชระบบการวิเคราะหตนทุนตามระบบ
ตนทุนฐานกิจกรรม (Activity - based Costing)

เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมของตนทุนที่ เกิดขึ้นในองคกร
ทั้งหมด โดยกระบวนการในการวิเคราะหมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาตนทุนทั้งหมดจําแนกตาม

ทรัพยากรที่ใชและกําหนดเกณฑการกระจายตนทุน
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณตนทุนทั้งหมดของแตละ

กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปริมาณการปฏิบัติงานของแตละ

กิจกรรมและคํานวณตนทุนตอหนวย

ผลการวิจัย
1. ข อ มู ล พ้ื น ฐ า น ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร พ บ ว า

ผูประกอบการ สวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบกิจการ
9 ป (รอยละ 56) มีจํานวนพ้ืนที่ในการดําเนินงาน 2 ล็อค
(รอยละ 84) มีจํานวนพนักงานรายเดือนจํานวน 3 คน
(รอยละ 84) โดยใหคาตอบแทนเฉล่ียคนละ 10,000 บาท
ตอเดือน (รอยละ 40) มีจํานวนพนักงานรายวันจํานวน
10 คน (รอยละ 48) โดยใหคาตอบแทนเฉล่ียคนละ 250 บาท
ตอวัน (รอยละ 36) ปริมาณซ้ือขายเฉล่ียตอวันของแตละแพ
คือ 6 ตัน และ 10 ตัน (รอยละ 36) และเวลาในการทํางาน
แตละวันคือ 5 ช่ัวโมง (รอยละ 52)

2. ในการวิเคราะหการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ผูประกอบการแพกุง (big picture mapping) จะแสดงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผูประกอบการแพกุงอยู 4 ขั้นตอน

ตนทุนโลจิสติกสของผูประกอบการแพกุง
(Activity-based Costing: ABC)

Costing Based)

ขอมูลพ้ืนฐานของผูประกอบการ
1. ระยะเวลาการประกอบการ 2. จํานวนพ้ืนที่การใชงาน
3. จํานวนพนักงานทั้งหมด 4.ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
5. เวลาที่ใชในการทํางานตอวัน 6. เงินเดือนหรือคาแรงงาน

กิจกรรมโลจิสติกส
- กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ
- กิจกรรมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ
- กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอ



คือ 1. ขั้นตอนการรับเขาวัตถุดิบ 2. ขั้นตอนการซื้อขาย
3. ขั้นตอนการบริหารจัดการวัตถุดิบ และ 4. ขั้นตอน

บรรจุภัณฑและหีบหอ โดยทั้ง 4 ขั้นตอนจะประกอบไปดวย
กิจกรรมยอยทั้งส้ิน 14 กิจกรรม รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม (big picture mapping)

3. การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชการ
คํานวณตนทุนฐานกิจกรรม

ในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสโดยการประยุกตใช
การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม มีรายละเอียดในการคํานวณ
ทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย
ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

ดําเนินงาน โดยพิจารณาเปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย

สําหรับกิจกรรมยอยที่เกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยจะรวมกิจกรรมที่
เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเขาดวยกันเพ่ือความสะดวกใน
การคํานวณตนทุน ผลจากการศึกษาการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการแพกุง พบวามีกิจกรรมหลักในการปฏิบัติงาน
อยู 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ กิจกรรม
การเคล่ือนยายวัตถุดิบ และกิจกรรมการบรรจุภัณฑและ
หีบหอ และมีกิจกรรมยอยอีก 14 กิจกรรม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการแพกุงที่เปนตัวอยาง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย

A กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ

A01 ตรวจสอบวัตถุดิบกับใบขนสง
A02 จัดลําดับการขนถายกุงของเกษตรกรหรือผูรวบรวม
A03 ตรวจสอบการใหราคาของผูซื้อแตละราย
A04 คนน้ําแข็งในถังน็อคดวยไมพาย
A05 ผ่ึงกุงรอชั่งน้ําหนัก
A06 ชั่งน้ําหนัก, นับตะกรา
A07 ตรวจสอบขนาดอีกคร้ังกับกระดาษระบุเบอรหรือขนาดกุง

คือ 1. ขั้นตอนการรับเขาวัตถุดิบ 2. ขั้นตอนการซื้อขาย
3. ขั้นตอนการบริหารจัดการวัตถุดิบ และ 4. ขั้นตอน

บรรจุภัณฑและหีบหอ โดยทั้ง 4 ขั้นตอนจะประกอบไปดวย
กิจกรรมยอยทั้งส้ิน 14 กิจกรรม รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม (big picture mapping)

3. การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชการ
คํานวณตนทุนฐานกิจกรรม

ในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสโดยการประยุกตใช
การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม มีรายละเอียดในการคํานวณ
ทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย
ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

ดําเนินงาน โดยพิจารณาเปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย

สําหรับกิจกรรมยอยที่เกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยจะรวมกิจกรรมที่
เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเขาดวยกันเพ่ือความสะดวกใน
การคํานวณตนทุน ผลจากการศึกษาการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการแพกุง พบวามีกิจกรรมหลักในการปฏิบัติงาน
อยู 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ กิจกรรม
การเคล่ือนยายวัตถุดิบ และกิจกรรมการบรรจุภัณฑและ
หีบหอ และมีกิจกรรมยอยอีก 14 กิจกรรม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการแพกุงที่เปนตัวอยาง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย

A กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ

A01 ตรวจสอบวัตถุดิบกับใบขนสง
A02 จัดลําดับการขนถายกุงของเกษตรกรหรือผูรวบรวม
A03 ตรวจสอบการใหราคาของผูซื้อแตละราย
A04 คนน้ําแข็งในถังน็อคดวยไมพาย
A05 ผ่ึงกุงรอชั่งน้ําหนัก
A06 ชั่งน้ําหนัก, นับตะกรา
A07 ตรวจสอบขนาดอีกคร้ังกับกระดาษระบุเบอรหรือขนาดกุง

คือ 1. ขั้นตอนการรับเขาวัตถุดิบ 2. ขั้นตอนการซื้อขาย
3. ขั้นตอนการบริหารจัดการวัตถุดิบ และ 4. ขั้นตอน

บรรจุภัณฑและหีบหอ โดยทั้ง 4 ขั้นตอนจะประกอบไปดวย
กิจกรรมยอยทั้งส้ิน 14 กิจกรรม รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม (big picture mapping)

3. การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชการ
คํานวณตนทุนฐานกิจกรรม

ในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสโดยการประยุกตใช
การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม มีรายละเอียดในการคํานวณ
ทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย
ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

ดําเนินงาน โดยพิจารณาเปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย

สําหรับกิจกรรมยอยที่เกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยจะรวมกิจกรรมที่
เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเขาดวยกันเพ่ือความสะดวกใน
การคํานวณตนทุน ผลจากการศึกษาการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการแพกุง พบวามีกิจกรรมหลักในการปฏิบัติงาน
อยู 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ กิจกรรม
การเคล่ือนยายวัตถุดิบ และกิจกรรมการบรรจุภัณฑและ
หีบหอ และมีกิจกรรมยอยอีก 14 กิจกรรม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการแพกุงที่เปนตัวอยาง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย

A กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ

A01 ตรวจสอบวัตถุดิบกับใบขนสง
A02 จัดลําดับการขนถายกุงของเกษตรกรหรือผูรวบรวม
A03 ตรวจสอบการใหราคาของผูซื้อแตละราย
A04 คนน้ําแข็งในถังน็อคดวยไมพาย
A05 ผ่ึงกุงรอชั่งน้ําหนัก
A06 ชั่งน้ําหนัก, นับตะกรา
A07 ตรวจสอบขนาดอีกคร้ังกับกระดาษระบุเบอรหรือขนาดกุง



ตารางที่ 2 กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการแพกุงที่เปนตัวอยาง (ตอ)
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย

B กิจกรรมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ

B01 ขนถายกุงจากบนรถของเกษตรกรลงสูถังน็อครถดวยคน
B02 ขนยายถังน็อคขึ้นแพดวยรถยกโฟลคลิฟท
B03 ขนยายตะกราโปรงลงลานโลงดวยรถเข็น Hand lift
B04 เคลื่อนยายวัตถุดิบดวยรถยกโฟลคลิฟท

C กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอ
C01 เตรียมถังน็อคเพ่ือรอการขนถาย
C02 ตักกุงในถังน็อคดวยตะกราเล็กลงตะกราโปรง
C03 เทกุงจากตะกราโปรงลงสูถังน็อคของผูซื้อพรอมโปะน้ําแข็ง

เม่ือไดกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยของ
ผูประกอบการแพกุงแลว ในขั้นตอนตอไป ผูวิจัยจะศึกษา
ตนทุนทั้งหมดที่ผูประกอบการแพกุงใชทั้งส้ินตอเดือนเพ่ือ
นํามากระจายสูแตละกิจกรรม

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาตนทุนท้ังหมดจําแนกตามทรัพยากร
ท่ีใชและกําหนดเกณฑการกระจายตนทุน

กอนกระจายตนทุนทรัพยากรเขาสูกิจกรรมตางๆ นั้น
จําเปนจะตองทราบเก่ียวกับทรัพยากรที่ใชไปในการกระทํา
กิจกรรมตางๆ ของผูประกอบการแพกุง รวมถึงจํานวน

หรือปริมาณการใชและคาใชจาย สําหรับในกรณีศึกษาของ
ผูประกอบการแพกุงที่เปนกลุมตัวอยางนี้ ผูวิจัยไดจําแนก
รายการการใชทรัพยากรโดยประมาณในเดือนกรกฎาคม
ป 2554 เปน 5 ประเภท คือ ทรัพยากรดานบุคลากร พ้ืนที่
เครื่องจักร อุปกรณและวัสดุใชงาน และวัสดุส้ินเปลืองและ
คาใชจายอื่นๆ และใชเวลาในการปฏิบัติงาน พ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติงานและเปอรเซ็นตการทํางานเปนเกณฑในการ
กระจายตนทุน การรวบรวมตนทุนการใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบการแพกุงที่เปนกลุมตัวอยางและ
การกําหนดเกณฑการกระจายตนทุน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตนทุนการใชทรัพยากร ของผูประกอบการแพกุงที่เปนกลุมตัวอยางและเกณฑการกระจายตนทุน

ประเภททรัพยากร ตนทุนเฉล่ีย
การใช

จํานวนหรือ
ปริมาณที่ใชเฉล่ีย

คาใชจายตอเดือน
(บาท)

เกณฑการกระจาย
ตนทุน

ดาน
บุค

ลาก
ร

คาแรงรายเดือน
คาประกันสังคม
คาแรงงานรายวัน
เบี้ยเลี้ยงรายวัน
คาขนสงแรงงาน

9,400
470
250
120

7,500

3 คน
3 คน

12 คน
12 คน
1 คัน

28,200
1,410

90,000
43,200
7,500

เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน

ดาน
พื้น

ที่ คาเชาพ้ืนที่ (1,500,000: 15 ป)
คาน้ําประปา คาไฟฟา
คารักษาความสะอาด

8,333.34
4,560

900

2 ล็อค
2 ล็อค
2 ล็อค

16,667
9,120
1,800

พ้ืนที่การปฏิบัติงาน
พ้ืนที่การปฏิบัติงาน
พ้ืนที่การปฏิบัติงาน

เคร
ื่องจ

ักร
–

อุป
กร

ณ คาเสื่อมราคา – โฟลคลิฟท (224,000/5)
คาเชื้อเพลิง-โฟลคลิฟท
คาซอมแซม-โฟลคลิฟท

3,733
1,800
3,000

1 คัน
1 คัน
1 คัน

3,733
1,800
3,000

เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน



ตารางที่ 3 ตนทุนการใชทรัพยากร ของผูประกอบการแพกุงที่เปนกลุมตัวอยางและเกณฑการกระจายตนทุน (ตอ)

ประเภททรัพยากร ตนทุนเฉล่ีย
การใช

จํานวนหรือ
ปริมาณที่ใชเฉล่ีย

คาใชจายตอเดือน
(บาท)

เกณฑการกระจาย
ตนทุน

วัส
ดุใช

งาน
–ส

ิ้นเป
ลือ

ง

รถเข็น – แฮนดลิฟ
คาเคร่ืองเขียน,แบบพิมพ
ถังน็อค
ตะกราโปรง
ตะกราเล็ก
ไมพาย
เคร่ืองชั่งสปริง

5,540
924

2,680
160

30
2,000
3,600

3 คัน
-

15 ใบ
160 ใบ
12 ใบ
3 อัน
3 ตัว

16,620
924

40,200
25,600

360
6,000

10,800

เวลาการปฏิบัติงาน
% การทํางาน

เวลาการปฏิบัติงาน
เวลาการปฏิบัติงาน

% การทํางาน
% การทํางาน
% การทํางาน

อื่น
ๆ คาโทรศัพท 2,184 - 2,184 % การทํางาน

ผูวิจัยนําตนทุนของทรัพยากรทั้ง 5 ประเภทที่กลาวไว
ขางตนมากําหนดเกณฑการกระจายตนทุน เพ่ือนําไปสูการ
กระจายตนทุนทรัพยากรเขาสูแตละกิจกรรมของกิจการ

การกําหนดเกณฑการกระจายตนทุนของผูประกอบการแพ
กุงที่เปนกลุมตัวอยาง แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตนทุนโลจิสติกสของกิจกรรมยอยของผูประกอบการแพกุงที่เปนกลุมตัวอยาง
กิจกรรม

ตนทุนการใชทรัพยากร ตนทุนรวม
ตอเดือน (บาท)

ตนทุน
กิจกรรม (%)บุคลากร % พ้ืนที่ % เคร่ืองจักรฯ % วัสดุใชงานฯ % อื่นๆ %

กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบ 114,895.30 100.00
A01 ตรวจสอบวัตถุดิบกับใบขนสง 9,760.36 3.16 1,379.33 0.45 4,266.67 1.38 5,233.42 1.69 - - 20,639.78 17.96
A02 จัดลําดับการขนถายกุงของเกษตรกรหรือผูรวบรวม 2,210.80 0.72 2,758.69 0.89 - - - - 1,092.00 0.35 6,061.49 5.28
A03 ตรวจสอบการใหราคาของผูซ้ือแตละราย 6,632.40 2.15 2,758.69 0.89 - - 231.00 0.07 1,092.00 0.35 10,714.09 9.33
A04 คนน้ําแข็งในถังน็อคดวยไมพาย 8,569.59 2.77 1,379.33 0.45 - - 9,654.55 3.12 - - 19,603.47 17.06
A05 ผ่ึงกุงรอช่ังน้ําหนัก - - 1,379.33 0.45 - - 16,695.65 5.40 - - 18,074.98 15.73
A06 ช่ังน้ําหนัก, นับตะกรา 22,309.39 7.22 1,379.33 0.45 - - 5,742.30 1.86 - - 29,431.02 25.62
A07 ตรวจสอบขนาดอีกครั้งกับกระดาษระบุเบอรหรือขนาดกุง 5,305.92 1.72 1,379.33 0.45 - - 3,685.22 1.19 - - 10,370.47 9.03

กิจกรรมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ 61,830.24 100.00
B01 ขนถายกุงลงจากรถดวยคน 6,971.68 2.26 1,379.33 0.45 - - 2,261.30 0.73 - - 10,612.31 17.16
B02 ขนยายถังน็อคขึ้นแพดวยรถยก โฟลคลิฟ 2,874.04 0.93 1,379.33 0.45 - - 2,639.39 0.85 - - 6,892.76 11.15
B03 ขนยายตะกราโปรงลงลานโลงดวยรถเข็น Hand lift 15,488.74 5.01 1,379.33 0.45 - - 18,846.09 6.10 - - 35,714.16 57.76
B04 เคล่ือนยายวัตถุดิบดวยรถยกโฟลคลิฟ 206.34 0.07 4,138.00 1.34 4,266.67 1.38 - - - - 8,611.01 13.93

กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอ 132,392.45 100.00
C01 เตรียมถังน็อคเพ่ือรอการขนถาย 1,428.27 0.46 1,379.33 0.45 - - - - - - 2,807.60 2.12
C02 ตักกุงในถังน็อคดวยตะกราเล็กลงตะกราโปรง 68,080.65 22.02 1,379.33 0.45 - - 34,698.84 11.23 - - 104,158.82 78.67
C03 เทกุงจากตะกราโปรงลงสูถังน็อคของผูซ้ือพรอมโปะน้ําแข็ง 20,471.80 6.62 4,138.00 1.34 - - 816.23 0.23 - - 25,426.03 19.21

รวมตนทุนการใชทรัพยากร 170,310 55 27,587 6.69 8,533 2.76 100,504 33 2,184 0.71 309,118 100.00

ขั้นตอนท่ี 3 ตนทุนรวมท้ังหมดของแตละกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นกิจกรรมยอยที่มีตนทุนในการ

ดําเนินงานสูงที่สุดและควรทําการปรับลด โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้

1. กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอมีตนทุนในการ
ดําเนินการสูงเปนอันดับหนึ่ง มีกิจกรรมยอยที่กอใหเกิด
ตนทุนที่ สําคัญ คือ กิจกรรมการตักกุงในถังน็อคดวย

ตะกราเล็กลงตะกราโปรง มีตนทุนทั้งส้ิน 104,158.82 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 78.67 ของตนทุนกิจกรรมการ
บรรจุภัณฑและหีบหอ โดยใชทรัพยากรดานบุคลากรมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ดานวัสดุใชงาน – วัสดุส้ินเปลืองและ
ดานพ้ืนที่ ตามลําดับ

2. กิจกรรมการจัดการ วัตถุดิบ มีตนทุนในการ
ดําเนินการสูงเปนอันดับสอง มีกิจกรรมยอยที่กอใหเกิด



ตนทุนที่สําคัญ คือ กิจกรรมการขนยายตะกราโปรงลงลาน
โลงดวยรถเข็นแฮนดลิฟท มีตนทุนทั้งส้ิน 35,714.16 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 57.76 ของตนทุนกิจกรรมการ
จัดการวัตถุดิบ โดยใชทรัพยากรดานวัสดุใชง าย – วัสดุ
ส้ินเปลืองมากที่สุด รองลงมา คือ ดานบุคลากรและดาน
พ้ืนที่ ตามลําดับ

3. กิจกรรมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ มีตนทุนสูงเปน
อันดับที่สาม กิจกรรมยอยที่กอใหเกิดตนทุนที่สําคัญ คือ
กิจกรรมการช่ังน้ําหนัก นับตะกรา มีตนทุนทั้งส้ิน 29,431.02
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 25.62 ของตนทุนกิจกรรมการ
เคล่ือนยายวัตถุดิบ โดยใชทรัพยากรดานบุคลากรมากที่สุด

รองลงมา คือ ดานวัสดุใชงาน – วัสดุส้ินเปลืองและดานพ้ืนที่
ตามลําดับ

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาปริมาณการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรมและคํานวณตนทุนตอหนวย

ในขั้นตอนนี้เปนการคํานวณหาตนทุนตอหนวย โดย
ใชปริมาณงานที่ เ กิดขึ้นแตละเดือนเปนขอมูลในการ
คํานวณ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 สําหรับสูตรที่ใชใน
การคํานวณหาตนทุนตอหนวย คือ

ตนทุนตอหนวย = ตนทุนทั้งหมดของกิจกรรม /
ปริมาณการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 5 ปริมาณงานและตนทุนตอหนวยของผูประกอบการแพกุงตัวอยาง

กิจกรรมยอย ตนทุนรวมตอ
เดือน (บาท)

ปริมาณงาน
เฉลี่ยตอเดือน หนวย ตนทุน :หนวย

A01 ตรวจสอบวัตถุดิบกับใบขนสง 20,639.78 450 ใบ 45.87
A02 จัดลําดับการขนถายกุงของเกษตรกรหรือผูรวบรวม 6,061.49 30 คัน 202.05
A03 ตรวจสอบการใหราคาของผูซื้อแตละราย 10,714.09 60 คร้ัง 178.57
A04 คนนํ้าแข็งในถังน็อคดวยไมพาย 19,603.47 450 ใบ 43.56
A05 ผ่ึงกุงรอชั่งนํ้าหนัก 18,074.98 4,800 ใบ 3.77
A06 ชั่งนํ้าหนัก, นับตะกรา 29,431.02 4,800 ใบ 6.13
A07 ตรวจสอบขนาดอีกคร้ังกับกระดาษระบุเบอรหรือขนาดกุง 10,370.47 450 คร้ัง 23.05
B01 ขนถายกุงจากบนรถของเกษตรกรลงสูถังน็อครถดวยคน 10,612.31 30 คัน 353.74
B02 ขนยายถังน็อคขึ้นแพดวยรถยกโฟลคลิฟ 6,892.76 450 คร้ัง 15.32
B03 ขนยายตะกราโปรงลงลานโลงดวยรถเข็นแฮนดลิฟท 35,714.16 450 คร้ัง 79.36
B04 เคลื่อนยายวัตถุดิบดวยรถยก โฟลคลิฟ 8,611.01 300 คร้ัง 28.70
C01 เตรียมถังน็อคเพื่อรอการขนถาย 2,807.60 450 คร้ัง 6.24
C02 ตักกุงในถังน็อคดวยตะกราเล็กลงตะกราโปรง 104,158.82 450 ใบ 231.46
C03 เทกุงจากตะกราโปรงลงสูถังน็อคของผูซื้อพรอมโปะนํ้าแข็ง 25,426.03 4,800 ใบ 5.30

รวม 309,118 - - -

จากตารางที่ 5 พบวาตนทุนตอหนวยที่มีมูลคาสูง
ที่ สุด ค ือ  ก ิจ ก ร ร ม กา ร ข น ถา ย กุ ง จ าก บ น ร ถ ข อ ง
เกษตรกรลงสูถังน็อคดวยคน มีตนทุนตอหนวยเทากับ
353.74 บาทตอคัน รองลงมา คือ กิจกรรมการตักกุงใน
ถังน็อคดวยตะกราเล็กลงตะกราโปรง มีตนทุนตอหนวย
เทากับ 231.46 บาทตอตะกรา อันดับที่สาม คือ กิจกรรม
การจัดลําดับการขนถ ายกุ ง ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ห ร ือ ผู
รวบรวม มีตนทุนตอหนวยเทากับ 202.05 บาทตอคัน

แตเนื่องจากหนวยที่นํามาคํานวณหาตนทุนตอ
หนวยมีความแตกตางกัน จึงไมสามารถเปรียบเทียบกันได
โดยตรง ดังนั ้น ผู วิจ ัยไดตั ้งขอสมมติเพิ ่มเติมในการ

คํานวณตนทุนตอหนวย โดยใชตัวผลักดันกิจกรรมเปน
กิโลกรัมทั้งหมด เ พ่ือให เห็นถึงตนทุนที่ เ กิดขึ้นตอ
กิโลกรัมของผูประกอบการ ดวยการนําตนทุนโลจิสติกส
รวมตอเดือนจํานวน 309,118 บาท มาเปนขอมูลในการ
คํานวณ และกําหนดใหปริมาณวัตถุดิบที่เขามาภายในแพ
ของผูประกอบการแพกุงที่ เปนกลุมตัวอยางเทากับ
180,000 กิโลกรัมตอเดือน (ปริมาณการซ้ือขายตอวัน
ประมาณ 6,000 กิโลกรัม) ดังนั้น ตนทุนโลจิสติกสตอ
กิโลกรัมของผูประกอบการแพกุงที่เปนกลุมตัวอยางจะ
เทากับ 1.72 บาทตอกิโลกรัม (309,118 บาท / 180,000
กิโลกรัม) และเม่ือปรับหนวยใหเทากัน ตนทุนตอหนวย



จะเปล่ียนแปลงไป โดยกิจกรรมที่มีตนทุนคาใชจายสูง
ตนทุนตอหนวยก็จะสูงตามไปดวย สําหรับรายละเอียด

ของตนทุนในแตละกิจกรรมจะแสดงไวในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ตนทุนตอกิโลกรัมของผูประกอบการแพกุงตัวอยาง
กิจกรรมยอย ตนทุนรวมตอเดือน

(บาท)
หนวย (กิโลกรัม) :

เดือน
ตนทุน :กิโลกรัม สัดสวน

(เปอรเซ็นต)
A01 ตรวจสอบวัตถุดิบกับใบขนสง 20,639.78 180,000 0.11 6.40
A02 จัดลําดับการขนถายกุงของเกษตรกรหรือผูรวบรวม 6,061.49 180,000 0.03 1.74
A03 ตรวจสอบการใหราคาของผูซื้อแตละราย 10,714.09 180,000 0.06 3.49
A04 คนนํ้าแข็งในถังน็อคดวยไมพาย 19,603.47 180,000 0.11 6.40
A05 ผ่ึงกุงรอชั่งนํ้าหนัก 18,074.98 180,000 0.10 5.81
A06 ชั่งนํ้าหนัก, นับตะกรา 29,431.02 180,000 0.16 9.30
A07 ตรวจสอบขนาดอีกคร้ังกับกระดาษระบุเบอรหรือขนาดกุง 10,370.47 180,000 0.06 3.49
B01 ขนถายกุงจากบนรถของเกษตรกรลงสูถังน็อครถดวยคน 10,612.31 180,000 0.06 3.49
B02 ขนยายถังน็อคขึ้นแพดวยรถยกโฟลคลิฟ 6,892.76 180,000 0.04 2.33
B03 ขนยายตะกราโปรงลงลานโลงดวยรถเข็นแฮนดลิฟท 35,714.16 180,000 0.20 11.63
B04 เคลื่อนยายวัตถุดิบดวยรถยก โฟลคลิฟท 8,611.01 180,000 0.05 2.91
C01 เตรียมถังน็อคเพื่อรอการขนถาย 2,807.60 180,000 0.02 1.16
C02 ตักกุงในถังน็อคดวยตะกราเล็กลงตะกราโปรง 104,158.82 180,000 0.58 33.72
C03 เทกุงจากตะกราโปรงลงสูถังน็อคของผูซื้อพรอมโปะนํ้าแข็ง 25,426.03 180,000 0.14 8.14

รวม 309,118 180,000 1.72 100

จากตารางที่ 6 ตนทุนตอหนวยที่ สูงที่ สุดอยูใน
กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอ โดยกิจกรรมยอยที่มี
ตนทุนตอหนวยสูงเปนอันดับหนึ่ง คือ กิจกรรมการตักกุง
ในถังน็อคดวยตะกราเล็กลงตะกราโปรง มีตนทุนตอหนวย
เทากับ 0.58 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 33.72
รองลงมาอยูในกิจกรรมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ โดย
กิจกรรมยอยที่มีตนทุนตอหนวยสูงเปนอันดับสอง คือ
กิจกรรมการขนยายตะกราโปรงลงลานโลงดวยรถเข็น
แฮนดลิฟท มีตนทุนตอหนวยเทากับ 0.20 บาท คิดเปน
รอยละ 11.63 อันดับที่สามอยูในกิจกรรมการจัดการ
วัตถุดิบ โดยกิจกรรมยอยที่มีตนทุนตอหนวยสูงเปน
อันดับสาม คือ กิจกรรมการชั่งน้ําหนัก นับตะกรา มี
ตนทุนตอหนวยเทากับ 0.16 บาท คิดเปนรอยละ 9.30

การอภิปรายผล
1. ตนทุนโลจิสติกสรวมที่เกิดขึ้นของผูประกอบการ

แพกุงมีจํานวน 309,118 บาทตอเดือน เกิดจากการใช
ทรัพยากรดานบุคลากรมากถึงรอยละ 55 ของตนทุนรวม
เนื่องจากตองใชแรงงานคนในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม

เพ่ือความรวดเร็วในกรณีที่มีปริมาณวัตถุดิบจํานวนมาก
สอดคลองกับรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณของ
สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551) ที่
กลาววา ตนทุนการใหบริการของแพกุงจะคิดเปนคาจาง
แรงงานในการช่ังน้ําหนักและลําเลียงกุงมากถึงรอยละ 40
ของตนทุนทั้งหมด

2. แพกุง เปนสถานที่ใหบริการดานการติดตอ
ซ้ือขายกุงตองทําการดูแลอํานวยความสะดวกใหกับทั้ง
ผูซื้อและผูขาย รวมถึงดูแลวัตถุดิบใหไดคุณภาพและ
เสียหายนอยที่สุด การดําเนินงานในกิจกรรมการบรรจุภัณฑ
และหีบหอจึงมีความจําเปนกับการใหบริการของทางแพ
บรรจุภัณฑที่ใชภายในแพกุงทําใหการเคล่ือนยายวัตถุดิบ
ทําไดรวดเร็วขึ้นและเสียหายนอยที่สุด สอดคลองกับการ
กําหนดกิจกรรมของ Stock และ Lambert (2001) ที่ระบุวา
บรรจุภัณฑทางดานโลจิสติกสจะมีบทบาทสําคัญตาง
ออกไปจากดานการตลาด โดยประการแรก บรรจุภัณฑ
จะเปนส่ิงที่ปกปองตัวผลิตภัณฑไมใหเกิดความเสียหาย
ในขณะที่มีการเคล่ือนยาย ประการที่สอง บรรจุภัณฑที่ดี
จะชวยใหกระบวนการเคล่ือนยายและเก็บรักษาสินคา



สะดวกมากขึ้น ดังนั้น บรรจุภัณฑที่ใชในแพกุงจึงเปน
ไฟเบอรกลาสหรือพลาสติกที่ มีราคาที่ สูง สงผลให
กิจกรรมการบรรจุภัณฑและหีบหอมีตนทุนที่สูงมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของใน

การวิจัยครั้งนี้ไวเปนแนวทางได 2 ประเด็น คือ
1. ผูประกอบการควรกําหนดหนาที่ของพนักงาน

รายวันใหเกิดความชัดเจน โดยกําหนดจํานวนคนให
เหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากคนงานบางคนทํางาน
ไมเต็มที่กอใหเกิดการใชเวลาที่สูญเปลาแตมีตนทุน คือ
คาแรงที่ตองจายทุกวัน และควรนําเครื่องจักร – อุปกรณ
ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น เพ่ือเปนการลดการ
ใชงานแรงงานคนลง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
สามารถลดตนทุนในการดําเนินงานในระยะยาวได

2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษากิจกรรม
ที่ไมเพ่ิมมูลคาของกิจการเพ่ือทําการปรับลดหรือตัดทอน
กิจกรรมที่ไมเกิดประโยชนใหลดนอยลงหรือหมดไป
และควรมีการศึกษาถึงตนทุนโลจิสติกสตลอดทั้งหวงโซ
อุปทานอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหวงจรการดําเนินงาน
เปนไปโดยสมบูรณ
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