
คูมือการคํานวณตนทุนโลจิสตกิส  13/60 

Copyright©2005, The Small and Medium Enterprise Agency    Japan Small and Medium Enterprise Corporation, All Rights Reserved.  
 

บทที่  2 ขั้นตอนการคํานวณตนทนุโลจสิติกส  (จําแนกตามประเภทธรุกจิ)  และหัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
 
 สําหรับในบทนี้  จะประยุกตใช  Step 1  ใน “คูมือการคํานวณตนทุนโลจิสติกสแบบงาย”   ที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 1  
ในการคํานวณตนทุนโลจิสตกิสจําแนกตามแตละประเภทธุรกิจ   ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงธุรกิจคาสง (5 ประเภท)    อุตสาหกรรมการผลติ  
(2 ประเภท)   ธุรกิจคาปลกี (1 ประเภท)   และหัวขอตรวจสอบ  (Check Point) สําหรับการวินิจฉัยตนเองของสถานประกอบการในแตละ
ประเภทธุรกิจ  
 ขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการคํานวณตนทุนโลจสิติกสของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง (SME) ในแตละประเภทธุรกิจ  จะใช
ดัชนีคาเฉลี่ยของสถานประกอบการใน  “ดัชนีตนทุนของ SMEs  (ขอมูลสํารวจประจําป 1997)    จัดทําโดยสาํนักงาน SMEs”  และ  “ดัชนี
การบริหารของ SMEs  (ขอมูลสาํรวจประจําป 1997)    จัดทําโดยสํานักงาน SMEs”  
 นอกจากนี้   ยังสามารถนําขอมูล  “ตนทุนโลจิสตกิสที่คาํนวณไดของบริษัทตน”  มาเปรียบเทียบกบั  “ตนทุนโลจิสติกสของสถาน
ประกอบการตัวแบบจําลอง”   พรอมกับการตรวจสอบตามหวัขอตรวจสอบ   เพื่อพิจารณาดูวามีจุดใดบางที่บริษัทควรปรับปรุง   
 
ขั้นตอนในการคาํนวณตนทุนโลจิสติกสมดีังตอไปนี้ 
<< ขั้นตอนที่ 1 >> 

 จัดทําแผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกสของบริษัทตน 
 กอนอ่ืน  ควรจัดทําแผนภูมกิารไหลของงานโลจสิติกสดังตัวอยางดานลางนี้  (ตัวอยางของธุรกิจคาสง)   เพื่อใหทราบถึง

จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส  พ้ืนที่ที่ใชในการปฏิบัติงานโลจสิตกิส   ปลายทางจดัสง  ฯลฯ  อยางชัดเจน 
 (ในที่นี้มีตัวอยางแผนภูมิการไหลของงานโลจสิติกสของสถานประกอบการตัวแบบจําลองในแตละประเภทธุรกิจ  กรุณาดู

ประกอบในการจัดทํา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูผ
ลิต

 

พนักงานควบคุมงานโลจิสติกส    3  คน 
พนักงานจัดสง   17  คน 

(คลังสนิคาของบรษิัท) 
พนักงานคลังสนิคา  5  คน 

(1,000 m2) 

(คลังสนิคาเชาภายนอก) 
พนักงานคลังสนิคา  3  คน 

(1,500 m2) 

ผูคาสงขัน้ที่ 1 /
รานตัวแทน 

ราน
คา
สง

 

รานคาปลีก / 
ศูนยโลจิสติกส 

สงโดยตรง 

ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทตน 
ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทอ่ืน (แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส) 
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<< ขั้นตอนที่  2 >> 
  จัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 

 .....   จัดทําตารางตนทุนโลจิสตกิสของบริษัทตน  โดยดูจาก  “ตัวอยางการกรอกตนทุนโลจิสติกส”  ที่ไดกลาวมาแลว   และ  
“ตารางตนทุนโลจิสติกส” ของสถานประกอบการตัวแบบจําลองในแตละประเภทธุรกิจประกอบในการจัดทํา 

 
<< ขั้นตอนที่ 3 >> 

 ตรวจสอบตนทุนโลจิสติกสของบริษัทดวยหัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
 ..... ตรวจสอบตารางตนทุนโลจิสติกสที่ไดจดัทําขึ้นในขั้นตอนที่  2    ซึ่งหัวขอตรวจสอบที่เปนหัวขอรวมของธุรกิจคาสง  

ธุรกิจคาปลีก  อตุสาหกรรมการผลิตนั้นจะกลาวถึงในหัวขอตอไป   สวนหัวขอตรวจสอบที่เปนหัวขอเฉพาะสําหรับ
แตละประเภทธุรกิจนั้นจะกลาวถึงในหัวขอของแตละประเภทธุรกิจตอไป 

 
   การพิจารณาประเมินผลในชอง  “ผลการตรวจสอบ”     

  หัวขอใดที่เลือกชอง  A   :    เปนหัวขอที่เปน  “โจทยที่ตองปรับปรุง” 
  หัวขอใดที่เลือกชอง  B :    เปนหัวขอที่เปน  “โจทยที่ควรใหความสําคัญ” 

 
<< ขั้นตอนที่  4  >> 

 จากผลของการตรวจสอบตามหัวขอตรวจสอบ  ควรพิจารณาดูสภาพปจจุบันของศูนยโลจิสติกส / คลังสินคาของบริษัทตน
ใหละเอียด 
..... จากผลที่ไดในขัน้ตอนที่  3   จะพบประเด็นสําคัญซึ่งจะเปนโจทยที่ทางบริษัทตองปรับปรงุแกไข   จากนั้นจึงเขาสังเกตุ

การณในสถานปฏิบัติงานจริงเพื่อศกึษาแนวทางแกไข     การที่เราสามารถคนพบโจทย (จุดที่เปนปญหา) ไดก็เหมือน
กับเราสามารถแกไขปญหาไปไดถึง 80% แลว 

 
  ตัวอยาง  : มีพนักงานชั่วคราวมาก  เมื่อสังเกตุการณในสถานปฏิบัติงานจริง  พบวาเพราะใบสั่ง

เตรียมสงสินคามาลาชา   ทําใหเกิดเวลาสูญเปลาขึ้น 
คลังสินคาแคบ  เมื่อสังเกตุการณในสถานปฏิบัติงานจริง  พบวาเพราะสินคา

ไมมีปายบงบอก  การเก็บรกัษาไมเปนระเบียบ  ทําใหเกิดสิน
คาคงคลังมากจนเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 

ควรมีการสาํรวจตนทุนโลจิสติกสเปนระยะอยางสม่ําเสมอ  (ถาเปนไปไดควรสํารวจทุกเดือน)    และนําขอมลู
มาประยุกตใชในแงตาง ๆ   เชน   นํามาเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา   ศึกษาแนวโนมหรือ
การเปลี่ยนแปลงของตนทุนโลจสิติกส   ตรวจหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของตนทุนโลจิสติสก  ฯลฯ 
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 หัวขอตรวจสอบ  (Check Point)    (ธุรกิจคาสง) 
 
 
 

 No. รายการ หัวขอตรวจสอบ 
A B C 

(1)   สัดสวนตอยอดขายเมื่อเทียบกับสถานประกอบการตวัแบบจาํลองแลว   
สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 1 ตนทุนโลจิสติกส 

(2)   สัดสวนตอยอดขายเมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  เพิม่ขึน้หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(1)   สัดสวนของคาใชจายดานบคุลากร  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ขึ้น  หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(3)   จํานวนพนักงานระดับจัดการ มีมากเกินความจาํเปนหรือไม มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
(4)   งานที่ไมสามารถมอบหมายใหพนักงานระดับปฏิบติังาน  หรืองานที่
ไมสามารถกาํหนดรูปแบบมาตรฐานได  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
ระดับจัดการ 

(5)   สํานักงานธรุการ  คลังสนิคา  อยูหางกันจนเกนิไปหรือไม หาง คอนขางหาง เหมาะสมแลว 
(6)   การใชงานพนกังานหญิงใหเกิดประโยชนยังนอยเกนิไปหรอืไม นอย คอนขางนอย เหมาะสมแลว 
(7)   การปฏิบัติงานในคลังสนิคา  มีงานขนถายดวยมอืท่ีคอนขางเปนภาระ
หนักสําหรับพนักงานหญิง  มากหรือไม 

มาก คอนขางมาก สวนนอย 
พนักงานหญิง 

(8)   สําหรับพนักงานหญิง  มีการปฏบัิติงานที่ตองอยูดึก ๆ ดื่น ๆ หรือเขา
งานเชา ๆ  มากหรอืไม 

มาก คอนขางมาก สวนนอย 

(9)   การใชงานพนกังานชั่วคราว/รายวนัใหเกิดประโยชนยังนอยไปหรอืไม นอย คอนขางนอย เหมาะสมแลว 
(10)  การพฒันารูปแบบการปฏิบัติงานใหงาย  หรือเปนรปูแบบมาตรฐาน
นัน้  มีการพฒันาทีค่อนขางชาหรือไม 

ชา คอนขางชา เหมาะสมแลว 
พนักงานชั่วคราว
/รายวนั 

(11)  มีการจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานหรือไม ไมมี มีแผนจะจัดทํา มี 
(12)  คาใชจายตอคนในแตละระดับพนักงาน  เมื่อเทียบกบัสถานประกอบ
การตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูง เทากนั ต่ํากวา 

(13)  มีการทํางานลวงเวลามาก  เนื่องจากมีความแตกตางของปริมาณงาน
ระหวางกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

คาใชจายดาน
บุคลากรตอคน 

(14)  การณีกาํหนดใหพนักงานที่จางมาดวยคาจางที่สูงปฏบัิติงานในหนาที่
งาย ๆ นัน้  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

(15)  การพฒันาคลงัสินคาใหมีการใชเครื่องจักรอุปกรณ  (Mechanization)   
มีการพฒันาที่ลาชาหรือไม 

ชา คอนขางชา เหมาะสมแลว 

(16)  การจดัตําแหนงการปฏิบัติงานในคลังสินคาไมเหมาะสม  จนทาํให
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดต่าํลงหรือไม 

ไมเหมาะสม คอนขางไม
เหมาะสม 

เหมาะสมแลว 

(17)  การสงสินคาเขาลาชา  จนทาํใหตอง “รอคอย” บอย ๆ หรือไม บอย คอนขางบอย สวนนอย 

2 

คา
ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

(18)  กรณีท่ีตองเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน  เนื่องจากตองสงมอบสินคา
แบบฉุกเฉิน  เกิดขึน้บอยหรือไม 

บอย คอนขางบอย สวนนอย 

(1)   สัดสวนของคาใชจายดานการจัดสง  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม   

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานการจัดสง  เมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  เพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

3 

คา
ใช
จาย

ดา
น

กา
รจ
ัดส

ง 

คาขนสงจายออก (3)   คาขนสงท่ีจายออก  เม่ือเทยีบกับงวดที่ผานมา  เพิม่ขึน้หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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(4)   กรณีการขนสง  (จัดสง)  แบบฉุกเฉินมีมากหรือไม มาก คอนขางมาก สวนนอย 
(5)   มีการจัดจาง/สัง่ซื้อแบบแขงขนัดานราคา  โดยเปรียบเทียบการนาํ
เสนอราคาจากหลาย ๆ บริษัทหรือไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

(6)   มีการวางแผนการจัดสงหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 

 

(7)   มีการจัดสงรวมกับบริษัทอื่นหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(9)   คาใชจายดานยานพาหนะ/คาซอมบํารุง  เมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(10)  ประสิทธิภาพการบรรทุกสินคาของเที่ยวรถของบริษัทตน  ลดลงหรือ
ไม 

ลดลง ลดลงเล็กนอย ไมลดลง 

(11)  เวลาในการบรรทุกสนิคาข้ึน  เกดิเวลารอคอยเพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มข้ึน เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
(12)  เวลาในการขนสนิคาลง ณ สถานที่ของลูกคาปลายทาง  เกิดเวลารอ
คอยเพิม่ขึน้หรือไม 

เพิ่มข้ึน เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 

  

คาใชจายดาน
ยานพาหนะ/คา
ซอมบํารุง 

(13)  ระยะทางวิ่งตอเดือนเพิ่มขึน้เนื่องจากการจัดสงบอยครั้ง  หรือไม เพิ่มข้ึน เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
(1)   สัดสวนของคาใชจายในการเก็บรักษา  เม่ือเทยีบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายในการเก็บรักษา  เมือ่เทียบกับงวดที่ผานมาแลว  เพิ่มขึน้หรอื
ไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(3)   คาใชจายในการเก็บรักษาจายออก  เมื่อเทียบกับงวดทีผ่านมาแลว  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(4)   ปริมาณสนิคาคงคลัง  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  เพิ่มข้ึนหรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(5)   จํานวนรายการสนิคาที่อยูในความคุมดูแล  เม่ือเทยีบกับงวดที่ผานมา
แลว  เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

คาใชจายใน
การเก็บรักษา
จายออก (จัด
จาง) 

(6)   มีการเปรียบเทยีบกับราคาทองตลาดในละแวกใกลเคยีง  และตอรอง
ราคาคาเชาหรือไม 

ไมมี บางครั้ง มี 

(7)   คาใชจายในการปฏิบัติงานจายออก  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง คาใชจายใน
การปฏิบัติงาน
จายออก (จัด
จาง) 

(8)   กรณีที่เกิดเวลารอคอยเนื่องจากสนิคาเขาลาชา  หรอืคําส่ังสงมอบสนิ
คามาลาชา  มีเพิ่มขึน้หรือไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(9)  คาวัสดุสาํหรับการบรรจุหีบหอเม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาเพิม่ข้ึนหรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง คาวัสดุสําหรับ
การบรรจุหีบหอ (10)  มีการเตรยีมความพรอมในเรื่องของมาตรฐานการจัดการสนิคาใน

คลังสินคา  หรือระหวางการจัดสง  เพือ่ปองกันสนิคาเสยีหายหรือไม 
ไมมี มีบางสวน มี 

(11)  มีการปรับปรงุประสิทธิภาพงานเก็บรักษา  โดยการใชประโยชนจาก
อุปกรณตาง ๆ เชน  ช้ันวาง  ชัน้วางแบบเคลื่อนท่ี  ช้ันลอย ฯลฯ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดหรอืไม 

ไมมี มีบางสวน มี คาใชจายดาน
คลังสินคาของ
บริษัท 

(12)  ภายในคลังสินคามพีืน้ที่วาง (Space)   ที่ไมมกีาร ประยกุตใชใหเกิด 
ประโยชนอยูมากหรอืไม 

มีมาก มีคอนขางมาก ไมมี 

(13)   มีการสํารวจและจัดทํารายการสินคาท่ีมีมากเกนิไป  หรือสินคาท่ีไม
มีการเคลื่อนไหว   และดาํเนนิมาตรการลดสนิคาเหลานัน้หรือไม    

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีดําเนนิการใน
ระดับหนึ่ง 

มีการดาํเนนิ
การ 

4 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 

ดอกเบี้ยสินคา
คงคลัง 

(14)  มีการวางแผนสั่งซ้ือ  ตามเกณฑกาํหนดปริมาณสนิคาคงคลังที่เหมาะ
สมหรือไม 

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีดําเนนิการใน
ระดับหนึ่ง 

มีการดาํเนนิ
การ 

5 

คา
ใช


จาย สัดสวน (1)   สัดสวนของคาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เมื่อเทียบกับ
สถานประกอบการตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 
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 (2)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยน
แปลง 

ลดลง 

(3)   เครือ่งมืออุปกรณเก่ียวกับขอมูลขาวสารแตละชนิดมกีารใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดหรอืไม 

ไมมี มีในระดับ
หนึ่ง 

มี 

(4)   มีการพิมพออกกระดาษ (Print out)  ในสวนท่ีไมจาํเปนหรือไม มี มีบางสวน ไมมี 

  

คาใชจายดาน
อุปกรณขอมูล
ขาวสาร/วัสดุ
ส้ินเปลอืง/การ
ติดตอส่ือสาร 

(5)   มีการใชกระดาษที่มีการพิมพแลวซ้ํา (recycle) หรอืไม   ไมมี มีบางสวน มี 

(1)   สัดสวนของคาใชจายอืน่ ๆ  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการตัวแบบ
จําลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 

(2)   คาใชจายอืน่ ๆ  เม่ือเทียบกับงวดทีผ่านมาแลว  เพิ่มข้ึนหรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

6 

คา
ใช
จาย

อื่น
 ๆ สัดสวน 

(3)   มีคาใชจายพิเศษอื่น ๆ อีกหรือไม มี มีบางสวน ไมมี 
(1)   เกิดกรณีสงสนิคาผิดพลาด  (จาํนวน , ชนิดสนิคา ฯลฯ)  บอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมเกิด 
(2)   เกิดกรณีสนิคาขาดบอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมเกิด 
(3)   เกิดกรณีสงสนิคาลาชาบอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมเกิด 
(4)   ลักษณะการจดัการ/ดูแลสนิคาของพนักงานเปนไปอยางระมัดระวัง
หรือไม 

ไมมีความ
ระมัดระวัง 

พอใช มีความ
ระมัดระวัง 

7 

อื่น
 ๆ คุณภาพงาน 

โลจิสติกส 

(5)   การปฏิบัติงานเตรียมการกระจายสินคา  (ติดปายราคา ฯลฯ) เกิดกรณี
ผิดพลาดบางหรือไม 

มี นาน ๆ ครั้ง ไมมี 
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 หัวขอตรวจสอบ  (Check Point)   (อุตสาหกรรมการผลิต) 
 
 
 

 No. รายการ หัวขอตรวจสอบ 
A B C 

(1)   สัดสวนตอยอดขายเมื่อเทียบกับสถานประกอบการตวัแบบจาํลอง
แลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 1 ตนทุนโลจิสติกส 

(2)   สัดสวนตอยอดขายเมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา เพิม่ขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(1)   สัดสวนของคาใชจายดานบคุลากร  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจําลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  เพิม่ขึ้นหรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(3)   จํานวนพนักงานระดับจัดการ มีมากเกินความจาํเปนหรือไม มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
(4)   งานที่ไมสามารถมอบหมายใหพนักงานระดับปฏิบตัิงาน  หรืองานที่
ไมสามารถกาํหนดรูปแบบตายตวัได  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
ระดับจัดการ 

(5)   โรงงานกับคลงัสินคา  อยูหางกันจนเกนิไปหรือไม หาง คอนขางหาง เหมาะสมแลว 
(6)   การใชงานพนกังานหญิงใหเกิดประโยชนยังนอยเกนิไปหรอืไม นอย คอนขางนอย เหมาะสมแลว 
(7)   การปฏิบัติงานในคลังสนิคา  งานขนถายดวยมือที่คอนขางเปนภาระ
หนักสําหรับพนักงานหญิง  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก สวนนอย 
พนักงานหญิง 

(8)   สําหรับพนักงานหญิง  มีการปฏบัิติงานที่ตองอยูดึก ๆ ดื่น ๆ หรือเขา
งานเชา ๆ  มากหรอืไม 

มาก คอนขางมาก สวนนอย 

(9)   การใชงานพนกังานชั่วคราว/รายวนัใหเกิดประโยชนยังนอยไปหรอืไม นอย คอนขางนอย เหมาะสมแลว 
(10)  การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานใหงาย  หรือเปนรปูแบบมาตรฐาน
นัน้  มีการพฒันาทีค่อนขางชาใชหรือไม 

ชา คอนขางชา เหมาะสมแลว 
พนักงานชั่ว
คราว/รายวนั 

(11)  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือไม ไมมี มีแผนจะจัด
ทํา 

มี 

(12)  คาใชจายตอคนในแตละระดับพนักงาน  เม่ือเทียบกบัสถานประกอบ
การตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูง เทากนั ต่ํากวา 

(13)  มีการทํางานลวงเวลามาก  เนื่องจากมีความแตกตางของปริมาณงาน
ระหวางกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

คาใชจายดาน
บุคลากรตอคน 

(14)  กรณีกาํหนดใหพนักงานที่จางมาดวยคาจางที่สูงปฏิบัติงานในหนาท่ี
งาย ๆ นัน้  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

(15)  การเปล่ียนมาใชเครื่องจักรอุปกรณ (Mechanization)   ในการบรรจุ
หีบหอ มีการพฒันาที่ลาชาหรือไม 

ชา คอนขางชา เหมาะสมแลว 

(16)  การจดัวางผังสถานปฏิบัติงานบรรจหุีบหอไมเหมาะสม   ทําใหประ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานลดต่าํลงหรือไม 

ไมเหมาะสม คอนขางไม
เหมาะสม 

เหมาะสมแลว 

(17)  การเปล่ียนมาใชเครื่องจักรอุปกรณ (Mechanization)  ภายในคลังสนิ
คา  มีการพฒันาที่ลาชาหรือไม    

ชา คอนขางชา เหมาะสมแลว 

(18)  การจดัวางผังในคลังสนิคาไมเหมาะสม   ทําใหประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานลดต่าํลงหรือไม 

บอย คอนขางบอย สวนนอย 

2 

คา
ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

(19)  มีกรณีที่เกิดความลาชาจากกระบวนการผลิต  ทําใหการสงมอบสนิ
คาลาชาไปหรือไม 

บอย คอนขางบอย สวนนอย 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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   (20)  มีกรณีที่ตองเปลี่ยนแปลงการปฏบัิติงาน  เนื่องจากตองสงมอบสิน
คาแบบฉุกเฉิน  เกิดขึ้นบอยหรือไม 

บอย คอนขางบอย สวนนอย 

(1)   สัดสวนของคาใชจายดานการจัดสง  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม   

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานการจัดสง  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมา  เพิ่มข้ึนหรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(3)   คาขนสงที่จายออก  เมื่อเทยีบกับงวดที่ผานมา  เพิม่ขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(4)   กรณีการขนสง  (จัดสง)  แบบฉุกเฉินมีมากหรือไม มาก คอนขางมาก สวนนอย 
(5)   มีการจัดจาง/สัง่ซื้อแบบแขงขันดานราคา  โดยเปรียบเทียบการนาํ
เสนอราคาจากหลาย ๆ บริษัทหรือไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

(6)   มีการวางแผนการจัดสงหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 

คาขนสงจายออก 

(7)   มีการจัดสงรวมกับบริษัทอื่นหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
Center Fee (8)   คาใชจายดาน Center Fee เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลวเพิ่มขึน้หรอืไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(9)   คาใชจายดานยานพาหนะ/คาซอมบํารุง  เมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  
เพิ่มขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(10)  ประสิทธิภาพการบรรทุกของเทีย่วรถของบริษัทตน  ลดลงหรือไม ลดลง ลดลงเล็กนอย ไมลดลง 
(11)  เวลาในการบรรทุกสนิคาข้ึน  เกดิเวลารอคอยเพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
(12)  เวลาในการขนสนิคาลง ณ สถานที่ของลูกคาปลายทาง  เกิดเวลารอ
คอยเพิม่ข้ึนหรือไม 

เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 

3 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัส

ง 

คาใชจายดาน
ยานพาหนะ/คา
ซอมบํารุง 

(13)  ระยะทางวิ่งตอเดือนเพิ่มข้ึนเนื่องจากการจัดสงบอยครั้งหรือไม เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
(1)   สัดสวนของคาใชจายในการเก็บรักษา  เม่ือเทยีบกับสถานประกอบ
การตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายในการเก็บรักษา  เมือ่เทียบกับงวดที่ผานมาแลว  เพิ่มขึน้
หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(3)   คาใชจายในการเก็บรักษาจายออก  เมื่อเทียบกับงวดทีผ่านมาแลว  
เพิ่มขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(4)   ปริมาณสนิคาคงคลัง  เมื่อเทียบกบังวดที่ผานมาแลว  เพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(5)   จํานวนรายการสนิคาที่อยูในควมคุมดูแล  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมา
แลว  เพิ่มขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(6)   นาํขอมูลของปริมาณสนิคาคงคลังมาคาํนวณในการวางแผนการผลิต
ดวยหรือไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

คาใชจายในการ
เก็บรักษาจายออก 
(จัดจาง) 

(7)   มีการเปรียบเทยีบกับราคาทองตลาดในละแวกใกลเคยีง  และตอรอง
ราคาคาเชาหรือไม 

ไมมี บางครั้ง มี 

(8)   คาใชจายในการปฏิบัติงานจายออก  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง คาใชจายในการ
ปฏิบัติงานจาย
ออก (จัดจาง) (9)   กรณีท่ีเกิดเวลารอคอยเนื่องจากการผลิตลาชา  หรอืคาํสั่งสงมอบสนิ

คามาลาชา  มีเพิ่มข้ึนหรือไม 
เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(10)   คาวัสดุสําหรบัการบรรจุหีบหอ  เมื่อเทียบกับงวดทีผ่านมา  เพิ่มขึน้
หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง คาวัสดุสาํหรับ
การบรรจุหีบหอ 

(11)  มีการเตรยีมความพรอมในเรื่องของมาตรฐานการจัดการสนิคาใน
ระหวางการจัดเก็บหรือระหวางการจัดสง เพื่อปองกนัสนิคาเสียหายหรอืไม

ไมมี มีบางสวน มี 

4 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ
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คาใชจายดาน
คลังสินคาของ
บริษัท 

(12)  มีการปรับปรงุประสิทธิภาพงานเก็บรักษา  โดยการใชประโยชนจาก
อุปกรณตาง ๆ เชน  ชั้นวาง  ชัน้วางแบบเคลื่อนท่ี  ช้ันลอย ฯลฯ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดหรือไม 

ไมมี มีบางสวน มี 



คูมือการคํานวณตนทุนโลจิสตกิส  20/60 

Copyright©2005, The Small and Medium Enterprise Agency    Japan Small and Medium Enterprise Corporation, All Rights Reserved.  
 

 (13)  ภายในคลังสินคามพีืน้ท่ีวาง (Space)  ทีไ่มมีการ ประยกุตใชใหเกิด 
ประโยชน (โดยเฉพาะพืน้ที่ดานบน)  อยูมากหรอืไม 

มีมาก มีคอนขาง
มาก 

ไมมี 

(14)   มีการสํารวจและจัดทํารายการสนิคาที่มีมากเกนิไป  สินคาท่ีไมมี
การเคลื่อนไหว   และดําเนนิมาตรการลดสนิคาเหลานัน้หรือไม    

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีดําเนนิการ
ในระดับหนึง่ 

มีการดาํเนนิ
การ 

  

ดอกเบี้ยสินคา
คงคลัง 

(15)  มีการวางแผนสั่งซ้ือวัตถุดิบ วางแผนการผลิตชิน้สวน/ผลิตภัณฑ  
ตามมาตรฐานปริมาณสนิคาคงคลังที่เหมาะสมหรือไม 

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีดําเนนิการ
ในระดับหนึง่ 

มีการดาํเนนิ
การ 

(1)   สัดสวนของคาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เมื่อเทียบกับ
สถานประกอบการตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาสาร  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(3)   เครือ่งมืออุปกรณเกี่ยวกับขอมูลขาวสารแตละชนิดมกีารใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดหรือไม 

ไมมี มีในระดับ
หนึ่ง 

มีการใช
ประโยชน
อยางเต็มท่ี 

(4)   มีการพิมพออกกระดาษ (Print out)  ในสวนท่ีไมจาํเปนหรือไม มี มีบางสวน ไมมี 
(5)   มีการใชกระดาษที่มีการพิมพแลวซํ้า (recycle) หรอืไม   ไมมี มีบางสวน มี 
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อมู

ลข
าวส

าร 

คาใชจายดาน
อุปกรณขอมูล
ขาวสาร/วัสดุ
สิ้นเปลอืง/ติด
ตอสื่อสาร 

(6)   มีกรณีติดตอส่ังซื้อกับจากซพัพลายเออรหลายครั้งในวันเดียวกัน  
บอยหรือไม 

บอย คอนขางบอย ไมมี 

(1)   สัดสวนของคาใชจายอืน่ ๆ  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการตัวแบบ
จําลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 

(2)   คาใชจายอ่ืน ๆ  เมื่อเทียบกับงวดทีผ่านมาแลว  เพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยน
แปลง 

ลดลง 

6 

คา
ใช
จาย

อื่น
 ๆ สัดสวน 

(3)   มีคาใชจายพิเศษอื่น ๆ อีกหรือไม มี มีบาง ไมมี 
(1)   เกิดกรณีสงสนิคาผิดพลาด  (จาํนวน , ชนิดสนิคา ฯลฯ)  บอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมเกิด 
(2)   เกิดกรณีสนิคาขาดบอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมเกิด 
(3)   เกิดกรณีสงสนิคาลาชาบอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมเกิด 
(4)   ลักษณะการจดัการ/ดูแลสนิคาของพนักงานเปนไปอยางระมัดระวัง
หรือไม 

ไมมีความ
ระมัดระวัง 

พอใช มีความ
ระมัดระวัง 

(5)   การปฏิบัติงานเตรียมการกระจายสินคา  (ติดปายราคา ฯลฯ) มีเกิด
กรณีผิดพลาดบางหรือไม 

มี นาน ๆ ครั้ง ไมมี 

7 

อื่น
 ๆ คุณภาพงาน 

โลจิสติกส 

(6)   เกิดกรณีผลิตลาชาบอยหรือไม บอย นาน ๆ ครั้ง ไมมี 
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 หัวขอตรวจสอบ  (Check Point)   (ธุรกิจคาปลีก) 
 
 
 

 No. รายการ หัวขอตรวจสอบ 
A B C 

(1)   สัดสวนตอยอดขายเมื่อเทียบกับสถานประกอบการตวัแบบจาํลองแลว  
สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 1 ตนทุนโลจิสติกส 

(2)   สัดสวนตอยอดขายเมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา เพิม่ข้ึนหรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(1)   สัดสวนของคาใชจายดานบคุลากร  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ขึ้นหรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(3)   จํานวนพนักงานระดับจัดการ มีมากเกินความจาํเปนหรือไม มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
(4)   งานที่ไมสามารถมอบหมายใหพนักงานระดับปฏิบติังาน  หรืองานที่
ไมสามารถกาํหนดรูปแบบมาตรฐานได  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
ระดับจัดการ 

(5)   สํานักงานธรุการกับรานคา  อยูหางกันจนเกนิไปหรอืไม หาง คอนขางหาง เหมาะสมแลว 
(6)   การใชงานพนกังานหญิงใหเกิดประโยชนยังนอยไปหรือไม นอย คอนขางนอย เหมาะสมแลว 
(7)   การปฏิบัติงานในคลังสนิคา  มีงานขนถายดวยมอืท่ีคอนขางเปนภาระ
หนักสําหรับพนักงานหญิง  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก สวนนอย 
พนักงานหญิง 

(8)   สําหรับพนักงานหญิง  มีการปฏบัิติงานที่ตองอยูดึก ๆ ดื่น ๆ หรือเขา
งานเชา ๆ  มากหรอืไม 

มาก คอนขางมาก สวนนอย 

(9)   การใชงานพนกังานชั่วคราว/รายวนัใหเกิดประโยชนยังนอยไปหรอืไม นอย คอนขางนอย เหมาะสมแลว 
(10)  การพฒันารูปแบบการปฏิบัติงานใหงาย  หรือเปนรปูแบบมาตรฐาน
นัน้  มีการพฒันาทีค่อนขางชาใชหรือไม 

ชา คอนขางชา เหมาะสมแลว 
พนักงานชั่ว
คราว/รายวนั 

(11)  มีการจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานหรือไม ไมมี มีแผนจะจัดทํา มี 
(12)  คาใชจายตอคนในแตละระดับพนักงาน  เมื่อเทียบกบัสถานประกอบ
การตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวา หรือไม 

สูง เทากนั ต่ํากวา 

(13)  มีการทาํงานลวงเวลามาก  เนื่องจากมีความแตกตางของปริมาณงาน
ระหวางกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

คาใชจายดาน
บุคลากรตอคน 

(14)  กรณีกําหนดใหพนักงานที่จางมาดวยคาจางที่สูง  ปฏิบัติงานในหนาท่ี
งาย ๆ นั้น  มีมากหรือไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

(15)  มีการจัดพืน้ทีสํ่าหรับการปฏิบัติงานตรวจเช็คสินคา  พืน้ที่สําหรับเก็บ
รักษาสนิคาไวอยางเพียงพอหรือไม 

ไมเพียงพอ เพียงพอใน
ระดับหนึ่ง 

เพียงพอแลว 

(16)  มีการนาํระบบบารโคด ฯลฯ เขามาประยุกตใชหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(17)  การเก็บรักษาสินคา  มีระบบการบงชี้ท่ีพนักงานทุกคนสามารถเขาใจ
ไดหรอืไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

(18)  การนาํสินคาออก  มีกรณีของการปฏิบัติงานสูญเปลาเกิดขึน้  เชนจะ
ตองนาํสนิคาที่อยูดานบนลงมากอน  แลวจึงหยิบสนิคาท่ีตองการ ฯลฯ  
หรือไม 

มี มีบางสวน ไมมี 
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ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

(19)  การเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรอุปกรณ (Mechanization)   ในกระบวน
การติดปายราคา  การบรรจุหีบหอลาชาเกนิไปหรือไม   

ลาชา คอนขางลาชา เหมาะสมแลว 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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   (20)    การเปล่ียนมาใชเครื่องจักรอุปกรณ (Mechanization)   ในการขนถาย
สินคาเขา/ออกจากคลังสินคา  ลาชาเกนิไปหรอืไม   

ลาชา คอนขางลาชา เหมาะสมแลว 

(1)   สัดสวนของคาใชจายดานการจัดสง  เม่ือเทียบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม   

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานการจัดสง  เมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  เพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(3)   คาขนสงท่ีจายออก  เม่ือเทยีบกับงวดที่ผานมา  เพิม่ขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(4)   กรณีการขนสง  (จัดสง)  แบบฉุกเฉินมีมากหรือไม มาก คอนขางมาก สวนนอย 
(5)   มีการจัดจาง/สัง่ซื้อแบบแขงขนัดานราคา  โดยเปรียบเทียบการนาํ
เสนอราคาจากหลาย ๆ บริษัทหรือไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

(6)   มีการวางแผนการจัดสงอยางเปนระบบหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 

คาขนสงท่ีจาย
ออก (จัดจาง
ภายนอก) 

(7)   มีการจัดสงรวมกับบริษัทอื่นหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(9)   คาใชจายดานยานพาหนะ/คาซอมบํารุง  เมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(10)  ประสิทธิภาพการบรรทุกสินคาของเที่ยวรถของบริษัทตน  ลดลงหรือ
ไม 

ลดลง ลดลงเล็กนอย ไมลดลง 

(11)  เวลาในการบรรทุกสนิคาขึน้  เกดิเวลารอคอยเพิ่มขึน้หรือไม เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
(12)  เวลาในการขนสนิคาลง ณ สถานที่ของลูกคาปลายทาง  เกิดเวลารอ
คอยเพิม่ขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
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(13)  ระยะทางวิ่งตอเดือนเพิ่มขึน้  เนื่องจากการจัดสงบอย  หรือไม เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เล็กนอย ไมเพิ่มขึน้ 
(1)   สัดสวนของคาใชจายในการเก็บรักษา  เม่ือเทยีบกับสถานประกอบการ
ตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายในการเก็บรักษาเมือ่เทียบกับงวดที่ผานมาแลวเพิ่มข้ึนหรอืไม เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(3)   คาใชจายในการเก็บรักษาที่จายออก  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(4)   ปริมาณสนิคาคงคลัง  เม่ือเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  เพิ่มข้ึนหรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(5)   นาํขอมูลของปริมาณสนิคาคงคลังมาคาํนวณในการวางแผนการผลิต
ดวยหรือไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

(6)   จํานวนรายการสนิคาที่อยูในควมคุมดูแล  เมือ่เทียบกับงวดที่ผานมา
แลว  เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

คาใชจายใน
การเก็บรักษา
ท่ีจายออก (จัด
จางภายนอก) 

(7)   มีการเปรียบเทยีบกับราคาทองตลาดในละแวกใกลเคยีง  และตอรอง
ราคาคาเชาหรือไม 

ไมมี บางครั้ง มี 

(8)   คาใชจายในการปฏิบัติงานที่จายออก  เมื่อเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง คาใชจายใน
การปฏิบัติงาน
ท่ีจายออก (จัด
จางภายนอก) 

(9)   กรณีที่เกิดเวลารอคอยเนื่องจากการผลิตลาชา  หรอืคําส่ังสงมอบสนิคา
มาลาชา  มีเพิม่ขึน้หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(10)   คาวัสดุสาํหรบัการบรรจุหีบหอ  เมื่อเทียบกับงวดทีผ่านมา  เพิ่มขึน้
หรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง คาวัสดุสาํหรับ
การบรรจุหีบหอ

(11)  มีการเตรยีมความพรอมในเรื่องของมาตรฐานการจัดการสนิคาใน
ระหวางการจัดเก็บ  หรือระหวางการจดัสง  เพื่อปองกนัสนิคาเสียหายหรอืไม

ไมมี มีบางสวน มี 

4 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 

คาใชจายดาน
คลังสินคาของ
บริษัท 

(12)  มีการปรับปรงุประสิทธิภาพงานเก็บรักษา  โดยการใชประโยชนจาก
อุปกรณตาง ๆ เชน  ช้ันวาง  ชัน้วางแบบเคลื่อนท่ี  ชัน้ลอย ฯลฯ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดหรอืไม 

ไมมี มีบางสวน มี 
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 (13)  ภายในคลังสนิคามีพืน้ที่วาง (Space)  ท่ีไมมีการ ประยกุตใชใหเกิด 
ประโยชน (โดยเฉพาะพืน้ที่ดานบน)  อยูมากหรอืไม 

มีมาก มีคอนขางมาก ไมมี 

(14)   มีการสํารวจและจัดทํารายการสินคาท่ีมีมากเกนิไป  หรือสินคาท่ีไมมี
การเคล่ือนไหว   และดาํเนนิมาตรการลดสนิคาเหลานัน้หรือไม    

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีดําเนนิการใน
ระดับหนึ่ง 

มีการดาํเนนิ
การ 

  

ดอกเบี้ยสินคา
คงคลัง 

(15)  มีการวางแผนสั่งซื้อ  ตามมาตรฐานปริมาณสนิคาคงคลังท่ีเหมาะสม
หรือไม 

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีดําเนนิการ
ในระดับหนึง่ 

มีการดาํเนนิ
การ 

(1)   สัดสวนของคาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เมื่อเทียบกับ
สถานประกอบการตัวแบบจาํลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา สัดสวน 

(2)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาสาร  เมื่อเทียบกับงวดที่ผานมาแลว  
เพิ่มข้ึนหรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(3)   เครือ่งมืออุปกรณเก่ียวกับขอมูลขาวสารแตละชนิดมกีารใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดหรอืไม 

ไมมี มีในระดับหนึง่ มีการใช
อยางเต็มท่ี 

(4)   มีการพิมพออกกระดาษ (Print out)  ในสวนทีไ่มจาํเปนหรือไม มี มีบางสวน ไมมี 
(5)   มีการใชกระดาษที่มีการพิมพแลวซ้ํา (recycle) หรอืไม   ไมมี มีบางสวน มี 
(6)   มีการใชวิธีการสั่งซ้ือแบบออนไลนหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(7)   มีการกําหนดเวลาส่ังซ้ือ  และปฏิบัติตามนัน้หรือไม ไมมี มีบางสวน มี 

5 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อมู

ลข
าวส

าร 

คาใชจายดาน
อุปกรณขอมูล
ขาวสาร/วัสดุ
ส้ินเปลอืง/ติด
ตอสื่อสาร 

(8)   มีกรณีติดตอสัง่ซื้อกับจากซพัพลายเออรหลายครั้งในวันเดียวกนั  บอย
หรือไม 

บอย คอนขางบอย ไมีมี 

(1)   สัดสวนของคาใชจายอืน่ ๆ  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการตัวแบบ
จําลองแลว  สูงกวาหรือไม 

สูงกวา เทากนั ต่ํากวา 

(2)   คาใชจายอืน่ ๆ  เม่ือเทียบกับงวดทีผ่านมาแลว  เพิ่มข้ึนหรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

6 คาใชจาย
อ่ืน ๆ 

สัดสวน 

(3)   มีคาใชจายพิเศษอื่น ๆ อีกหรือไม มี มีบาง ไมมี 
(4)   การจัดการ/ดแูลสินคาของพนักงานเปนไปอยางระมดัระวังหรอืไม ไมมีความ

ระมัดระวัง 
พอใช มีความ

ระมัดระวัง 
7 

อื่น
 ๆ คุณภาพงาน

โลจิสติกส 
(5)   การปฏิบัติงานเตรียมการกระจายสินคา  (ติดปายราคา ฯลฯ) มเีกิด
กรณีผิดพลาดบางหรือไม 

มี นาน ๆ ครั้ง ไมมี 
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สงโดยตรง  (10% ของยอดขาย) 

บริษัทแม / คลังสนิคา

ผูผ
ลิต

 

พนักงานระดับจัดการ 1    คน 
พนักงานจัดสง (ควบหนาท่ีฝายขาย) 0.5  คน 
ฝายประสานงาน  (หญิง) 1    คน 
---------------------------------------------------------- 
พนักงานควบคุมคลังสินคา (ชาย) 1    คน 
พนักงานชั่วคราว 1    คน 
(300 m2) 

บริษัทจําหนายของผูผลิต 

รานคาปลีก / 
ศูนยโลจิสติกส 

ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทตน 
ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทอ่ืน 

(แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส) 

ผูค
าส
งขั้
นท

ี่  1 ซุปเปอรมารเกต 
โฮมเซ็นเตอร ราน

คา
ปล

ีก
ราน

คา
ปล

ีก รานคาเฉพาะทาง 
หางสรรพสนิคา 
อื่น ๆ 

ลักษณะเฉพาะของงานดานโลจสิติกส 

1. ธุรกิจคาสง 
 (1) ธุรกิจคาสงสินคาเบ็ดเตล็ดใชในชีวิตประจําวัน 
  1 รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง 

 ยอดขายตอป  400,221k  เยน (33,352k เยน/เดือน)  
 พนักงาน             11  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) สินคาของทางสถานประกอบการมีลกัษณะหลากหลาย   มีจํานวนรายการสินคามาก   มีการจดัสงแตละครั้งมีปริมาณ
นอย  แตสงบอยคร้ัง 

b) สําหรับลกูคาที่เปนรานคาเฉพาะทางในทองถิ่น  หรือรานคาขนาดเลก็   พนักงานฝายขายจะเปนผูรับคําสั่งซื้อพรอมทั้งทํา
หนาที่จัดสงไปดวยในตัว 

c) สัดสวนยอดขายจากลกูคาที่เปนซุปเปอรมารเกต  โฮมเซ็นเตอร   มีสัดสวนเปน  25%  ของยอดขายทั้งหมด   มีการจายคา 
Center Fee  ประมาณ  3%  ของยอดขาย 

d) ลูกคาบางรายมีความตองการใหตดิปายราคาสินคาให   ทําใหสินคาจํานวนหนึ่งตองมีการเก็บสตอกสองระดับ  เพื่อติด
ปายราคาใหกับลูกคารายใหญที่มีอํานาจตอรองสูง 

e) ลูกคาที่เปนรานคาขนาดเลก็มีจาํนวนลดนอยลง  ในขณะเดียวกันการสงสินคาใหกับโฮมเซ็นเตอร  ฯลฯ  มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น 
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(ทรพัยสนิจากการ
ตรวจนับสนิคาคงคลัง) 

x    0.417  
  (ดอกเบี้ยตอเดอืน) 

2 การจัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 
a) ศกึษาขอมูลของคาใชจายดานบุคลากรตอหนวย / จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท 
  คาใชจายดานบุคลากรตอหนวย / จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท  มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
  พนักงานฝายขายทําหนาที่จัดสงสินคาควบคูไปดวย  ดังนั้นจะตองนําขอมูลจํานวนพนักงานดังกลาว

มารวมเขาเปนพนักงานดานโลจสิติกสดวย 

   
คาใชจายดาน
บุคลากร 

(เยน/เดือน) 

จํานวนพนักงาน
ดานโลจิสติกส 

(คน) 

อื่น ๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) หมายเหต ุ

พนักงานระดับจัดการ 493k 1 1 2  

ทั่วไปชาย 347k 1.5 2.5 4 
พนักงานฝายขายทาํหนาที่
จัดสง  เพิ่ม  0.5 คน 

ทั่วไปหญิง 216k 1 3 4  
ชั่วคราว/รายวนั 90k 1 0 1  
รวม  4.5 6.5 11  

 
b) ศกึษาขอมูลสภาพที่แทจริงของการบริหารงาน และคาใชจายในการจดัสง  คาใชจายในการเก็บรักษาฯลฯ 
  สภาพที่แทจริงของการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง   และเกณฑการคํานวณตน

ทุนโลจิสติกส  มีรายละเอียดดังตารางดานลางนี ้
หมวด รายการคาใชจาย สภาพทีแ่ทจริงของการบรหิารงานของสถานประกอบ

การตัวแบบจาํลอง 
เกณฑการคาํนวณตนทนุโลจิสติกส 

คาขนสงจายออก ใชการเชาเหมาเทีย่ววิ่ง คาขนสงท่ีมีการจายออกจริง 
Center Fee 3%  ของมูลคาการสงสินคาใหกับทางเซ็นเตอร จํานวนเงนิที่จายจรงิ 
คายานพาหนะ Station Wagon  1t  :   2 คนั คาเส่ือมราคาตอเดอืน   40k เยน/เดือน/คนั 

คาใชจายในการ
จัดสง 

คาบาํรุงรักษายานพาหนะ เช้ือเพลิง  คาซอมบาํรุง  คาทางดวน จํานวนเงนิที่จายออกจริง 
คาเก็บรักษาจายออก ไมมีการใชคลังสนิคาภายนอก คาเก็บรักษาจายออกจริง  (0) 
คาจางปฏิบัติงานจายออก ไมมีการจางภายนอกปฏิบัติงาน คาจางปฏิบัติงานจายออกจริง   (0) 
คาวัสดุใชในการบรรจุหีบหอ วัสดุที่ใชบรรจุหีบหอ ท่ีปดผนึก ปายราคา ฯลฯ จํานวนเงนิที่ซื้อจรงิ 
คาใชจายดานคลังสนิคาของบ. คลังสินคาของบริษทั   300 m2 คาเชาจากการประเมิน    1.2k เยน/m2/เดือน 
คาเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสนิคา ช้ันวางขนาดกลาง คาเชาจากการประเมิน    20k  เยน/เดือน 

คาใชจายในการ
เก็บรักษา 

ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง รวมทรพัยสินจากการ- 
ตรวจนับสินคาคงคลัง     56,042k เยน                           
     วัสดุ                                   18k เยน 
     ผลิตภัณฑ/สนิคา         56,015k เยน 
     สตอกสํารอง                        9k เยน 

  
 
 

ดอกเบี้ยตอป 5%  /  12 เดือน = 0.417 
 

คาเครื่องมืออุปกรณดานขอมูลขาวสาร มูลคาลงทนุในเครือ่งมืออุปกรณ    2,000k เยน คาเชาตอเดอืน 2%  x  อัตราการใช 50% 
วัสดุสิ้นเปลือง ใบสลิป   FD   หมึกผง   หมึกแบบตลับ ฯลฯ 50%  ของจาํนวนเงินท่ีจายจริง  

คาใชจายในการ
จัดการขอมูลขาว
สาร คาติดตอสือ่สาร คาโทรศพัท 50%  ของจาํนวนเงินท่ีจายจริง 
อื่น ๆ คาสาํนักงานธรุการ พืน้ท่ีทีเ่กี่ยวของกับงานโลจิสติกส    20 m2 คาเชาจากการประเมิน    3k เยน/m2/เดือน 
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3 ตารางตนทุนโลจิสติกส 

หมวด รายการ จัดจาง / ของ
บริษัทเอง วิธีการคาํนวณ ฐานการคาํนวณ ปริมาณ จํานวนเงนิ สัดสวนตนทนุ 

โลจิสติกส 
(1)  ระดับจัดการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 493k 1 493k 
(2)  ท่ัวไปชาย ของบริษัทเอง ประเมนิ 347k 1.5 521k 
(3)  ท่ัวไปหญิง ของบริษัทเอง ประเมนิ 216k 1 216k 
(4)  ช่ัวคราว/รายวนั ของบริษัทเอง จายจริง 90k 1 90k คา

ใช
จาย

ดา
น

บุค
ลา
กร

 

รวม 1,320k 47.0% 
(5)  คาขนสงจายออก จัดจาง จายจริง  คัน 264k 
(6)  Center Fee จัดจาง จายจริง   250k 
(7)  คายานพาหนะ ของบริษัทเอง ประเมนิ 40k 2 80k 
(8)  คาบํารุงรักษา ของบริษัทเอง จายจริง   95k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

สง
 

รวม 688k 24.5% 
(9)  คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง จายจริง  m2 0 
(10)  คาจางปฏิบัติงาน จัดจาง จายจริง   0 
(11)  คาวัสดใุชในการ
บรรจุหีบหอ ของบริษัทเอง จายจริง   22k 

(12)  คาใชจายดานคลังสิน
คาของบริษัท ของบริษัทเอง ประเมนิ 1.2k 300 m2 360k 

(13)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ภายในคลังสินคา ของบริษัทเอง ประเมนิ  เครือ่ง 20k 

(14)  ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง ของบริษัทเอง ประเมนิ 
มูลคาสนิคาคงคลังปลายงวด x ดอกเบี้ย
รายป / 12 
(56,042k x 0.417%) 

234k 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 
(รว

มค
าแป

รร
ูปเพ

ื่อก
ารก

ระ
จาย

สิน
คา

) 

รวม 636k 22.7% 
(15)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ขอมูลขาวสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 

(40k เยน/เดือน x 50%) 20k 

(16)  คาวัสดุส้ินเปลือง ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช (60k เยน
/เดือน x 50%) 30k 

(17)  คาติดตอสื่อสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช (105k เยน
/เดือน x 50%) 53k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อมู

ล
ขา
วส

าร 

รวม 103k 3.7% 

อื่น
 ๆ (18)  คาสาํนักงานธุรการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 3k 20  m2 60k 0.2% 

รวม  (ตนทนุโลจิสติกสรวม) 2,806k 100% 
ยอดขาย 33,352k 
มูลคาสงมอบสนิ
คา 30,017k 

(19) 

มูลคากาํไรขัน้ตน 

 ตามผลประกอบ
การจริง   

6,670k       
สัดสวนตอยอดขาย 8.4% 
สัดสวนตอมูลคาสงมอบสินคา 9.3% 

ดัช
นีบ

ริห
าร 

(20)  สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกส 

สัดสวนตอมูลคากาํไรขัน้ตน 42.7%     
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 หมวด รายการตรวจสอบ 
A B C 

(1)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ข้ึน  หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   สินคาเขาโดยมากจะตองหาที่วางชั่วคราว ฯลฯ ทําใหตองมีภาระปฏิบัติงานขนยายซ้าํเกิดขึ้น
เชนนี้บอยหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   เนือ่งจากปริมาณงานของแตละกระบวนการแตกตางกันมาก  ทําใหมพีนักงานมากเกนิความจํา
เปนหรือไม 

มีมาก มีคอนขางมาก เหมาะสมแลว 

(4)   ในการปฏิบัติงานมีการ  “รอคอย” มาก  ทาํใหเกิดเวลาสญูเปลามากหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(5)   มีกรณีไมมีปายบงชี้ที่สินคาแตละชนิด  ทําใหการปฏบิัติงานหยิบตองเสยีเวลา “คนหา” หรอืไม มี บางครั้ง ไมมี คา

ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

(6)   ไมรักษาเวลาปดรับคาํส่ังซ้ือ  ทาํใหเกิดกรณีการปฏบิัติงานเตรียมการสงมอบสินคาฉุกเฉิน
บอยหรือไม 

มาก คอนขางมาก ไมมี 

(1)   คาใชจายดานการจัดสงเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉินบอย  ทําใหคาขนสงคอนขางสูงกวาปกติหรือไม คอนขางสูง บางครั้ง เหมาะสมแลว 
(3)  ในการจัดสงมกีารเตรยีม  “รวบรวมสินคา” ไวลวงหนาหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(4)  ในการสงสนิคา  มีการกาํหนดใหพนักงานขับรถเขา “จัดวางสนิคา” ในสวนของพืน้ท่ีขายดวย
หรือไม 

มี มีบางสวน ไมมี 

(5)   เกิดกรณีการจัดสงแบบฉุกเฉินเนือ่งจากการเตรยีมสงมอบสินคาลาชา  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(6)   เกิดกรณีลูกคาสงคืนสนิคา โดยจดัเก็บคาขนสงปลายทาง (คาใชจายของบริษัท) บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี คา

ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัส

ง 

(7)   เกิดกรณีตองจดัสงสินคาอีกครั้งเนื่องจากการสงสนิคาผิด  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการเก็บรักษาเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   ตองใชพืน้ที่การเก็บเพิ่มขึน้  เนื่องจากตองเก็บรักษาสินคาชนิดเดียวกันแยกตามแตละรายลกู
คา หรือไม 

เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(3)   การจัดการสนิคาสงคนื  มีการดําเนนิการอยางเหมาะสมดีแลวหรือไม ไมมีการดาํเนนิ
การ 

มีดําเนนิการ
บางสวน 

มีการดาํเนนิ
การ 

(4)   สินคาคงคลังท่ีไมมีการเคลือ่นไหว  ถูกปลอยไวโดยไมมีการดาํเนนิการใดใด จนทาํใหพืน้ท่ีใช
สอยแคบไปหรือไม 

แคบ แคบเล็กนอย ไมเปนปญหา 

(5)   การจัดการสนิคาสงคนืสาํหรับสินคาจัดรายการพิเศษ  มีการกาํหนดกฎเกณฑไวหรือไม ไมมีกําหนด มีในระดับหนึง่ มี คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารเ
ก็บ

รัก
ษา

 

(6)   มีการเพิ่มพืน้ท่ีการเก็บรักษาสนิคาทนัทีตามจาํนวนรายการสนิคาเพิ่มข้ึน  โดยไมพิจารณาให
รอบคอบหรือไม 

เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(1)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เพิ่มข้ึนจากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   มีกรณีเกิดความสูญเปลาจากการรอคอยในงานโลจิสติกส   เนื่องจากการพิมพใบรายการหยิบ 
(Picking List)  ลาชา  หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   มีกรณีเกิดการรอคอยที่สูญเปลาในงานบรรจหุีบหอ/เตรียมการสงมอบสินคา  เนื่องจากการจัด
ทําใบสงของลาชา หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(4)   มีกรณีที่ตองเขยีนใบสลิปหรอืบัญชีดวยมือ  โดยที่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสมหรือไม 

มีมาก บางสวน ไมมี 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อม

ูลข
าวส

าร 

(5)   มีความพยายามในการนาํเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร เชน การรับคําส่ังซ้ือแบบออนไลน ฯลฯ 
เขามาประยุกตใชหรือไม 

ไมมีการดาํเนนิ
การ 

อยูระหวาง
พิจารณา 

มีการดาํเนนิ
การ 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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อื่น
 ๆ (1)   มีความพยายามดําเนนิการเพือ่ใหเกิดความรวมมือกบัธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธรุกิจตาง

ประเภทกันหรือไม 
ไมมีการดาํเนนิ
การ 

มีบางสวน มีการดาํเนนิ
การ 

 
 (2) ธุรกิจคาสงอาหารสด 
 1 รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง 
  ยอดขายตอป  3,539,031k เยน  (294,919k เยน/ป) 
  จํานวนพนักงาน              32  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป
ระ
กอ

บก
ารฟ

ารม
เลี้ย

งสั
ตว

 
ผูป

ระ
กอ

บก
ารป

ระ
มง

 
ผูป

ระ
กอ

บก
ารช

าวไ
ร/ช

าวส
วน

 สม
าค
ม 

ตัว
กล

างจ
าก
แห

ลง
ผล

ิต 

(ฝายจัดซื้อ/ฝายขาย/ฝายบัญช ี 16  คน) 
 ระดับจัดการ    1  คน 
 ประสานงาน/คลังสินคา/ 

      สงมอบสินคา (ญ.)     3  คน 
 จัดเที่ยวรถ/จัดสง (ชาย)    8  คน 
 ระดับจัดการ     1  คน 
 ควบคุมคลังสนิคา/ 

      บรรจหุีบหอ (ชาย)     3  คน 
      คลังสินคาแชแข็ง     50  m2 
      คลังสินคาแชเยน็      100  m2  

 
การประมูล 

ผูประกอบการแปรรูป 

ธุรกิจคาสงคูแขง 

บริษัทนาํเขา แหลงผลิตในตางประเทศ 

ศูนยโลจิสติกสของ
ฝายคาปลีก 

ผูประกอบการธรุกจิ
อาหาร/เครื่องด่ืม 

ราน
คา
ปล

ีก 

รานคาท่ัวไป 
ราคาเฉพาะทาง 
รานสะดวกซื้อ 
หางสรรพสนิคา 
ซุปเปอรมารเกต 

สหกรณการเกษตร/
สหกรณเพื่อผูบริโภค 

ผูบ
ริโ
ภค

 

ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทตน 
ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทอืน่ 

(แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส) 

ตลาดคาสงในแหลงผลิต 
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ลักษณะเฉพาะของงานดานโลจสิติกส  
a)   การควบคุมความสดของสินคา (อุณหภูมิ  ระยะเวลาการเกบ็สินคาคงคลัง ฯลฯ)  เปนสิ่งสําคัญที่สุด 
b) การควบคุมตัวสินคา  เชน  ปายบงชี้สินคา ฯลฯ  มักเกดิปญหาสญูหายหรือไมชัดเจน   แตอยางไรก็ตามจาํเปนตองให

ความสําคัญเนื่องจากเกี่ยวของในดานสุขอนามัย/ความปลอยภัย  และการเพิ่มมูลคาสินคา 
c) ในกรณีของสถานประกอบการตวัแบบจําลอง   ยอดขายจากรานสะดวกซื้อ  ซุปเปอรมารเกตมีสดัสวนคิดเปน 18%  

ของยอดขายทั้งหมด   และจายคา  Center Fee  ประมาณ 3% ของยอดขาย 
 
 2 การจัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 

a) ศกึษาขอมูลของคาใชจายดานบุคลากรตอหนวย / จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท 

 
คาใชจายดาน

บุคลากรตอหนวย 
(เยน/เดือน) 

พนักงานดาน 
โลจิสติสก 

(คน) 

อื่น ๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) หมายเหต ุ

พนักงานระดับจัดการ 540k 2 3 5  

ท่ัวไปชาย 410k 11 12 23 รวมพนักงานขับรถของ
บริษัท  7 คน 

ท่ัวไปหญิง 271k 3 1 4  
พนักงานช่ัวคราว/รายวนั  0 0 0  

รวม  16 16 32  
 

b) ศกึษาขอมูลของสภาพที่แทจริงของการบริหารงาน  คาใชจายดานการจดัสง  คาใชจายดานการเก็บรักษา  ฯลฯ 
 ขอมูลของสภาพที่แทจริงของการบริหารงานและเกณฑการคํานวณตนทุนโลจิสติกส  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

หมวด รายการคาใชจาย สภาพทีแ่ทจริงของการบรหิารงานของสถาน
ประกอบการตัวแบบจําลอง 

เกณฑการคาํนวณตนทนุโลจิสติกส 

คาขนสงจายออก ใชการเชาเหมาเทีย่ววิ่ง คาขนสงท่ีมีการจายออกจริง 
Center Fee 3%  ของมูลคาการสงสินคาใหกับทางเซ็นเตอร จํานวนเงนิท่ีจายจรงิ 
คายานพาหนะ รถมีตูแชแข็ง  4t     2  คนั คาเส่ือมราคาตอเดอืน   114k เยน/เดือน/คนั 
 รถมีตูแชแข็ง  2t     3  คนั คาเส่ือมราคาตอเดอืน   105k เยน/เดือน/คนั 
  Almi Van     4t      2  คัน คาเส่ือมราคาตอเดอืน     58k เยน/เดือน/คนั 

คาใชจายในการ
จัดสง 

คาบาํรุงรักษายานพาหนะ เช้ือเพลิง  คาซอมบาํรุง  คาทางดวน จํานวนเงนิท่ีจายออกจริง 
คาเก็บรักษาจายออก มอบหมายงานจัดเก็บใหกับคลังสินคาแชแข็งภาย

นอก 
คาเก็บรักษาจายออกจริง 

คาจางปฏิบัติงานจายออก มอบหมายงานจัดเก็บใหกับคลังสินคาแชแข็งภาย
นอก 

คาจางปฏิบัติงานจายออกจริง 

คาวัสดุใชในการบรรจุหีบหอ วัสดุที่ใชบรรจุหีบหอ  ฉลาก ฯลฯ จํานวนเงนิท่ีซื้อจรงิ 
คาใชจายดานคลังสนิคาของบริษัท คลังสินคาแชแข็ง     50 m2 

คลังสินคาแชเยน็     100 m2 
คาเชาจากการประเมิน    5k เยน/m2/เดือน 
คาเชาจากการประเมิน    3k  เยน/ m2/เดือน 

คาใชจายในการ
เก็บรักษา 

คาเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสนิคา รถยก  1  คัน คาเชาจากการประเมิน   50k เยน/คนั/เดือน 
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(ทรพัยสนิจากการ
ตรวจนับสนิคาคงคลัง) 

x    0.417  
  (ดอกเบี้ยตอเดือน) 

 ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง รวมทรพัยสินจากการ- 
ตรวจนับสินคาคงคลัง     47,568k เยน                      
     วัตถุดิบ                         1,341k เยน 
     ผลิตภัณฑ/สนิคา        45,764k เยน 
     สตอกสํารอง                   463k เยน 

  
 
 

ดอกเบี้ยตอป 5%  /  12 เดือน = 0.417 
 

คาเครื่องมืออุปกรณดานขอมูลขาวสาร มูลคาลงทนุในเครือ่งมืออุปกรณ    10,000k เยน คาเชาตอเดือน 2%  x  อัตราการใช 50% 
วัสดุสิ้นเปลือง ใบสลิป   FD   หมึกผง   หมึกแบบตลับ ฯลฯ 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง  

คาใชจายในการ
จัดการขอมูลขาว
สาร คาติดตอสือ่สาร คาโทรศพัท 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง 
อื่น ๆ คาสาํนักงานธรุการ สํานักงานธรุการ    30 m2 คาเชาจากการประเมิน    3k เยน/m2/เดือน 
 3 ตารางตนทุนโลจิสติกส 

หมวด รายการ จัดจาง / ของ
บริษัทเอง วิธีการคาํนวณ ฐานการคาํนวณ ปริมาณ จํานวนเงนิ สัดสวนตนทนุ 

โลจิสติกส 
(1)  ระดับจัดการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 540k 2 1,080k 
(2)  ท่ัวไปชาย ของบริษัทเอง ประเมนิ 410k 11 4,510k 
(3)  ท่ัวไปหญิง ของบริษัทเอง ประเมนิ 271k 3 193k 
(4)  ช่ัวคราว/รายวนั ของบริษัทเอง จายจริง  0 0 คา

ใช
จาย

ดา
น

บุค
ลา
กร

 

รวม 6,403k 47.7% 
(5)  คาขนสงจายออก จัดจาง จายจริง  คัน 1,564k 
(6)  Center Fee จัดจาง จายจริง   1,593k 
(7)  คายานพาหนะ ของบริษัทเอง ประเมนิ 94k 7  คัน 659k 
(8)  คาบํารุงรักษา ของบริษัทเอง จายจริง   737k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

สง
 

รวม 4,553k 34.0% 
(9)  คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง จายจริง  m2 454k 
(10)  คาจางปฏิบัติงาน จัดจาง จายจริง   351k 
(11)  คาวัสดใุชในการ
บรรจุหีบหอ ของบริษัทเอง จายจริง   468k 

(12)  คาใชจายดานคลังสิน
คาของบริษัท ของบริษัทเอง ประเมนิ 3.7k 150 m2 550k 

(13)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ภายในคลังสินคา ของบริษัทเอง ประเมนิ 50k 1  เครือ่ง 50k 

(14)  ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง ของบริษัทเอง ประเมนิ 
มูลคาสนิคาคงคลังปลายงวด x ดอกเบี้ย
รายป / 12 
(47,568k x 0.417%) 

198k 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก็

บร
ักษ

า 
(รว

มค
าแป

รร
ูปเพ

ื่อก
ารก

ระ
จาย

สิน
คา

) 

รวม 2,071k 15.5% 
(15)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ขอมูลขาวสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 

(200,000 เยน/เดือน x 50%) 100k 

(16)  คาวัสดุส้ินเปลือง ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (60k เยน/เดือน x 50%) 30k 

(17)  คาติดตอสื่อสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (294k เยน/เดือน x 50%) 147k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ัดก

ารข
อม

ูล
ขา
วส

าร 

รวม 277k 2.1% 

อื่น
 ๆ (18)  คาสาํนักงานธุรการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 3k 30  m2 90k 0.7% 
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รวม  (ตนทนุโลจิสติกสรวม) 13,394k 100% 
ยอดขาย 294,919k 
มูลคาสงมอบสนิ
คา 286,071k 

(19) 

มูลคากาํไรขัน้ตน 

 ตามผลประกอบ
การจริง   

29,492k       
สัดสวนตอยอดขาย 4.5% 
สัดสวนตอมูลคาสงมอบสินคา 4.7% 

ดัช
นีบ

ริห
าร 

(20)  สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกส 

สัดสวนตอมูลคากาํไรขัน้ตน 45.0%     
 

 
 

 หมวด รายการตรวจสอบ 
A B C 

(1)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ข้ึน  หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   สินคาเขาโดยมากจะตองหาที่วางชั่วคราว ฯลฯ ทําใหตองมีภาระปฏิบัติงานขนยายซ้าํเกิดขึ้น
เชนนี้บอยหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   การปฏิบัติงานรับเขาสนิคา  และจายสนิคาออกผสมปนเปกนั  ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ไมดีพอหรือไม 

ไมดี ไมคอยด ี เหมาะสมแลว 

(4)   พืน้ทีใ่นการปฏิบัติงาน “รับเขาสนิคา”  “ตรวจรับสนิคา” แคบ   ความคลองตัวในการปฏิบัติ
งานไมดพีอหรือไม 

ไมดี ไมคอยด ี เหมาะสมแลว 

(5)   พืน้ที่สําหรับสนิคารอการจัดสงไมเพียงพอ   ความคลองตัวในการปฏิบตัิงานไมดพีอหรือไม ไมดี ไมคอยด ี เหมาะสมแลว 
(6)   มีการใชเครื่องมืออุปกรณ  เชน รถเขน็ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานขนยายเขา/ออกคลังสินคาหรือ
ไม 

ไมมี มีบางสวน มี 

(7)   สถานที่วางสนิคาคงคลัง  หรอืการบงชี้ ฯลฯ ไมชัดเจน  จนตองเสยีเวลาในการ “คนหา” หรือ
ไม 

ไมชัดเจน ไมชัดเจนบาง
สวน 

เหมาะสมแลว 

(8)   คลังสนิคาอยูกระจายกนั   ทําใหประสิทธิภาพการทาํงานไมดหีรอืไม ไมดี คอนไมด ี เหมาะสมแลว 
(9)   เกิดเวลาสญูเปลาเพิม่ขึน้  จากการ “รอคอย”  ในการปฏิบัติงานบอยครั้ง  หรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

คา
ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

(10)  การปฏิบัติงานจายออกสินคาแบบฉุกเฉิน เนือ่งจากไมรักษาเวลาในการปดรับคาํสั่งซื้อ  บอย
ครั้ง หรือไม 

บอย คอนขางบอย ไมมี 

(1)   คาใชจายดานการจัดสงเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉินบอย  ทําใหคาขนสงคอนขางสูงกวาปกติหรือไม คอนขางสูง บางครั้ง เหมาะสมแลว 
(3)   ประสิทธิภาพการบรรทุกสินคาของรถบรรทุกลดลงหรือไม ลดลง คอนขางลดลง เหมาะสมแลว 
(4)  ในการสงสนิคา  มีการกาํหนดใหพนักงานขับรถนาํสินคาเขา  “จัดวางบนชัน้” ในสวนของพืน้
ที่ขายดวยหรือไม 

มี มีบางสวน ไมมี 

(5)   เกิดกรณีการจัดสงแบบฉุกเฉินเนือ่งจากเลยเวลากาํหนดสงสนิคาใหลูกคา  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัส

ง 

(6)   เกิดกรณีตองจดัสงสินคาอีกครั้งเนื่องจากการสงสนิคาผิด  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการเก็บรักษาเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   มีมาตรการใชพืน้ที่จัดเก็บใหเกิดประโยชนสูงสุด  เชน  การใชชัน้วาง ฯลฯ หรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(3)   การจัดซ้ือ   มกีารดาํเนนิการอยางเปนระบบ  และพจิารณาดูปรมิาณการขายประกอบหรือไม ไมมี มีบางสวน เหมาะสมแลว 

คา
ใช
จาย

ดา
น

กา
รเก

็บร
ักษ

า 

(4)   ปริมาณการเก็บสตอกของภาชนะสําหรับการบรรจุหบีหอ  มีมากเกนิไปหรือไม มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 

ค า ใ(1)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เพิ่มข้ึนจากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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(2)   มีกรณีที่ตองเขยีนใบสลิปหรอืบัญชีดวยมือ  โดยที่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสมหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   เกิดกรณีการสัง่ซื้อซัพพลายเออรรายเดยีวกนัหลายครั้งในหนึ่งวนัหรอืไม มี บางครั้ง ไมมี 
(4)   มีกรณีเกิดความสูญเปลาจากการรอคอยในการปฏิบัติงานในคลังสนิคา   เนือ่งจากการพิมพใบ
รายการหยิบ (Picking List)  ลาชา  หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

 

(5)   เกิดความสญูเปลาจากการรอคอยในการจัดสง  เนื่องจากการจัดทาํใบสงสินคาลาชาหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
อื่น ๆ (1)   มีความพยายามดําเนนิการเพือ่ใหเกิดความรวมมือกบัธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธรุกิจตาง

ประเภทกันหรือไม 
ไมมีการดาํเนนิ
การ 

มีบางสวน มีการดาํเนนิ
การ 

    สัดสวนของคาใชจายดานบคุลากรคอนขางสูง   ซึ่งอาอาจจะเปนเพราะสภาพแวดลอมในการทาํงานคอนขางลาํบาก   จึงไมสามารถกําหนดคาจางราคาถกูได     
จําเปนตองมีมาตรการปรับปรุงการปฏบิัติงาน  การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทาํงาน  เพื่อชวยในการรักษาแรงงานที่สามารถจางในราคาที่ถูกได 
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ลักษณะเฉพาะของงานดานโลจสิติกส 

(3)  ธุรกิจคาสงยา 
 1 รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง 

 ยอดขายตอป     5,606,671k  เยน   (467,223k  เยน/เดือน) 
 จํานวนพนักงาน  71  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) สํานักงานขายแตละแหงดาํเนินการจดัซื้อ  และจัดเก็บสินคาคงคลัง 
b) พนักงานการตลาด (Marketing Specialist (MS))  มีหนาที่ไปเสนอขายใหกับลกูคา   นําเสนอขอมูลขาวสาร  พรอมทั้ง 

“จัดสงสินคา”  .....  สัดสวนการปฏิบัติหนาที่ในงานโลจิสติกสของพนักงานการตลาด   “มากกวา 50%” 
c) การจดัแบงสินคาเตรียมสงมอบ   จัดแบงตามพนักงานการตลาดแตละคน 
d) การควบคุมระยะเวลาหมดอายุของลอตสินคาเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
e) จํานวนรายการสนิคามีมาก 
f) ในการจัดการ/ดแูลสินคา   ตองมีความระมัดระวังในการเก็บรกัษาอยางรอบครอบ 

(แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส) 

ผูผ
ลิต

ยา ผูค
าส
งขั้
นท

ี่ 1 

พนักงานระดับจัดการงานโลจิสติกส   2 คน 
พนักงานจัดสง (ชาย)        2  คน 
ฝายประสานงาน (หญิง)       2  คน 
พนักงานคลังสนิคา (ชาย)                   1  คน 
พนักงานช่ัวคราวในคลังสนิคา           1  คน 

(50 m2) 

พนักงานจัดสง (ชาย)         12  คน 
ฝายประสานงาน (หญิง)   6  คน 
พนักงานคลังสนิคา (ชาย)    3  คน 
พนักงานช่ัวคราว    3  คน 

(50 m2) 

โรงพยาบาล / คลนีคิ 

แผนกจายยา / รานขายยา 

โรงพยาบาล / คลนีคิ 

แผนกจายยา / รานขายยา 

Door-to-Door Natural Medicine Dealers 

แผนกจายยา / รานขายยา ผูคาสงรับเงนิสด ผูคาสงขัน้ที่ 2 

ผูบ
ริโ
ภค

ขั้น
สุด

ทา
ย 

สํานักงานใหญ

สํานักงานฝายขายแตละแหง

ตนทุนโลจิสติกสของบริษัท 
ตนทุนโลจิสติกสของบริษัทอืน่
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(ทรพัยสนิจากการ
ตรวจนับสนิคาคงคลัง) 

x    0.417  
  (ดอกเบี้ยตอเดือน) 

g) การจดัสงสินคาโดยตรงจากซัพพลายเออรแทบจะไมมีเลย 
 
 2 การจัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 

a) การศกึษาหาขอมูลของคาใชจายดานบุคลากรตอหนวย / จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท 
  คาใชจายดานบุคลากรตอหนวย / จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท  มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
  นอกจากนี้  มีการสํารวจงานดานโลจสิตกิสที่เปนหนาที่ของพนักงานการตลาด    และนําจํานวนพนักงานการ

ตลาดนั้น ๆ บวกเขาไวในจํานวนพนักงานดานโลจิสตกิสตามความเหมาะสม  (ในที่นี้   50%  ของจํานวนพนักงาน
การตลาดคดิเพิ่มเปนพนักงานดานโลจิสติกส) 

 
คาใชจายดาน
บุคลากร 

(เยน/เดือน) 

จํานวนพนักงาน
ดานโลจิสติกส 

(คน) 

อื่น ๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) หมายเหต ุ

พนักงานระดับจัดการ 629k 2 8 10  
ทั่วไปชาย 469k 18 21 39  
ทั่วไปหญิง 307k 8 10 18  
ชั่วคราว/รายวนั 130k 4 0 4  
รวม  32 39 71  

 
b) สํารวจหาขอมลูของสภาพที่แทจริงในการบริหารงาน  และคาใชจายดานการจดัสง  คาใชจายดานการเก็บรกัษา ฯลฯ 
  สภาพที่แทจริงในการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง  และเกณฑการคาํนวณตนทุนโลจิสตกิส  

มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
หมวด รายการคาใชจาย สภาพทีแ่ทจริงของการบรหิารงานของสถาน

ประกอบการตัวแบบจําลอง 
เกณฑการคาํนวณตนทนุโลจิสติกส 

คาขนสงจายออก ใชการเชาเหมาเทีย่ววิ่ง คาขนสงท่ีมีการจายออกจริง 
Center Fee ไมมีการสงสนิคาใหกับเซ็นเตอร จํานวนเงนิท่ีจายจรงิ   (0) 
คายานพาหนะ Light Van     20  คัน คาเส่ือมราคาตอเดอืน   50k เยน/เดือน/คนั 

คาใชจายในการ
จัดสง 

คาบาํรุงรักษายานพาหนะ เช้ือเพลิง  คาซอมบาํรุง  คาทางดวน จํานวนเงนิท่ีจายออกจริง 
คาเก็บรักษาจายออก มีการใชคลังสินคาภายนอกเฉพาะชวงที่มีสินคาเขา

มาก 
คาเก็บรักษาจายออกจริง 

คาจางปฏิบัติงานจายออก เชนเดียวกับดานบน คาจางปฏิบัติงานจายออกจริง 
คาวัสดุใชในการบรรจุหีบหอ วัสดุที่ใชบรรจุหีบหอ  ฉลาก ปายราคา ฯลฯ จํานวนเงนิท่ีซื้อจรงิ 
คาใชจายดานคลังสนิคาของบริษัท คลังสินคาของบริษทั     100 m2 คาเชาจากการประเมิน    1.2k เยน/m2/เดือน 
คาเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสนิคา ช้ันวางแบบเคลื่อนท่ีได คาเชาจากการประเมิน    50k  เยน/คนั/เดือน 

คาใชจายในการ
เก็บรักษา 

ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง รวมทรพัยสินจากการ- 
ตรวจนับสินคาคงคลัง     270,133k เยน                    
     วัตถุดิบ                                    0 เยน 
     ผลิตภัณฑ/สนิคา        270,042k เยน 
     สตอกสํารอง                       91k เยน 

  
 
 

ดอกเบี้ยตอป 5%  /  12 เดือน = 0.417 
 

คาเครื่องมืออุปกรณดานขอมูลขาวสาร มูลคาลงทนุในเครือ่งมืออุปกรณ    20,000k เยน คาเชาตอเดือน 2%  x  อัตราการใช 50% 
วัสดุสิ้นเปลือง ใบสลิป   FD   หมึกผง   หมึกแบบตลับ ฯลฯ 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง  

คาใชจายในการ
จัดการขอมูลขาว
สาร คาติดตอสือ่สาร คาโทรศพัท 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง 
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อื่น ๆ คาสาํนักงานธรุการ พืน้ท่ีทีเ่กี่ยวของกับงานโลจิสติกส    120 m2 คาเชาจากการประเมิน    3k เยน/m2/เดือน 
 
 3 ตารางตนทุนโลจิสติกส 

หมวด รายการ จัดจาง / ของ
บริษัทเอง วิธีการคาํนวณ ฐานการคาํนวณ ปริมาณ จํานวนเงนิ สัดสวนตนทนุ 

โลจิสติกส 
(1)  ระดับจัดการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 629k 2 1,258k 
(2)  ท่ัวไปชาย ของบริษัทเอง ประเมนิ 469k 18 8,442k 
(3)  ท่ัวไปหญิง ของบริษัทเอง ประเมนิ 307k 8 2,456k 
(4)  ช่ัวคราว/รายวนั ของบริษัทเอง จายจริง 130k 4 640k คา

ใช
จาย

ดา
น

บุค
ลา
กร

 

รวม 12,796k 69.2% 
(5)  คาขนสงจายออก จัดจาง จายจริง  คัน 1,437k 
(6)  Center Fee จัดจาง จายจริง   0 
(7)  คายานพาหนะ ของบริษัทเอง ประเมนิ 50k 20  คัน 1,000k 
(8)  คาบํารุงรักษา ของบริษัทเอง จายจริง   548k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

สง
 

รวม 2,985k 16.1% 
(9)  คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง จายจริง  m2 2k 
(10)  คาจางปฏิบัติงาน จัดจาง จายจริง   21k 
(11)  คาวัสดใุชในการ
บรรจุหีบหอ ของบริษัทเอง จายจริง   48k 

(12)  คาใชจายดานคลังสิน
คาของบริษัท ของบริษัทเอง ประเมนิ 1.2k 100 m2 120k 

(13)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ภายในคลังสินคา ของบริษัทเอง ประเมนิ 50k 4  เครือ่ง 200k 

(14)  ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง ของบริษัทเอง ประเมนิ 
มูลคาสนิคาคงคลังปลายงวด x ดอกเบี้ย
รายป / 12 
(270,133k x 0.417%) 

1,126k 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 
(รว

มค
าแป

รร
ูปเพ

ื่อก
ารก

ระ
จาย

สิน
คา

) 

รวม 1,517k 8.2% 
(15)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ขอมูลขาวสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 

(400k เยน/เดือน x 50%) 200k 

(16)  คาวัสดุส้ินเปลือง ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (600k เยน/เดือน x 50%) 300k 

(17)  คาติดตอสื่อสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (651k เยน/เดือน x 50%) 326k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อม

ูล
ขา
วส

าร 

รวม 826k 4.5% 

อื่น
 ๆ (18)  คาสาํนักงานธุรการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 3k 120  m2 360k 1.9% 

รวม  (ตนทนุโลจิสติกสรวม) 18,484k 100% 
ยอดขาย 467,223k 
มูลคาสงมอบสนิ
คา 462,551k 

(19) 

มูลคากาํไรขัน้ตน 

 ตามผลประกอบ
การจริง   

56,067k       ดัช
นีบ

ริห
าร 

(20)  สัดสวนตนทุน สัดสวนตอยอดขาย 4.0%     
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สัดสวนตอมูลคาสงมอบสินคา 4.0%  โลจิสติกส 
สัดสวนตอมูลคากาํไรขัน้ตน 33.0% 

 

 
 
 

 หมวด รายการตรวจสอบ 
A B C 

(1)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ข้ึน  หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   ในการเตรยีมสินคาโดยจาํแนกตามพนักงานการตลาด  ใชเวลามากเกนิไปหรอืไม ใชเวลามาก ใชเวลาคอนขาง

มาก 
เหมาะสมแลว 

(3)  การบงชี้รายการสนิคา  รหัสสินคาเขาใจยาก  ทาํใหการปฏิบัติงานหยิบตองเสียเวลา “คนหา” 
หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(4)   มีมาตรการจัดเก็บ  บงชี้สินคาท่ีเหมาะสม  เพื่อใหสามารถหยิบสินคาตามลําดับระยะเวลาหมด
อายุของแตละลอต หรือไม 

ไมมีการดาํเนนิ
การ 

มีดําเนนิการบาง
สวน 

มีการดาํเนนิ
การ คา

ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

(5)   มีการวางสนิคาในทางเดนิ  เกะกะการปฏิบัติงานอืน่ ๆ หรือไม เกะกะ บางครั้ง ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการจัดสงเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณีการจัดสงสินคาแบบฉุกเฉินบอย  ทําใหตองปรับเปลี่ยนแผนเสนทางจัดสงบอยหรอืไม บอย คอนขางบอย ไมมี 
(3)   ปริมาณการสั่งซื้อตอครั้งจากลูกคานอย  ทาํใหประสิทธิภาพการบรรทุกของเที่ยวจัดสงของ
บริษัทลดลงหรือไม 

ลดลง คอนขางลดลง เหมาะสมแลว 

(4)   พนักงานขับรถมีหนาท่ีจัดวางสนิคาหนารานใหกับลกูคาดวยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(5)   เกิดกรณีตองจดัสงสินคาอีกครั้งเนื่องจากการสงสนิคาผิด  บอยหรือไม บอย คอนขางบอย ไมมี 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัส

ง 

(6)   เกิดกรณีลูกคาสั่งซ้ือดวน   ทําใหตองจัดสงสินคาไปที่รานคาเดียวกนัหลายครั้งในหนึ่งวนั  หรือ
ไม 

บอย คอนขางบอย ไมมี 

(1)   คาใชจายดานการเก็บรักษาเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณีสงคนืสินคา  เนื่องจากเงือ่นไขของระยะเวลาหมดอายขุองลอตสินคาบอยหรือไม บอย คอนขางบอย ไมมี 
(3)   การจัดการกับสินคาท่ีถูกสงคืน  มีมาตรการจัดการอยางเหมาะสมแลวหรือไม ไมมี มีบางสวน เหมาะสมแลว 
(4)   สินคาท่ีไมมีการเคลือ่นไหวถูกปลอยวางทิ้งไว  จนทําใหสถานที่คับแคบหรือไม คับแคบ คอนขางคับแคบ เหมาะสมแลว 
(5)   มีมาตรการลดปริมาณการเก็บสินคาคงคลัง  โดยจัดซือ้อยางมีการวางแผนหรือไม ไมมีการดาํเนนิ

การ 
มีบางสวน มีการดาํเนนิ

การ 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารเ
ก็บ

รัก
ษา

 

(6)   มีการขยายพืน้ท่ีเก็บรักษาสนิคา  ตามการเพิ่มขึน้ของจํานวนรายการสนิคา โดยไมไตรตรอง
ใหละเอยีดถี่ถวนหรือไม    

เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง เหมาะสมแลว 

(1)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เพิ่มข้ึนจากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   มีกรณีที่ตองเขยีนใบสลิปหรอืบัญชีดวยมือ  โดยที่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสมหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

าร
ขอ

มูล
ขา
วส

าร 

(3)   การมีมาตการเปลี่ยนมาใชระบบรบัคําสั่งซ้ือแบบออนไลนหรอืไม 
 
 

ไมมี บางครั้ง มี 

อื่น
 ๆ (1)   มีความพยายามดําเนนิการเพือ่ใหเกิดความรวมมือกบัธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธรุกิจตาง

ประเภทกันหรือไม 
ไมมีการดาํเนนิ
การ 

มีบางสวน มีการดาํเนนิ
การ 

 เนื่องจากการจัดสงเปนหนาที่ของทางพนักงานการตลาด (Marketing Specialist  (MS))  ทําใหสดัสวนของคาใชจายดานบคุลากรคอนขางสูง   ดังนัน้จาก
สภาพปจจุบัน   จาํเปนตองสรางระบบภายในบริษัท  เพือ่เสริมสรางศักยภาพ/ประสิทธิภาพของการดาํเนนิงาน   โดยการแบงงานโลจิสติกสที่ดําเนนิการ
โดยพนักงานการตลาดออกเทาท่ีจะเปนไปได 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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 นอกจากนี้   ยังจาํเปนตองพฒันาใหเกดิความรวมมือระหวางธุรกิจเดียวกัน  และธรุกิจตางประเภทกัน 
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ลักษณะเฉพาะของงานดานโลจสิติกส 

(4) ธุรกิจคาสงเครื่องปนดินเผา/เคร่ืองเคลือบดินเผา 
 1 รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง 
   ยอดขายตอป      1,284,530k  เยน  (107,044k เยน/เดือน) 
   จํานวนพนักงาน                    30  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

a) ทางบริษัทเปนผูไปรับ/รวบรวมสินคาจากผูผลติ (โรงเผา)      
b) ในฐานะของผูคาสงในแหลงผลติ  การปฏิบัติงานโลจิสติกสที่สาํคัญคือ  การตรวจสินคา บรรจุกลอง  การจดัชดุ (assort) 
c) มีการติดปายราคา  ตามคําขอของผูคาสงในแหลงผลิต 
d) สําหรับลกูคาที่เปนรานคาเฉพาะทาง  หรือรานคาขนาดเล็ก ทางบริษัทจะเปนผูจัดสงเองพรอมทั้งจัดวางสินคาใหลกูคาดวย 
e) มีการสงคืนสินคามาก  ทําใหเกิดสินคาคงคลังที่ไมมีการเคลื่อนไหว (Ded Stock) ไดงาย 
f) สินคาจดัรายการพิเศษ  จะใหทางซัพพลายเออรสงใหลูกคาโดยตรง  (20%  ของยอดขาย) 

 

ผูผ
ลิต

 (โ
รงเ

ผา
) 

ผูค
าส
งใน

แห
ลง
ผล

ิต 

พนักงานระดับจัดการ            1 คน 
พนักงานควบคุมงานโลจิสติกส (หญิง)  4  คน 
พนักงานจัดสง (ชาย)                 4  คน 

พนักงานระดับจัดการ           1  คน 
พนักงานคลังสินคา    2  คน 
พนักงานชั่วคราว     6  คน 

 (350 m2) 

ผูคาสงในแหลงผูบริโภค 

ศูนยโลจิสติกส 
ฝายรานคาปลีก 

 

ซุปเปอรมารเกต 
โฮมเซน็เตอร 

 ราน
คา
ปล

ีก 

รานคาของทางผูผลิต 
ผูคาสงรับจากผูผลิตโดยตรง 

สํานักงานใหญ/คลงัสินคา (ในแหลงผลิต/แหลงผูบริโภค) 

ตนทนุโลจิสติกสของบริษัท 
ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทอืน่

รานคาเฉพาะทาง 
หางสรรพสนิคา 

อ่ืน ๆ ราน
คา
ปล

ีก 
 สถานประกอบการตัวแบบจาํลองนี้  เปนท้ังผูคาสงในแหลงผลิต  และผูคาสงในแหลงผูบรโิภค 

แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส 
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(ทรพัยสนิจากการ
ตรวจนับสนิคาคงคลัง) 

x    0.417  
  (ดอกเบี้ยตอเดือน) 

2 การจัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 
a) ศกึษาหาขอมลูของคาใชจายดานบุคลากรตอหนวย/จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท 

 คาใชจายดานบุคลากรตอหนวย/จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภทเปนดังตารางตอไปนี้ 
 เนื่องจากพนักงานการตลาดทําหนาที่จัดสงดวย   จึงตองสํารวจจํานวนพนักงานที่ทําหนาที่ดังกลาว และคิด
ลงในสวนของจํานวนพนักงานดานโลจสิกตดวย 

  

     
คาใชจายดาน
บุคลากร 

(เยน/เดือน) 

จํานวนพนักงาน
ดานโลจิสติกส 

(คน) 

อื่น ๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หมายเหต ุ

ระดับจัดการ 505k 2 2 4  
ท่ัวไปชาย 400k 6 7 13  
ท่ัวไปหญิง 300k 4 2 6  
พนักงานช่ัวคราว/รายวนั 100k 6 1 7  
รวม  18 12 30  

 
b) สํารวจหาขอมลูของสภาพที่แทจริงในการบริหารงาน  และคาใชจายดานการจดัสง  คาใชจายดานการเก็บรกัษา ฯลฯ 

 สภาพที่แทจริงในการบริหารงานของสถานประกอบการแบบจาํนวน  และเกณฑการคาํนวณตนทุนโลจิสติกส    
มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

หมวด รายการคาใชจาย สภาพทีแ่ทจริงของการบรหิารงานของสถาน
ประกอบการตัวแบบจําลอง 

เกณฑการคาํนวณตนทนุโลจิสติกส 

คาขนสงจายออก ใชการเชาเหมาเทีย่ววิ่ง คาขนสงท่ีมีการจายออกจริง 
Center Fee 3%  ของมลูคาสินคาทีจ่ัดสง จํานวนเงนิท่ีจายจรงิ    
คายานพาหนะ รถบรรทุก  2t      4  คนั คาเส่ือมราคาตอเดอืน   50k เยน/เดือน/คนั 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
ร

จัด
สง

 

คาบาํรุงรักษายานพาหนะ เช้ือเพลิง  คาซอมบาํรุง  คาทางดวน จํานวนเงนิท่ีจายออกจริง 
คาเก็บรักษาจายออก ไมมีการใชคลังสนิคาภายนอก คาเก็บรักษาจายออกจริง 
คาจางปฏิบัติงานจายออก ไมมีการจัดจางภายนอก คาจางปฏิบัติงานจายออกจริง 
คาวัสดุใชในการบรรจหุีบหอ วัสดุที่ใชบรรจุหีบหอ  ฉลาก ปายราคา ฯลฯ จํานวนเงนิท่ีซื้อจรงิ 
คาใชจายดานคลังสนิคาของบริษัท คลังสินคาของบริษทั     350 m2 คาเชาจากการประเมิน    1k เยน/m2/เดือน 
คาเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสนิคา ระบบสายพานแบบขับเคลื่อน คาเชาจากการประเมิน    200k  เยน/คนั/เดือน 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 

ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง รวมทรพัยสินจากการ- 
ตรวจนับสินคาคงคลัง     112,007k เยน                    
     วัสดุ                                         0 เยน 
     ผลิตภัณฑ/สนิคา        104,327k เยน 
     สตอกสํารอง                  7,680k เยน 

  
 
 

ดอกเบี้ยตอป 5%  /  12 เดือน = 0.417 
 

คาเครื่องมืออุปกรณดานขอมูลขาวสาร มูลคาลงทนุในเครือ่งมืออุปกรณ    30,000k เยน คาเชาตอเดือน 2%  x  อัตราการใช 50% 
วัสดุสิ้นเปลือง ใบสลิป   FD   หมึกผง   หมึกแบบตลับ ฯลฯ 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง  

คา
ใช
จาย

ใน
กา
ร

จัด
กา
รข
อม

ูล
ขา
วส

าร 

คาติดตอสือ่สาร คาโทรศพัท 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง 
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อื่น ๆ คาสาํนักงานธรุการ พืน้ท่ีทีเ่กี่ยวของกับงานโลจิสติกส    80 m2 คาเชาจากการประเมิน    2.5k เยน/m2/เดือน 
3 ตารางตนทุนโลจิสติสก 

หมวด รายการ จัดจาง / ของ
บริษัทเอง วิธีการคาํนวณ ฐานการคาํนวณ ปริมาณ จํานวนเงนิ สัดสวนตนทนุ 

โลจิสติกส 
(1)  ระดับจัดการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 505k 2 1,010k 
(2)  ท่ัวไปชาย ของบริษัทเอง ประเมนิ 400k 6 2,400k 
(3)  ท่ัวไปหญิง ของบริษัทเอง ประเมนิ 300k 4 1,200k 
(4)  ช่ัวคราว/รายวนั ของบริษัทเอง จายจริง 100k 6 600k คา

ใช
จาย

ดา
น

บุค
ลา
กร

 

รวม 5,210k 50.8% 
(5)  คาขนสงจายออก จัดจาง จายจริง  คัน 1,947k 
(6)  Center Fee จัดจาง จายจริง   320k 
(7)  คายานพาหนะ ของบริษัทเอง ประเมนิ 50k 4  คัน 200k 
(8)  คาบํารุงรักษา ของบริษัทเอง จายจริง   134k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

สง
 

รวม 2,681k 25.4% 
(9)  คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง จายจริง  m2 19k 
(10)  คาจางปฏิบัติงาน จัดจาง จายจริง   77k 
(11)  คาวัสดใุชในการ
บรรจุหีบหอ ของบริษัทเอง จายจริง   258k 

(12)  คาใชจายดานคลังสิน
คาของบริษัท ของบริษัทเอง ประเมนิ 1k 350 m2 350k 

(13)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ภายในคลังสินคา ของบริษัทเอง ประเมนิ     เครือ่ง 200k 

(14)  ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง ของบริษัทเอง ประเมนิ 
มูลคาสนิคาคงคลังปลายงวด x ดอกเบี้ย
รายป / 12 
(112,007k x 0.417%) 

467k 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 
(รว

มค
าแป

รร
ูปเพ

ื่อก
ารก

ระ
จาย

สิน
คา

) 

รวม 1,371k 13.4% 
(15)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ขอมูลขาวสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 

(600k เยน/เดือน x 50%) 300k 

(16)  คาวัสดุส้ินเปลือง ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (800k เยน/เดือน x 50%) 400k 

(17)  คาติดตอสื่อสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (328k เยน/เดือน x 50%) 164k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อมู

ล
ขา
วส

าร 

รวม 864k 0.8% 

อื่น
 ๆ (18)  คาสาํนักงานธุรการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 2,500 80  m2 200k 2.0% 

รวม  (ตนทนุโลจิสติกสรวม) 10,246k 100% 
ยอดขาย 107,044k 
มูลคาสงมอบสนิ
คา 85,635k 

(19) 

มูลคากาํไรขัน้ตน 

 ตามผลประกอบ
การจริง   

25,691k       
สัดสวนตอยอดขาย 9.6% 
สัดสวนตอมูลคาสงมอบสินคา 12.0% 

ดัช
นีบ

ริห
าร 

(20)  สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกส 

สัดสวนตอมูลคากาํไรขัน้ตน 39.9%     
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 หมวด รายการตรวจสอบ 
A B C 

(1)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกับงวดที่ผานมา  เพิม่ขึ้น  หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   สินคาเขาโดยมากจะตองหาที่วางชั่วคราว ฯลฯ ทาํใหตองมีภาระปฏิบัติงานขนยายซ้าํเกิดขึ้นเชนนี้
บอยหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   มีการปฏิบัติงานขนยายดวยมือมาก  หรือมีการปฏิบัติงานที่คอนขางยากสําหรับพนักงานหญิงมากหรือ
ไม 

มีมาก มีคอนขางมาก นอย 

(4)   การบรรจุสินคาลงกลอง  หลังจากรวบรวมสนิคามาแลว  มีการดาํเนนิการอยางมีการวางแผนหรือไม ไมมี บางสวน มี 
(5)   ในการปฏิบัติงานตองเสยีเวลา  “รอคอย”  มาก   ทําใหการทาํงานลวงเวลาเพิม่ขึน้หรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(6)   เสียเวลาในการ “คนหา” ในการปฏิบัติงานหยิบ  เนื่องจากการบงชี้บนตวัสินคาไมชัดเจน ฯลฯ หรือไม มี บางครั้ง ไมมี 

คา
ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

(7)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉิน  เนือ่งจากไมรักษาเวลาปดรับคําส่ังซ้ือบอยหรือไม บอย คอนขางบอย ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการจัดสงเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉินบอย  ทาํใหคาขนสงคอนขางสูงกวาปกติหรือไม คอนขางสูง บางครั้ง เหมาะสมแลว 
(3)   มีการพิจารณาทบทวนเสนทางการจัดสงเปนระยะ ๆ หรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(4)   ประสิทธิภาพในการบรรทุกของรถขนสนิคาลดต่าํลงหรือไม   ลดลง คอนขางลดลง เหมาะสมแลว 
(5)   เกิดกรณีการจดัสงแบบฉุกเฉินเนือ่งจากการเตรยีมสงมอบสินคาลาชา  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(6)   เกิดกรณีลูกคาสงคืนสนิคา โดยจดัเก็บคาขนสงปลายทาง (คาใชจายของบริษัท) บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี คา

ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัส

ง 

(7)   เกิดกรณีตองจดัสงสินคาอีกครั้งเนื่องจากการสงสนิคาผิด  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการเก็บรักษาเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   สตอกของกลองเล็กสําหรับการบรรจุสนิคา  มีมากเกินไปหรือไม มาก คอนขางมาก เหมาะสมแลว 
(3)   สินคาตามฤดกูาลที่ขายเหลือมีมากจนทาํให  สถานทีค่ับแคบไปหรือไม คับแคบ คอนขางคับแคบ เหมาะสมแลว 
(4)   สินคาคงคลังท่ีไมมีการเคลือ่นไหว  ถูกปลอยไวโดยไมมีการดาํเนนิการใดใด จนทาํใหพืน้ทีใ่ชสอย
แคบไปหรอืไม 

คับแคบ คอนขางคับแคบ ไมเปนปญหา 

(5)   การจัดการสนิคาสงคนืสาํหรับสินคาจัดรายการพิเศษ  มีการกาํหนดกฎเกณฑและปฏิบัติตามนัน้หรือ
ไม 

ไมมี มีในระดับหนึง่ มี 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารเ
ก็บ

รัก
ษา

 

(6)   สินคาประเภทของขวญัท่ีมีการหอเรยีบรอยเพือ่เตรยีมสงมอบสินคานัน้  ถูกเก็บไวนานโดยไมมีการ
เคลื่อนไหวหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(1)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   มีกรณีเกิดความสูญเปลาจากการรอคอยในงานโลจิสติกส   เนื่องจากการพิมพใบรายการหยิบ 
(Picking List)  ลาชา  หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   มีกรณีเกิดการรอคอยที่สูญเปลาในงานบรรจหุีบหอ/เตรียมการสงมอบสินคา  เนื่องจากการจัดทําใบ
สงของลาชา หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(4)   มีกรณีที่ตองเขียนใบสลิปหรอืบัญชีดวยมือ  โดยที่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมหรือไม 

มีมาก บางสวน ไมมี 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อม

ูลข
าว

สา
ร 

(5)   เกิดกรณีติดตอสั่งซื้อซัพพลายเออรเจาเดยีวกนัหลายครั้งในหนึ่งวนับางหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 

อื่น
 ๆ (1)   มีความพยายามดําเนนิการเพือ่ใหเกิดความรวมมือกบัธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธรุกิจตางประเภทกัน ไมมีการดาํเนนิ

การ 
มีบางสวน มีการดําเนนิ

การ 
 สัดสวนของคาใชจายดานบุคลากรคอนขางสูงเชนเดยีวกบัธุรกิจประเภทอ่ืน 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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 เมื่อดูสัดสวนของตนทนุโลจิสติกสตอมูลคาการสงมอบสนิคา (ยอดขายซึ่งไมรวมสวนของการจัดสงโดยตรง)  ตนทุนโลจิสติกสจะคอนขางสูง   ในกรณีที่
สัดสวนการจัดสงโดยตรงของยอดขายคอนขางสูง   จะตองใชมูลคาการสงมอบสินคาเปนเกณฑในการคาํนวณตนทนุโลจิสติกส 
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ลักษณะเฉพาะของงานดานโลจสิติกส 

(5) ธุรกิจคาสงของเลน / เคร่ืองกีฬา 
 1 รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง 
   ยอดขายตอป  3,595,151k  เยน  (299,596k เยน/เดือน) 
   จํานวนพนักงาน               39  คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) เนื่องจากสินคามลีักษณะตามฤดกูาล  มีกระแสความนิยมเขามาเกี่ยวของดวย  ทําใหเกิดสินคาคงคลังที่ไมเคลื่อนไหว  
(Dead Stock)  ไดงาย   

b) เทียบกับสินคาชนิดอ่ืน ๆ แลว  สวนมากจะเปนธุรกิจในลกัษณะ “ติดตอคาขายแบบคนคุนเคยกัน”  
c) มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาอยูในรูปแบบของ  “สินคาหลากประเภท   ปริมาณนอย”   
d) รานคาปลกีเคร่ืองกีฬา  90%  เปนสถานประกอบการขนาดเล็ก 
e) รานคาเฉพาะทางในทองถิ่น  หรือรานคาที่มีขนาดเลก็   พนักงานการตลาดจะรับคําสั่งซื้อจากลกูคาพรอมทั้ง  “จัดสง”  สิน

คาดวย 
f) เนื่องจากทางลกูคาใหติดปายราคา   ดังนั้นสินคาสวนหนึ่งจะมีการติดปายเตรียมไวกอน  ทําใหเกิดสตอกสินคาสองระดับขึ้น 

 

ผูค
าส
งท

ี่วาง
แผ

นด
าน

ผลิ
ต

ภัณ
ฑเ
อง

 

ผูค
าส
งใน

แห
ลง
รว
บร

วม
/กร

ะจ
ายส

ินค
า 

พนักงานระดับจัดการ            1 คน 
พนักงานควบคุมงานโลจิสติกส (หญิง)  4  คน 
พนักงานจัดสง (ชาย)                 5  คน 

พนักงานระดับจัดการ                  1  คน 
พนักงานคลังสนิคา           3  คน 

(660 m2) 
พนักงานช่ัวคราว          10  คน 

ผูคาสงระดับทองถิน่ 

ศูนยโลจิสติกส 
ฝายรานคาปลีก 

 

ซุปเปอรมารเกต 
โฮมเซน็เตอร 

 ราน
คา
ปล

ีก 

บริษัทคาสง 

สํานักงานใหญ/คลงัสินคา 

ตนทนุโลจิสติกสของบริษัท 
ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทอ่ืน

รานคาเฉพาะทาง 
หางสรรพสนิคา 

อื่น ๆ ราน
คา
ปลี

ก 

  “ผูคาสงที่วางแผนดานผลิตภัณฑเอง”  เปนลักษณะเฉพาะสําหรับธุรกิจประเภทนี้ 

ผูผ
ลิต

ขอ
งเล

น 
ผูผ

ลิต
เคร

ื่อง
กีฬ

า 

(แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส) 
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(ทรพัยสนิจากการ
ตรวจนับสนิคาคงคลัง) 

x    0.417  
  (ดอกเบี้ยตอเดือน) 

2 การจัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 
a) ศกึษาหาขอมลูของคาใชจายดานบุคลากรตอหนวย/จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท 
  คาใชจายดานบุคลากรตอหนวย/จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภทเปนดังตารางตอไปนี้ 
 เนื่องจากพนักงานการตลาดทําหนาที่จัดสงดวย   จึงตองสํารวจจํานวนพนักงานที่ทําหนาที่ดังกลาว และคิดลงในสวน

ของจํานวนพนักงานดานโลจิสกตดวย 

     
คาใชจายดาน
บุคลากร 

(เยน/เดือน) 

จํานวนพนักงาน
ดานโลจิสติกส 

(คน) 

อื่น ๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) หมายเหต ุ

ระดับจัดการ 600k 2 3 5  
ท่ัวไปชาย 470k 8 7 15  
ท่ัวไปหญิง 330k 4 5 9  
พนักงานช่ัวคราว/รายวนั 150k 10 0 10  
รวม  24 15 39  

 
b) สํารวจหาขอมลูของสภาพที่แทจริงในการบริหารงาน  และคาใชจายดานการจดัสง  คาใชจายดานการเก็บรกัษา ฯลฯ 
  สภาพที่แทจริงในการบริหารงานของสถานประกอบการแบบจาํนวน  และเกณฑการคาํนวณตนทุนโลจิสติกส  

มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
หมวด รายการคาใชจาย สภาพทีแ่ทจริงของการบรหิารงานของสถาน

ประกอบการตัวแบบจําลอง 
เกณฑการคาํนวณตนทนุโลจิสติกส 

คาขนสงจายออก ใชการขนสงทางรถไฟ คาขนสงท่ีมีการจายออกจริง 
Center Fee 3%  ของมลูคาสินคาทีจ่ัดสง จํานวนเงนิท่ีจายจรงิ    
คายานพาหนะ รถ Wagon   1t      5  คัน คาเส่ือมราคาตอเดอืน   40k เยน/เดือน/คนั 

คาใชจายในการ
จัดสง 

คาบาํรุงรักษายานพาหนะ เช้ือเพลิง  คาซอมบาํรุง  คาทางดวน จํานวนเงนิท่ีจายออกจริง 
คาเก็บรักษาจายออก มีการใชคลังสินคาภายนอกบางสวน คาเก็บรักษาจายออกจริง 
คาจางปฏิบัติงานจายออก คาจางปฏิบัติงานนาํสนิคาเขา/ออกคลงั ติดปายราคา คาจางปฏิบัติงานจายออกจริง 
คาวัสดุใชในการบรรจุหีบหอ วัสดุที่ใชบรรจุหีบหอ  ฉลาก ปายราคา ฯลฯ จํานวนเงนิท่ีซื้อจรงิ 
คาใชจายดานคลังสนิคาของบริษัท คลังสินคาของบริษทั     660 m2 คาเชาจากการประเมิน    1.2k เยน/m2/เดือน 
คาเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสนิคา รถยก คาเชาจากการประเมิน    80k  เยน/คนั/เดือน 

คาใชจายในการ
เก็บรักษา 

ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง รวมทรพัยสินจากการ- 
ตรวจนับสินคาคงคลัง     259,238k  เยน                   
     วัสดุ                               5,057k   เยน 
     ผลิตภัณฑ/สนิคา       233,190k   เยน 
     สตอกสํารอง                20,991k  เยน 

  
 
 

ดอกเบี้ยตอป 5%  /  12 เดือน = 0.417 
 

คาเครื่องมืออุปกรณดานขอมูลขาวสาร มูลคาลงทนุในเครือ่งมืออุปกรณ    50,000k เยน คาเชาตอเดือน 2%  x  อัตราการใช 50% 
วัสดุสิ้นเปลือง ใบสลิป   FD   หมึกผง   หมึกแบบตลับ ฯลฯ 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง  

คาใชจายในการ
จัดการขอมูลขาว
สาร คาติดตอสือ่สาร คาโทรศพัท 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง 
อื่น ๆ คาสาํนักงานธรุการ พืน้ท่ีทีเ่กี่ยวของกับงานโลจิสติกส    20 m2 คาเชาจากการประเมิน    3k เยน/m2/เดือน 
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3 ตารางตนทุนโลจิสติสก 

หมวด รายการ จัดจาง / ของ
บริษัทเอง วิธีการคาํนวณ ฐานการคาํนวณ ปริมาณ จํานวนเงนิ สัดสวนตนทนุ 

โลจิสติกส 
(1)  ระดับจัดการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 600k 2 1,200k 
(2)  ท่ัวไปชาย ของบริษัทเอง ประเมนิ 470k 8 3,760k 
(3)  ท่ัวไปหญิง ของบริษัทเอง ประเมนิ 330k 4 1,320k 
(4)  ช่ัวคราว/รายวนั ของบริษัทเอง จายจริง 150k 10 1,500k คา

ใช
จาย

ดา
น

บุค
ลา
กร

 

รวม 7,780k 42.0% 
(5)  คาขนสงจายออก จัดจาง จายจริง  คัน 5,472k 
(6)  Center Fee จัดจาง จายจริง   900k 
(7)  คายานพาหนะ ของบริษัทเอง ประเมนิ 40k 5  คัน 200k 
(8)  คาบํารุงรักษา ของบริษัทเอง จายจริง   220k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

สง
 

รวม 6,792k 36.7% 
(9)  คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง จายจริง  m2 8k 
(10)  คาจางปฏิบัติงาน จัดจาง จายจริง   103k 
(11)  คาวัสดใุชในการ
บรรจุหีบหอ ของบริษัทเอง จายจริง   241k 

(12)  คาใชจายดานคลังสิน
คาของบริษัท ของบริษัทเอง ประเมนิ 1.2k 660 m2 792k 

(13)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ภายในคลังสินคา ของบริษัทเอง ประเมนิ 80k  2  เครือ่ง 160k 

(14)  ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง ของบริษัทเอง ประเมนิ 
มูลคาสนิคาคงคลังปลายงวด x ดอกเบี้ย
รายป / 12 
(259,238k x 0.417%) 

1,081k 

คา
ใช
จาย
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กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 
(รว
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าแป
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ารก
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สิน
คา
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รวม 2,385k 12.9% 
(15)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ขอมูลขาวสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 

(1,000k เยน/เดือน x 50%) 500k 

(16)  คาวัสดุส้ินเปลือง ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (1,100k เยน/เดือน x 50%) 550k 

(17)  คาติดตอสื่อสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (905k เยน/เดือน x 50%) 453k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อม

ูล
ขา
วส

าร 

รวม 1,503k 8.1% 

อื่น
 ๆ (18)  คาสาํนักงานธุรการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 3k 20  m2 60k 0.3% 

รวม  (ตนทนุโลจิสติกสรวม) 18,520k 100% 
ยอดขาย 299,596k 
มูลคาสงมอบสนิ
คา 284,616k 

(19) 

มูลคากาํไรขัน้ตน 

 ตามผลประกอบ
การจริง   

44,939k       
สัดสวนตอยอดขาย 4.5% 
สัดสวนตอมูลคาสงมอบสินคา 6.5% 

ดัช
นีบ

ริห
าร 

(20)  สัดสวนตนทุน 
โลจิสติกส 

สัดสวนตอมูลคากาํไรขัน้ตน 41.2%     
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 หมวด รายการตรวจสอบ 
A B C 

(1)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ข้ึน  หรือไม เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   สินคาเขาโดยมากจะตองหาที่วางชั่วคราว ฯลฯ ทําใหตองมีภาระปฏิบัติงานขนยายซ้าํเกิดขึ้น
เชนนี้บอยหรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   เนือ่งจากการสัง่ซ้ือสินคาเขาจะเปนลอต   ในชวงที่มสิีนคาเขา  ทาํใหพืน้ที่ไมเพียงพอหรือไม ไมเพียงพอ ไมคอยเพียงพอ ไมมีปญหา 
(4)   เนือ่งจากปริมาณการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนมคีวามแตกตางกันมาก  ทําใหมีพนักงานมาก
เกินความจาํเปนหรอืไม 

มาก คอนขางมาก เหมาะสม
แลว 

(5)   ในการปฏิบัติงานตองเสยีเวลา  “รอคอย”  มาก   ทําใหการทาํงานลวงเวลาเพิม่ขึน้หรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(6)   มีจํานวนประเภทสินคาหลากหลาย  และมีการเก็บรกัษาแบบกระจาย  จึงทําใหการปฏิบัตงิาน
หยิบ   ตองเสยีเวลามากในการ “คนหา”  “เดิน”  หรือไม 

เสียเวลามาก คอนขางมาก เหมาะสม
แลว 

คา
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จาย
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(7)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉิน  เนือ่งจากไมรักษาเวลาปดรับคําส่ังซ้ือบอยหรือไม บอย คอนขางบอย ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการจัดสงเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉินบอย  ทําใหคาขนสงคอนขางสูงกวาปกติหรือไม คอนขางสูง บางครั้ง เหมาะสมแลว 
(3)   ในการจัดสงมกีารเตรยีม  “รวบรวมสินคา” ไวลวงหนาหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(4)   ในการจัดสงสนิคา  พนักงานขับรถมีหนาท่ี  “จัดเรียงสินคา”  ใหลูกคาดวยหรือไม   มี มีบางสวน ไมมี 
(5)   เกิดกรณีการจัดสงแบบฉุกเฉินเนือ่งจากการเตรยีมสงมอบสินคาลาชา  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(6)   เกิดกรณีลูกคาสงคืนสนิคา  โดยจดัเก็บคาขนสงปลายทาง (คาใชจายของบริษัท) บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี คา
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(7)   เกิดกรณีตองจดัสงสินคาอีกครั้งเนื่องจากการสงสนิคาผิด  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการเก็บรักษาเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   สินคาประเภทเดียวกนั   ตองมีการจัดเก็บสตอกเปนจํานวนมาก  แยกตามลูกคาแตละรายหรือ
ไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(3)   มีมาตรการที่เหมาะสม และดาํเนนิการกับสินคาถูกสงคืน  หรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(4)   สินคาคงคลังท่ีไมมีการเคลือ่นไหว  ถูกปลอยไวโดยไมมีการดาํเนนิการใดใด จนทาํใหพืน้ท่ีใช
สอยแคบไปหรือไม 

คับแคบ คอนขางคับ
แคบ 

ไมเปนปญหา 
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(5)   มีการเพิ่มพืน้ท่ีเก็บรักษาสนิคา   ตามการเพิ่มข้ึนของประเภทของสนิคาท่ีขายดีโดยไมพิจารณา
ใหรอบครอบหรือไม 

เพิ่มขึน้ ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

(1)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เพิ่มข้ึนจากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 
(2)   มีกรณีเกิดความสูญเปลาจากการรอคอยในงานโลจิสติกส   เนื่องจากการพิมพใบรายการหยิบ 
(Picking List)  ลาชา  หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   มีกรณีเกิดการรอคอยที่สูญเปลาในงานบรรจหุีบหอ/เตรียมการสงมอบสินคา  เนื่องจากการจัด
ทําใบสงของลาชา หรือไม 

มี บางครั้ง ไมมี 
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(4)   มีกรณีที่ตองเขยีนใบสลิปหรอืบัญชีดวยมือ  โดยที่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสมหรือไม 

มีมาก บางสวน ไมมี 

อื่น
 ๆ 

(1)   มีความพยายามดําเนนิการเพือ่ใหเกิดความรวมมือกบัธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธรุกิจตาง
ประเภทกัน 

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

มีบางสวน มีการดาํเนนิ
การ 

 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 




