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3. สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย  จําแนกตามอุณหภูมิสินคา 
 
3.1 วิธีการคํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย  จําแนกตามอุณหภูมิ 
 แตเดิมการคํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายโดยจาํแนกตามอุณหภูมิการเก็บรกัษาสินคา  จะมี
เฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเทานั้น   โดยการคาํนวณจะแบงกลุมสถานประกอบการตามอุณหภูมิการเก็บ
รักษาสินคา  สวนการคดัเลอืกวาจะเขาขายกลุมใดนั้น  ขึ้นอยูกับ “ยอดขาย”   กลาวคือ  ถาสัดสวนของสินคาอุณหภูมิ
ปกติมีมาก  ก็จดัอยูในธุรกิจประเภท  “อาหาร (อุณหภูมิปกติ)”   และถาสดัสวนของสินคาที่ตองแชเย็นมีมาก  ก็จดัอยู
ในธุรกิจประเภท “อาหาร (แชเย็น)”      แตเนื่องจากสถานประกอบการที่มีทั้งงานโลจิสติกสสาํหรบัสินคาอุณหภูมิ
ปกติและสินคาแชเย็น  จะตองเลือกจดัเขาในธุรกิจประเภท  “อาหาร (อุณหภูมิปกติ)”  หรือ “อาหาร (แชเย็น) อยางใด
อยางหนึ่งตามความเหมาะสม  ดังนั้น  การแบงดวยวิธีดังกลาวนี้  ไมสามารถกลาวไดวามีเกณฑการแบงกลุมประเภทที่
ชัดเจนนัก 
 ในที่นี้  จะคํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายจําแนกตามอุณหภูมิดวยวิธีการคํานวณดังตอไปนี้    
โดยมีกลุมเปาหมายสํารวจคือ  อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  ธุรกิจคาสงอาหาร/เครื่องดื่ม  ธุรกิจคาปลีกอาหาร (เชน 
ซุปเปอรมารเกต ฯลฯ)  (ดูแผนภาพที่  2-22  ประกอบ) 
 
1) ขั้นตอนการคํานวณ 

(1) รวบรวมขอมูลตวัเลขของ  “ยอดขาย” และ “ตนทุนโลจิสตกิส” ของแตละบริษัทที่เปนกลุมเปาหมาย
สํารวจ  นั่นคือ  อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  ธุรกิจคาสงอาหาร/เครื่องดื่ม  ธุรกิจคาปลีกอาหาร (เชน 
ซุปเปอรมารเกต ฯลฯ)   

(2) ในการสํารวจโดยแบบสอบถามในครั้งนี้   ไดสอบถามถึงสดัสวนของ   “ยอดขาย” และ “ตนทุนโลจิสตกิส”  
ของสินคาอุณหภูมิปกติ และสินคาแชเย็นดวย  (ดังตารางดานลาง)   จากผลการสาํรวจนี้จะสามารถแบง
ประเภทสถานประกอบการกลุมเปาหมายออกเปน  3 ประเภทคือ  1 ธุรกิจประเภทสินคาอุณหภูมปิกต ิ
(อุณหภูมิปกติ 100%)    2 ธุรกิจประเภทมีทั้งสินคาอุณภูมิปกติและแชเย็น    3 ธุรกิจประเภทสินคาแช
เย็น  (แชเย็น 100%) 

 
 แชเย็น อุณหภูมิปกต ิ รวม 

ตนทุนโลจิสติกส % % 100 % 
ยอดขาย % % 100 % 

 
(3) สําหรับสถานประกอบการที่มีทั้งงานโลจิสติกสสาํหรับสินคาอุณหภูมิปกติและสนิคาแชเย็นนั้น  จะใช

สัดสวนที่ไดนี้แบงสรรยอดขายตามหัวขอ  “ยอดขายสินคาอุณหภูมิปกต”ิ และ  “ยอดขายสนิคาแชเย็น”  
และแบงสรรตนทุนโลจิสติกสตามหัวขอ  “ตนทุนโลจิสตกิสของสินคาอณุหภูมิปกต”ิ และ  “ตนทุนโล
จิสตกิสของสินคาแชเย็น” เชนกัน   ดังนั้นใน 1 บริษัทจะไดขอมูลสําหรับ  2  กลุมตัวอยาง (อุณหภูมิ
ปกติและแชเย็น)     
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 (อนึ่ง  “1 สถานประกอบการในธุรกิจประเภทสินคาอุณหภูมิปกต”ิ   และ  “3 สถานประกอบการใน
ธุรกิจประเภทสนิคาแชเย็น”  จะมีสัดสวนในสินคาประเภทนั้น ๆ 100%    จึงไมตองแบงสรร) 
 

(4) คํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายดังนี้ 
 1 สถานประกอบการธุรกิจประเภทสินคาอุณหภูมิปกต ิ
   สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย  (a)    
    =  ตนทุนโลจิสติกส  ÷   ยอดขาย 
 2 สถานประกอบการธุรกิจประเภทมีทั้งสินคาอุณหภูมิปกตแิละสินคาแชเย็น 
   สัดสวนตนทุนโลจิสติสกตอยอดขายสาํหรับสินคาอุณหภูมิปกติ  b1 
    =  ตนทุนโลจิสติกสของสินคาอุณหภูมิปกติ  ÷  ยอดขายของสินคาอุณหภูมิปกต ิ
   สัดสวนตนทุนโลจิสติสกตอยอดขายสาํหรับสินคาแชเย็น  b2 
    =  ตนทุนโลจิสติกสของสินคาแชเย็น ÷  ยอดขายของสินคาแชเย็น 
 3 สถานประกอบการธุรกิจประเภทสินคาแชเย็น   
   สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย  (c)    
    =  ตนทุนโลจิสติกส  ÷   ยอดขาย 

 
(5) สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของแตละบริษัทที่คํานวณไดในขอ  (4)   แยกประเภทเปน  “กลุม

ตัวอยางขอมูลของสินคาอุณหภูมิปกต”ิ  และ  “กลุมตัวอยางขอมูลของสินคาแชเย็น” 
c. กลุมตัวอยางขอมูลของสินคาอุณหภูมิปกติ   
 -  สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของสถานประกอบการธรุกิจประเภทสินคาอุณหภูมิปกติ  (a) 

-  สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของ “สินคาอุณหภูมิปกต”ิ  ของสถานประกอบการธุรกิจ
ประเภทมีทั้งสินคาอุณหภูมิปกตแิละสินคาแชเย็น  (b1) 

d.     กลุมตัวอยางขอมูลของสินคาแชเย็น   
 -  สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของสถานประกอบการธรุกิจประเภทสินคาแชเย็น   (c) 

-  สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของ “สินคาแชเย็น”  ของสถานประกอบการธุรกิจประเภท
มีทั้งสินคาอุณหภูมิปกตแิละสินคาแชเย็น   (b2) 

 
(6) คํานวณหาคาเฉลี่ยของแตละกลุมตัวอยางที่ไดแบงไวตามขอ (5)   ซึ่งจะไดผลลัพธของสัดสวนตนทุน

โลจสิตกิสตอยอดขายของกลุมธุรกิจประเภทสินคาอุณหภูมิปกติ   และสัดสวนตนทุนโลจิสตกิสตอยอด
ขายของกลุมธุรกิจประเภทสินคาแชเย็น 
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แผนภาพที่  2-22   วิธีการคํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย  โดยจาํแนกตามอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานวณโดยจําแนก 
ตามอุณหภูมิ คํานวณโดยวิธีการแบบเดิม 

คํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสตกิสตอยอดขาย จําแนกตามอณุหภูมิ  (จํานวนตอบแบบสอบถาม = บริษัท  +  บริษัท  +   บริษัท  ) 
III. กลุมเฉพาะสินคาแชเย็น 

(สินคาแชเย็น  100%    บริษัท )  
I. กลุมเฉพาะสินคาอุณหภูมิปกติ 

(สินคาอุณหภูมิปกติ  100%    บริษัท ) 
II. กลุมมีทั้งสินคาอุณหภูมิปกติ/แชเย็น 

(สินคาแชเย็น  100%    บริษัท )  

คํานวณโดยวิธีการแบบเดิม 

ตนทุนโลจิสติกสสินคาอุณหภูมิปกติ ÷  
ยอดขายรวมของบริษัท 

บริษัท  บริษัท   บริษัท  
   A         B           C 

社

・・・ ・・・

・・・ ・・・

% %

% %

・・・

・・・

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย 
ของสินคาอุณหภูมิปกติ 

% 

% 

ตนทุนโลจิสติกสเฉพาะสินคาอุณหภูมิปกติ ÷ 
 ยอดขายเฉพาะสินคาอุณหภูมิปกติ 

บริษัท  บริษัท   บริษัท  
   D          E          F 

บริษัท  บริษัท   บริษัท  
   G          H           I 

บริษัท  บริษัท   บริษัท  
   D          E          F 

ตนทุนโลจิสติกสเฉพาะสินคาแชเย็น ÷  
ยอดขายเฉพาะสินคาแชเยน็ 

ตนทุนโลจิสติกสสินคาแชเย็น ÷  
ยอดขายรวมของบริษัท 

บ. A    บ. B    บ. C    บ. D    บ. E   บ. F            เฉลี่ย 

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย 
ของสินคาแชเย็น 

จํานวนบริษัท  (บ.   +  บ.  ) 

จํานวนบริษัท  (บ.    +   บ. ) 
บ. D    บ. E     บ. F    บ. G     บ. H    บ. I          เฉลี่ย 
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2) ผลการคํานวณ 
 ผลการคาํนวณไดแสดงไวในแผนภาพที่  2-23    สถานประกอบการที่เปนเปาหมายในการสํารวจคือ  สถาน
ประกอบการที่ไดตอบแบบสอบถามทีถ่ามในหัวขอสัดสวนตนทุนโลจิสติกสและยอดขายจําแนกตามอุณหภูมิ  โดย
เปนอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 26 แหง   ธุรกิจคาสงสินคาประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม  7 แหง    ธุรกิจคาปลกีที่มี
จําหนายสินคาประเภทอาหาร  9 แหง   
 
1) อุตสาหกรรมการผลิต  (จํานวนสถานประกอบการที่เปนเปาหมายสํารวจ  26  แหง) 
 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย   สําหรับสนิคาอุหภูมิปกตอิยูที่  7.09%   สวนสินคาแชเย็นอยูที ่ 10.10%  
จะเห็นวาสัดสวนตนทุนโลจิสตสิกตอยอดขายของสินคาแชเย็นจะมากกวาสินคาอุณหภูมิปกต ิ(1.42 เทา) 
 สถานประกอบการที่มีทั้งงานโลจิสตกิสสาํหรับสินคาอุณหภูมิปกติและสินคาแชเย็นนั้น  มีสัดสวนตนทุนโลจิสตกิส
ตอยอดขายสาํหรับสินคาอุหภูมปิกติอยูที่  8.09% และสําหรับสินคาแชเย็นอยูที่  10.43%   สวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย
ของสถานประกอบการที่มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสินคาอุณหภูมิปกติอยูที ่ 5.91%    และของสถานประกอบการที่มี
เฉพาะงานโลจิสติกสสําหรับสินคาแชเย็นจะอยูที่  7.93% 
 
2) ธุรกิจคาสง  (จํานวนสถานประกอบการที่เปนเปาหมายสํารวจ  7 แหง) 
 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย   สําหรับสนิคาอุหภูมิปกตอิยูที่  4.36%   สวนสินคาแชเย็นอยูที ่ 7.53%  
จะเห็นวาสัดสวนตนทุนโลจิสตสิกตอยอดขายของสินคาแชเย็นจะมากกวาสินคาอุณหภูมิปกต ิ(1.73 เทา) 
 สถานประกอบการที่มีทั้งงานโลจิสตกิสสาํหรับสินคาอุณหภูมิปกติและสินคาแชเย็นนั้น   มีสัดสวนตนทุนโลจิสติกส
ตอยอดขายสาํหรับสินคาอุหภูมปิกติอยูที่  4.85% และสําหรับสินคาแชเย็นอยูที่  7.53%   สวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย
ของสถานประกอบการที่มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสินคาอุณหภูมิปกติอยูที ่ 3.70%    และสถานประกอบการที่มีเฉพาะ
งานโลจิสติกสสาํหรับสินคาแชเย็นไมมีในกลุมตวัอยางสํารวจ 
 
3) ธุรกิจคาปลีก  (จํานวนสถานประกอบการที่เปนเปาหมายสํารวจ  11 แหง) 
 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย   สําหรับสนิคาอุหภูมิปกตอิยูที่  3.92%   สวนสินคาแชเย็นอยูที ่ 5.85%  
จะเห็นวาสัดสวนตนทุนโลจิสตสิกตอยอดขายของสินคาแชเย็นจะมากกวาสินคาอุณหภูมิปกต ิ(1.49 เทา) 
 สถานประกอบการที่มีทั้งงานโลจิสตกิสสาํหรับสินคาอุณหภูมิปกติและสินคาแชเย็นนั้น  มีสัดสวนตนทุนโลจิสตกิส
ตอยอดขายสาํหรับสินคาอุหภูมปิกติอยูที่  4.05% และสําหรับสินคาแชเย็นอยูที่  5.85%   สวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย
ของสถานประกอบการที่มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสินคาอุณหภูมิปกติอยูที ่ 2.88%    และสถานประกอบการที่มีเฉพาะ
งานโลจิสติกสสาํหรับสินคาแชเย็นไมมีในกลุมตวัอยางสํารวจ 
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แผนภาพที่  2-23    ผลการคํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย  จําแนกตามอุณหภูม ิ  
 
(1)   อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  (N = 26) 

งานโลจิสติกสสินคาอุณหภูมิปกติ งานโลจิสติกสสินคาแชเยน็ 
ประเภทของสถานประกอบการ สัดสวนตนทุน 

โลจิสติกสตอยอดขาย 
จํานวนสถาน
ประกอบการ 

สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกสตอยอดขาย 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 

มีทั้งงานโลจิสติกสสําหรับสนิคาอุณหภูมิปกติ/แชเยน็ 8.09% 13 10.43% 13 
มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสนิคาอณุหภูมิปกติ 5.91% 11     
มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสนิคาแชเยน็   7.93% 2 
โดยรวม 7.09% 24 10.10% 15 

แชเยน็/อุณหภูมิปกต ิ 10.10 / 7.09 = 1.42 
  
(2) ธุรกิจคาสงสินคาประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม  (N = 7) 

งานโลจิสติกสสินคาอุณหภูมิปกติ งานโลจิสติกสสินคาแชเยน็ 
ประเภทของสถานประกอบการ สัดสวนตนทุน 

โลจิสติกสตอยอดขาย 
จํานวนสถาน
ประกอบการ 

สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกสตอยอดขาย 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 

มีทั้งงานโลจิสติกสสําหรับสนิคาอุณหภูมิปกติ/แชเยน็ 4.85% 4 7.53% 4 
มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสนิคาอณุหภูมิปกติ 3.70% 3     
มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสนิคาแชเยน็   - 0 
โดยรวม 4.36% 7 7.53% 4 

แชเยน็/อุณหภูมิปกต ิ 7.53 / 4.36 = 1.73 
 
(3) ธุรกิจคาปลีกที่มกีารจาํหนายสินคาประเภทอาหาร  (N = 9) 

งานโลจิสติกสสินคาอุณหภูมิปกติ งานโลจิสติกสสินคาแชเยน็ 
ประเภทของสถานประกอบการ สัดสวนตนทุน 

โลจิสติกสตอยอดขาย 
จํานวนสถาน
ประกอบการ 

สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกสตอยอดขาย 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 

มีทั้งงานโลจิสติกสสําหรับสนิคาอุณหภูมิปกติ/แชเยน็ 4.05% 8 5.85% 8 
มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสนิคาอณุหภูมิปกติ 2.88% 1     
มีเฉพาะงานโลจิสตกิสสําหรับสนิคาแชเยน็   - 0 
โดยรวม 3.92% 9 5.85% 8 

แชเยน็/อุณหภูมิปกต ิ 5.85 / 3.92 = 1.49 
 
 


