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ลักษณะเฉพาะของงานดานโลจสิติกส 

3. ธุรกิจคาปลีก 
 (1) ธุรกิจคาปลีกอาหาร 
  1 รูปแบบการบริหารงานของสถานประกอบการตัวแบบจําลอง 
   ยอดขายตอป  222,777k  เยน  (18,565k เยน/เดือน) 
   จํานวนพนักงาน            12  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) สินคาของทางรานคาปลกีดานอาหารแตละประเภท   มีขอบเขตกวางขวางและมีประเภทสินคาที่หลากหลาย 
   สินคาประเภทอาหารสด   ......... ผัก/ผลไม 
       เนื้อสัตวสด / เนื้อสัตวแปรรูป 
       อาหารทะเลสด / ดองเค็ม ตากแหง 
   สินคานอกเหนือจากอาหารสด .......... กับขาว 

ผูผ
ลิต

อา
หา

ร 

 
ผูคาสงข้ันท่ี 1 

ราคาทั่วไป 
รานคาสินคาเฉพาะทาง 

หางสรรพสนิคา 
รานสะดวกซื้อ 
ซุปเปอรมารเกต 

 
สหกรณ 

การขายทางไปรษณีย 

ราน
คา
ปล

ีกที่
เปน

คูแ
ขง

 

ตนทนุโลจิสติกสของบริษัท 
ตนทนุโลจิสติกสของบริษัทอ่ืน

ผูบ
ริโ
ภค

  

(แผนภูมิการไหลของงานโลจิสติกส) 

ผูผลิตตางประเทศ 

ผูคาสงขนมในแต
ละทองถ่ิน 

บริษัทนาํเขา 

(ฝายจัดซื้อ/ขาย/บญัชี ฯลฯ)            53 คน 
พนักงานระดับจัดการ                 2 คน 
คลังสินคา/จัดสง (ชาย)               3  คน 

สํานักงานใหญ/คลงัสินคา 

พนักงานช่ัวคราว                     1  คน 
คลังสินคาแชเยน็     (20 m2) 

พนักงานรายวนั                         1  คน 

รานคาที่ทางผูผลิตขายใหโดยตรง 

ศูนยโลจิสติกสของ
ฝายรานคาปลีก 
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(ทรพัยสนิจากการ
ตรวจนับสนิคาคงคลัง) 

x    0.417  
  (ดอกเบี้ยตอเดือน) 

        ของกินประเภทจัดสงวันตอวัน   
        ขนม / ขนมปง 
        ของกินอ่ืน ๆ 
b) การควบคุมความสดใหม  (อุณหภูมิ  ระยะเวลาการเก็บสตอก ฯลฯ)  เปนสิ่งสําคัญ 

 
2 การจัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 

a) ศกึษาหาขอมลูของคาใชจายดานบุคลากรตอหนวย/จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภท 
  คาใชจายดานบุคลากรตอหนวย/จํานวนพนักงานจําแนกตามประเภทเปนดังตารางตอไปนี้ 

     
คาใชจายดาน
บุคลากร 

(เยน/เดือน) 

จํานวนพนักงาน
ดานโลจิสติกส 

(คน) 

อื่น ๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) หมายเหต ุ

ระดับจัดการ 280k 1 2 3  

ท่ัวไปชาย 240k 2 34 6 รวมพนักงานขับรถ
ของบริษัท 1 คน 

ท่ัวไปหญิง  0 0 0  
พนักงานช่ัวคราว/รายวนั 132k 1 2 3  
รวม  4 8 12  

 
b) สํารวจหาขอมลูของสภาพที่แทจริงในการบริหารงาน  และคาใชจายดานการจดัสง  คาใชจายดานการเก็บรกัษา ฯลฯ 
  สภาพที่แทจริงในการบริหารงานของสถานประกอบการแบบจาํนวน  และเกณฑการคาํนวณตนทุนโลจิสติกส  

มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
หมวด รายการคาใชจาย สภาพทีแ่ทจริงของการบรหิารงานของสถาน

ประกอบการตัวแบบจําลอง 
เกณฑการคาํนวณตนทุนโลจิสติกส 

คาใชจายในการ
จัดสง 

คาขนสงจายออก ใชบริการเชาเหมาเที่ยววิ่ง คาขนสงท่ีมีการจายออกจริง 

 Center Fee ไมมีกรณีสงสนิคาใหกับ Center  ท่ีเก็บคาใชจาย จํานวนเงนิท่ีจายจรงิ  (0)  
 คายานพาหนะ Almi Van  2t      1  คัน คาเส่ือมราคาตอเดอืน   51k เยน/เดือน/คนั 
 คาบาํรุงรักษายานพาหนะ เช้ือเพลิง  คาซอมบาํรุง  คาทางดวน จํานวนเงนิท่ีจายออกจริง  

คาเก็บรักษาจายออก มีการใชคลังสินคาภายนอกบางชวง คาเก็บรักษาจายออกจริง 
คาจางปฏิบัติงานจายออก ไมมีการจางปฏิบัตงิานภายนอก คาจางปฏิบัติงานจายออกจริง  (0) 
คาวัสดุใชในการบรรจุหีบหอ วัสดุที่ใชบรรจุหีบหอ  ฉลาก  ฯลฯ จํานวนเงนิท่ีซื้อจรงิ 
คาใชจายดานคลังสนิคาของบริษัท คลังสินคาปกติ     20 m2 คาเชาจากการประเมิน    5k เยน/m2/เดือน 
คาเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสนิคา ไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณพเิศษ คาเชาจากการประเมิน  (0)   

คาใชจายในการ
เก็บรักษา 

ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง รวมทรพัยสินจากการ- 
ตรวจนับสินคาคงคลัง      50,076k เยน                     
     วัตถุดิบ                                   0 เยน 
     ผลิตภัณฑ                    11,894k เยน  
     สตอกสํารอง                    152k เยน 

  
 
 

ดอกเบี้ยตอป 5%  /  12 เดือน = 0.417 
 

คาใชจายในการ คาเครื่องมืออุปกรณดานขอมูลขาวสาร มูลคาลงทนุในเครือ่งมืออุปกรณ  2,500k เยน คาเชาตอเดือน 2%  x  อัตราการใช 50% 
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วัสดุสิ้นเปลือง ใบสลิป   FD   หมึกผง   หมึกแบบตลับ ฯลฯ 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง  จัดการขอมูลขาว
สาร คาติดตอสือ่สาร คาโทรศพัท 50%  ของจาํนวนเงนิที่จายจริง 
อื่น ๆ คาสาํนักงานธรุการ พืน้ท่ีทีเ่กี่ยวของกับงานโลจิสติกส    10 m2 คาเชาจากการประเมิน    3k เยน/m2/เดือน 

3 ตารางตนทุนโลจิสติสก 

หมวด รายการ จัดจาง / ของ
บริษัทเอง วิธีการคาํนวณ ฐานการคาํนวณ ปริมาณ จํานวนเงนิ สัดสวนตนทนุ 

โลจิสติกส 
(1)  ระดับจัดการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 280k 1 280k 
(2)  ท่ัวไปชาย ของบริษัทเอง ประเมนิ 240k 2 480k 
(3)  ท่ัวไปหญิง ของบริษัทเอง ประเมนิ   0 
(4)  ช่ัวคราว/รายวนั ของบริษัทเอง จายจริง 132k 1 132k คา

ใช
จาย

ดา
น

บุค
ลา
กร

 

รวม 892k 64.3% 
(5)  คาขนสงจายออก จัดจาง จายจริง  คัน 34k 
(6)  Center Fee จัดจาง จายจริง   0 
(7)  คายานพาหนะ ของบริษัทเอง ประเมนิ 51k 1  คัน 51k 
(8)  คาบํารุงรักษา ของบริษัทเอง จายจริง   93k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

สง
 

รวม 178k 12.8% 
(9)  คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง จายจริง  m2 5 
(10)  คาจางปฏิบัติงาน จัดจาง จายจริง   24k 
(11)  คาวัสดใุชในการ
บรรจุหีบหอ ของบริษัทเอง จายจริง   57k 

(12)  คาใชจายดานคลังสิน
คาของบริษัท ของบริษัทเอง ประเมนิ 5k 20 m2 100k 

(13)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ภายในคลังสินคา ของบริษัทเอง ประเมนิ 50k    เครือ่ง 0 

(14)  ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง ของบริษัทเอง ประเมนิ 
มูลคาสนิคาคงคลังปลายงวด x ดอกเบี้ย
รายป / 12 
(12,046k x 0.417%) 

50k 

คา
ใช
จาย

ใน
กา
รเก

บ็ร
ักษ

า 
(รว

มค
าแป
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ารก
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สิน
คา

) 

รวม 236k 17.0% 
(15)  คาเครื่องมืออปุกรณ
ขอมูลขาวสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 

(50k เยน/เดือน x 50%) 25k 

(16)  คาวัสดุส้ินเปลือง ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (15k เยน/เดือน x 50%) 8k 

(17)  คาติดตอสื่อสาร ของบริษัทเอง ประเมนิ คาใชจายตอเดือน x อัตราการใช 
 (38k เยน/เดือน x 50%) 19k 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดัก

ารข
อมู

ล
ขา
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าร 

รวม 52k 3.7% 

อื่น
 ๆ (18)  คาสาํนักงานธุรการ ของบริษัทเอง ประเมนิ 3k 10  m2 30k 2.2% 

รวม  (ตนทนุโลจิสติกสรวม) 1,388k 100% 
ยอดขาย 18,565k 
มูลคาสงมอบสนิ
คา  

(19) 

มูลคากาํไรขัน้ตน 

 ตามผลประกอบ
การจริง   

5,495k       ดัช
นีบ

ริห
าร 

(20)  สัดสวนตนทุน สัดสวนตอยอดขาย 7.5%     
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สัดสวนตอมูลคาสงมอบสินคา %  โลจิสติกส 
สัดสวนตอมูลคากาํไรขัน้ตน 25.3% 

 

 
 
 

   หมวด รายการตรวจสอบ A B C 
(1)   คาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกบังวดที่ผานมา  เพิม่ข้ึน  หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(2)   มีการวางสนิคาในที่วางช่ัวคราว เนื่องจากคลังสินคาแชเยน็มพีืน้ที่ไมเพยีงพอ ฯลฯ  ทาํใหตอง
มีการปฏิบัติงานขนยายสนิคาซ้าํสองครั้งหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 

(3)   พืน้ที่สําหรับการปฏิบัติงาน “รับเขาสนิคา”  “ตรวจสอบสินคา”   ฯลฯ คบัแคบ  ทําใหความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานไมดีพอหรอืไม ไมดี คอนขางไมดี เหมาะสมแลว 

(4)   ในคลังสนิคา  หรือในรานคา  มีการจัดวางสนิคาโดยใหชิน้ใหญไวหนาทางเขา-ออก  สวนสิน
คาช้ินเล็กวางไวดานในหรือไม 

ไมมีการจัดเชน
นี ้ มีบางสวน มี 

(5)   มีการใชรถเข็น ฯลฯ  ในการขนยายสินคา  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(6)   เกิดกรณีจาํเปนตองยกเลิกการปฏิบัติงานกลางคนั  เนื่องจากขอมูลบงชีใ้นใบสลิป  ฉลาก ฯลฯ 
ไมชัดเจนหรือไม   มี บางครั้ง ไมมี 

(7)   ในการปฏิบัติงาน  เกิดการ “รอคอย”  บอยเนื่องจากสนิคาสงเขามาชา  จนทาํใหการทาํงานลวง
เวลาเพิ่มมากขึน้หรอืไม เพิ่ม ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

(8)   จํานวนซพัพลายเออรมีเพิ่มมากขึน้  จนทาํใหการจัดการงานดานธุรการในการสั่งซื้อเพิ่มข้ึน
หรือไม เพิ่ม ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 

คา
ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

(9)   การสั่งซ้ือมีการกําหนดเวลาหรือไม ไมมี มีบางสวน มี 
(1)   คาใชจายดานการจัดสงเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(2)   เกิดกรณี  “รอคอย”  ระหวางราน  เพิ่มมากขึน้หรือไม เพิ่มข้ึน ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(3)   เกิดกรณีการสงมอบสินคาฉุกเฉินบอย  ทําใหคาขนสงคอนขางสูงกวาปกติหรือไม คอนขางสูง บางครั้ง เหมาะสมแลว 

คา
ใช
จาย
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(4)   เกิดกรณีตองจดัสงสินคาอีกครั้งเนื่องจากการสงสนิคาผิด  บอยหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 
(1)   คาใชจายดานการเก็บรักษาเพิ่มขึน้จากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(2)   ในคลังสนิคา  หรือในรานคา  มีการประยุกตใชชัน้วาง ฯลฯ  เพือ่ใชพืน้ท่ีเก็บรักษาใหได
ประโยชนสูงสุดหรอืไม   

ไมมีการดาํเนนิ
การ มีบางสวน มีการดาํเนนิการ 

(3)   สินคาคงคลัง  มีการบงช้ีอยางชัดเจน  พนักงานทุกคนสามารถเขาใจไดงาย หรือไม ไมมีการดาํเนนิ
การ มีบางสวน มีการดาํเนนิการ 

(4)   การสั่งซ้ือ  มีการวางแผนโดยพิจารณาดูวาเปนสนิคาขายดีหรือไมอยางไร  หรือไม ไมมีการดาํเนนิ
การ มีบางสวน มีการดาํเนนิการ 

(5)   การจัดการสนิคาสงคนื  มีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติ  และดําเนนิการตามนัน้หรือไม ไมมีการดาํเนนิ
การ มีบางสวน มีการดาํเนนิการ คา

ใช
จาย

ดา
นก

ารเ
ก็บ

รัก
ษา

 

(6)   สินคาคงคลังท่ีไมมีการเคลือ่นไหว  ถูกปลอยท้ิงไวไมดําเนนิการใดใด  จนทาํใหพืน้ท่ีปฏิบัติ
งาน  พืน้ท่ีเก็บรักษา ฯลฯ  คับแคบไปหรือไม ถูกปลอยทิ้งไว บางสวน มีการจัดการที่

เหมาะสมแลว 
(1)   คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  เพิ่มข้ึนจากงวดที่ผานมาหรือไม เพิ่ม ไมเปล่ียนแปลง ลดลง 
(2)   มีกรณีที่ตองเขยีนใบสลิปหรอืบัญชีดวยมือ  โดยที่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสมหรือไม มีมาก บางสวน ไมมี 

(3)   เกิดกรณีติดตอสั่งซื้อกับซัพพลายเออรรายเดยีวกนัหลายครั้งในหนึ่งวนัหรือไม มี บางครั้ง ไมมี 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ดั

กา
รข
อม

ูลข
าวส

าร 

(4)   ใชเวลามากจนเกินไป  ในการกรอกชื่อ/รหัสสนิคา  หรือชื่อยอ หรือไม มี บางครั้ง ไมมี 

หัวขอตรวจสอบ  (Check Point) 
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 (5)   มีการพฒันาปรับปรุงประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน  โดยการใชระบบบารโคดในการควบคมุ
สินคา  หรือการสั่งซื้อ ฯลฯ  หรอืไม 

ไมมีการดาํเนนิ
การ มีบางสวน มีการดาํเนนิการ 

อื่น
 ๆ (1)   มีความพยายามดําเนนิการเพือ่ใหเกิดความรวมมือกบัธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธรุกิจตาง

ประเภทกัน 
ไมมีการดาํเนนิ
การ มีบางสวน มีการดาํเนนิการ 

 




