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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งของบริษัทฯ กับ ซับไพล์เออ เนื่องจาก บริษัทฯประสพปัญหาดา้น
ขนส่งจากการใช้ซับไพล์เออ ทั้งในด้านการวางแผนยานพาหนะและปริมาณสินค้าที่ไมม่ีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการใช้วิธีการที่มีประสทิธิภาพ
ในการวิเคราะห์หาวิธีการทีเ่หมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีความตอ้งการที่จะจัดเพิ่มแผนกการขนส่ง จึงท าการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ประสิทธิภาพด้านการขนส่งเพื่อเพ่ือเปรียบเทียบกับการใช้บริการของซับไพลเออ 
 ผลการศึกษาพบว่า เมือเปรียบเทยีบต้นทุนด้านการขนส่งระหว่างบริษัทฯกับซับไพล์เออ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมดิ้านการขนส่งของซับ
ไพล์เออ นอกจากน้ียังใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์พนักงานของบริษัทฯ  โดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พบว่าบริษัทฯ ไม่ควร
ลงทุนในการตั้งแผนกการขนส่งขึ้นเอง ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางโดยใช้วิธีการ S&OP และ ใช้หลักการ VRP ในการวางแผนเส้นทาง, การประเมิน
ซับไพล์เออและการวิเคราะห์ซับไพลเออแบบแบ่งกลุ่ม ABC ผลจากการแก้ไขปัญหาท าให้ลดต้นทุนการขนส่ง, ลดโอกาสความผิดพลาดและยัง
เพิ่มศักยภาพในการกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 

ค าส าคญั: การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประสิทธิภาพ ศักยภาพ  

Abstract  
 The purpose of studying is to compare the transportation costs of which the Company using the supplier in 
present. Currently the Company faced the problems with supplier in terms of Transportation Planning. This caused 
improperly costs to the Company and inefficiency to products transport management. The Company is growing 
enough to see either the Company establish the Transportation Unit itself. In order to obtain the maximum benefits. 
By using a secondary data Administrative Evaluation of the suppliers. Details of goods transporting, related analysis 
reports and also the primary data from involved employees interviewed and the Theory of economic assess are also 
brought to the consideration. The conclusion of studying showed that the Transportation Department should not be 
established by the Company itself.  
 The studier offers a solution of using S & OP procedural with suppliers. The transit routes must be identified 
and fixed. The routes must be planned by using the VRP. To avoid the unforeseen problems, suppliers’ assessment 
has been processed. And also to reduce a risk from having a single supplier, the ABC grouping of suppliers has come 
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to consideration as well. As a result of the above solutions, the transportation costs, systems costs. It is also the 
Company’s ability and better prospect for new customers would be increased and more effectiveness.  
  
Keywords: assessment of economic , performance , potential. 
 
บทน า 

ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจ  การท าธุรกิจในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั้น ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง
มาก เพื่อจะแสวงหาก าไรได้สูงสุด และครองความเป็นผู้น าในทางธุรกิจได้ จึงต้องมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ปัจจัยเรื่องการตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการการจัดส่งของลูกค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญ บางครั้งไม่อาจหลีกเลี่ยงการการผลิตที่มีสินค้า
เสียหาย จัดส่งสินค้าที่ไม่เต็มจ านวนของรอบการจัดส่ง หรือการจัดส่งสินค้าไม่ เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ทันเวลา 
       ประวัติความเป็นมาขององค์กร บริษัทแฮพส์เบอร์ก จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มี
ประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างยาวนานกว่า 20 ปีและมีแนวคิดด้านการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มการก่อสร้างในเมืองไทย
และแถบเอเชียจากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความสามารถที่มีอยู่อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านการผลิตวัตถุดิบราย
ใหญ่ของประเทศไทยและผู้ช านาญด้านการผลิต PVC Profile ท าให้เกิดธุรกิจจัดจ าหน่ายระบบประตู-หน้าต่างยูพีวีซี ตรา AMIGO  

เนื่องด้วยบริษัทเป็นกิจการขนาดเล็กไม่มีต้นทุนเพียงพอในการลงทุนว่าจ้างพนักงานเพื่อวิเคราะห์และวางแผนด้านการกระจาย
สินค้า และการจัดการเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ใช้เพียงประสบการณ์และความช านาญในการวางแผนและการตัดสนิใจ ท า
ให้บริษัทประสบปัญหาขณะขนส่ง ด้านการวางแผนยานพาหนะกับปริมาณสินค้าไม่มีความเหมาะสม ท าให้บริษัทมีต้นทุนการขนส่งไม่
เหมาะสม  ด้านการวางแผนการหาเส้นทางการขนส่งสินค้า ไม่มีการใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมในการ
ขนส่ง ท าให้บริษัทแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน อดีตที่ผ่านมาทางบริษัทจึงเลือกใช้ Outsource ในการดูแล
ด้านการขนส่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น  การบริหารงานมีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม บริษัทจึงมีความต้องการเพิ่มแผนกขนส่ง และ
ต้องการวิเคราะห์ต้นทุนด้านขนส่ง เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนขนส่งและประสิทธิภาพในด้านการขนส่งระหว่าง บริษัท กับOutsource (Make 
or Buy)  
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

พิจารณาต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) พิจารณาในความหมายของค่าเสียโอกาส ซึ่งสินค้าและบริการอย่าง
อื่นไม่สามารถท าการผลิตได้ เพราะได้น าทรัพยากรการผลิตมาผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว จึงมักเรียกต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ว่าค่าเสีย
โอกาสเมื่อเราได้เข้าใจแนวคิดของค่าเสียโอกาสแล้ว อาจสรุปได้ว่ าต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งหน่วยผลิตได้จ่ายไป เพื่อดึงดูดทรัพยากรการผลิตที่กาลงัถูกใช้งานในท่ีอื่นให้เข้าสู่กระบวนการผลิตของ
หน่วยผลิต และรายจ่ายในการผลิตนี้ อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ ต้นทุนการผลิต (Production Costs) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) ไดแก่ ต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบางต าราจึงเรียกว่า ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit 
Cost) เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรค่าวัตถุดิบน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น ต้นทุนทางตรงเหล่านี้ ถ้าเอามารวมกันแล้วในทาง
เศรษฐศาสตร์ยังไม่ถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
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2. ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิต ซึ่งไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่แอบแฝงอยู่มองไม่
เห็น บางต าราจึงนิยมเรียกต้นทุนในส่วนนี้ว่า ต้นทุนไม่แจ้งชัด ( Implicit Cost) ปัญหา คือ จะทราบได้อย่างไรว่า ต้นทุนไม่แจ้งชัด หรือ
ต้นทุนทางอ้อมมีมูลค่าเท่าไร ค าตอบ คือ ต้องน าหลักการในเรื่องค่าเสียโอกาสมาใช้ประเมินต้นทุนทางอ้อมต่อไป 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนและการตัดสินใจ 

ทฤษฎีต้นทุน-ผลประโยชน์ (theory of Cost-Benefit Analysis--CBA) เป็นทฤษฎีที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจลงทุนในกิจการใด
กิจการหนึ่ง เป็นวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีได้รับกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน วิธีการนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในด้าน
การวิเคราะห์โครงการทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล การวิเคราะห์หาผลประโยชนที่ได้รับเปรียบเทียบกับ ต้นทุนของโครงการกล่าวได้ว่าเป็น
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับนักบรหิารที่จะน ามาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีที่สดุส าหรับด าเนินการ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นั่นคือ ช่วยให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้องที่สุดหรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
นอกจากน้ีหากจะมองในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้วการวิเคราะห์โครงการนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากเนื่องจากการจ ากัด
ของทรัพยากรไม่สามารถที่จะน ามาด าเนินการในทุกโครงการได้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าข้อมูลของแต่ละโครงการมาวิเคราะห์เพื่อมา
ช้ีให้เห็นว่าควรจะด าเนินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโครงการหรือแผนงานใดจึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ตั้งไว้  
ทฤษฎี Make or Buy Decision (Ken Platts David Probert) 

การพิจารณาว่า กิจการควรท าการผลิตสินค้า/บริการเอง หรือกิจการควรซื้อสินค้า/บริการจากผู้ผลิตอื่นการตัดสินใจคือต้องท า
ต้นทุนให้ต่ าสุด โดยซื้อจากบุคคลภายนอก เมื่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการต่ ากว่าต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับก ารผลิต
สินค้าหรือบริการ และจะตัดสินใจผลิตเองเมื่อมีต้นทุนส่วนเพ่ิมในการผลิตต่ ากว่าการจ่ายเงินซื้อจากบุคคลภายนอกนอกจากน้ี จ าค านึงถึงใน
เรื่องอื่นๆ เช่น การใช้ก าลังการผลิตที่เหลืออยู่ การกระตุ้นการเพิ่มผลผลิตภายในกิจการโดยใช้สภาพการแข่งขันจากภายในเป็นแรงผลักดัน 
ได้รับเทคโนโลยีใหม่ หรือการสร้างผลก าไรสูงสุดเนื่องจากการตัดสินใจผลิตเอง หรือซื้อสินค้า/บริการ เกี่ยวข้องกับเรื่องต้นทุน จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจในเรื่องของต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษา (1) ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการกระจายสินค้าและการขนส่ง (2) 
เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งระหว่างบริษัท กับการจัดจ้างOutsource(3) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งภายในองค์กร และ (4) 
เพื่อลดต้นทุนการด าเนินการด้านการขนส่งสินค้า โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลด้านการขนส่ง ต้นทุนและรายละเอียดปัญหาต่างๆ จากเอกสารการประชุมและข้อมูลอื่นๆ ประกอบ โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งรวบรวมข้อมูลการประชุม เอกสารด้านการเงิน ต้นทุนการขนส่งที่เกี่ยวข้องขององค์กรเพื่อน ามาใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ 
เช่น ปัญหาและสาเหตุด้านการกระจายสินค้าและการขนส่ง การเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งระหว่างบริษัทกับการจัดจ้าง Outsource 
ตลอดจนการก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งภายในองค์กรและการลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง  
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญภายในองคกร ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับด้านการกระจาย
สินค้าและการขนส่งสินค้า ที่จะให้ข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการก าหดแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนอย่างเหมาะสม 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญภายนอกองค์กร ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ให้บริการภายนอก หรือ Outsource ด้านการกระจายสินค้าและการ
ขนส่งสินค้า โดยเฉพาะข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายการด าเนินงานและการให้บริการ เพื่อน ามาใช้ในการเปรียบเทียบกรณี make or buy ของ
องค์กรที่จะด าเนินการเองหรือจัดจ้าง Outsource  
เครื่องมือการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) แบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งจะใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านต้นทุนการด าเนินงานการกระจายสินค้าและ
การขนส่งสินค้า ตลอดจนปัญหาและสาเหตุของปัญหาในด้านการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าจากข้อมูลภายในบริษัท และข้อมูลด้าน
ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าจากภายนอกองค์กร เพื่อน าไปการวิเคราะห์ในล าดับต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 4 ประการ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการกระจายสินค้าและการขนส่ง
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ที่สรุปประเด็นส าคัญจากข้อมูลภายในและใช้เครื่องมือ Root Cause 
Analysis โดยแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone) เพื่อน ามาแสดงสาเหตุหลักและรองของปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ใช้เครื่องมือทาง
การเงินและบัญชี คือMake or Buy โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมการด าเนินงานด้านการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าของ
องค์กรกับ Outsource เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าควรด าเนินการหรือไม่ควรด าเนินการ ทั้งนี้ต้องแยกต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมี
การด าเนินงานเองหรือไม่ด าเนินการเองก็ตามออกจากการค านวณเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม ขณะที่การก าหนดแนวทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งภายในองค์กร และเพื่อลดต้นทุนการด าเนินการด้านการขนส่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
และ 4 จะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการสังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อวิเคราะห์ก าหนดแนวทางเป็นการเสนอแนะ
ต่อองค์กร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการกระจายสินค้าและการขนส่ง 
 ปัญหาด้านผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ทั้งนี้ปัญหาด้านผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ประกอบไปด้วย เช่น จ านวนรถไม่
เพียงพอ ไม่ช านาญเส้นทางและไม่มีระเบียบวินัย ขาดการแนวทางการ (Mainternance)  รถบรรทุก และ สาเหตุส าคัญเกิดจากขาดการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริหารภายนอกซึ่งถือเป็น Supplier ขององค์กรทั้งนี้ตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier 
Relationship Management: SRM) 
เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งระหว่างบริษัท กับการจัดจ้างOutsource 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ได้คิดจากค่าใช้จ่ายต่อปีของปี 2558 เป็นเกณฑ์เฉลี่ยใน
แต่ละปีจนครบ 10 ปี เท่ากับ 35,607,644 โดยไม่มีค่าซาก ค่าการลงทุน ขณะที่การซื้อสินทรัพย์รถบรรทุกขององค์กร มีค่าลงทุนที่ 
35,000,000 โดยมีค่าซากที่คันละ 1,000,000 บาทเมื่อครบ 10 ปี รวม 7,000,000 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้พิจารณาค่า
บ ารุงรักษา เช่น ยางรถบรรทุก การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เช็คระยะและค่าประกันรถบรรทุก และค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงาน
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ประจ ารถ รวม 33,338,200 บาท ทั้งนี้หากพิจารณาที่ 10 ปีจะพบว่าการลงทุนจัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานเอง
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีผลต่าง ติดลบ -25,730,556 ซึ่งไม่ควรลงทุน  

 

 
ภาพเปรียบเทียบโดยใช้หลักการ Make or Buyระยะเวลา 10 ปี 

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการน ามาค านวณเป็นรายปีเพิ่มเติมโดยได้น ารายได้และค่าใช้จ่ายรวมขององค์กรเข้ามาค านวณเพื่อให้แน่ใจว่า

ควรลงทุนหรือไม่ โดยได้ค านวณเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี ผลการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า การลงทุนในสินทรัพย์รถบรรทุก 7 คันเพื่อ
น ามาใช้ในการขนส่งอย่างเพียงพอจะต้องลงทุนทั้งสิ้นที่ 35,000,000 บาท โดยพบว่าเมื่อครบปีที่ 10 ของการปลดระวางยานพาหนะเพื่อ
การขนส่งและด าเนินการขายซากที่คันละ1,000,000 บาท รวม 7,000,000 บาท พบว่าผลจากการลงทุนยังคงติดลบที่ 19,156,342บาท 
โครงการนี้จึงไม่ควรลงทุน 
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หมายเหตุ : ค่าบ ารุงรักษายาง 40,000บาท/คัน/สองปี, เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 40,000บาท/คัน/ปี, ค่าประกันภัยรถบรรทุก 30,000 บาท/คัน/
ปี 
 ภาพการค านวณผลจากการลงทุนจ าแนกรายปี 10 ปี 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งสินค้าและลดต้นทุนให้กับขององค์กร 
 

 
ภาพจากการวางแผนความต้องการร่วมกันด้วย S&OP 

องค์กรมีการวางแผนความต้องการร่วมกันโดยใช้ S&OP ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) โดยมีอัตราเฉลี่ยการใช้
ประมาณ 812.45 ตารางเมตรต่อวันเท่ากับการใช้รถบบรรทุกขนาด ประมาณ 7 เที่ยวต่อวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้ผู้ให้บริการภายนอก 
(Outsource) สามารถวางแผนการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ เพื่อท าการ S&OP ร่วมกัน พบว่า องค์กรจะมีการเติบโต
เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการใช้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวประมาณ1,624.9 หรือ 1,625 ตารางเมตร ต้องใช้รถบรรทุกประมาณ 14 เที่ยวต่อวัน 
ดังนั้นเมื่อทราบความต้องการที่ชัดเจน ทางผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจการขยาย
สินทรัพย์ยานพาหนะในจ านวนที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนการให้บริการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะ
เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนจัดซื้อยานพาหนะของผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ในการให้บริการองค์กรในระยะยาวและต้นทุนที่ลด
ต่ าลงในระยะยาวยังสามารถน ามาแชร์ต้นทุนร่วมกันได้ตามนโยบายการบริหารงานร่วมกันของ S&OP 

สรุปผลกการศึกษา 
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการกระจายสินค้าและการขนส่ง 

 กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงว่าทั้งองค์กรและผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ไม่ได้มีการวางแผนงานในระดับยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็น
เพียงการด าเนินงานร่วมกันในลักษณะช่วงแขน (Arm-Length) คือ การซื้อขายเป็นรายครั้งตามความต้องการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จากการแก้ไขปัญหาใน
ส่วนด้านการจัดการที่ให้มุ่งเน้นการด าเนินงานแบบ S&OP จะเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationship Management: SRM) โดยองค์กรต้องเจรจาและสร้างความร่วมมือในระดับ 
Partnership เพื่อที่จะพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนความต้องการใช้
งานรถขนส่งเพื่อให้เพียงพอและทันต่อความต้องการตามแผนที่ระบุไว้ ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องจ านวนรถไม่พอให้บริการกับองค์กร นอกจากนี้เมื่อปรับ
เป็นระดับการท างานร่วมกันแบบยุทธศาสตร์จะท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือที่ต่อเนื่องท าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ
บุคลากรของผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่น าไปสู่การสร้างความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ในการท างานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก้ไขปัญหาด้านระเบียบวินัยและเพิ่มคุณค่าการบริการ  

    49 
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เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งระหว่างบริษัท กับการจัดจ้างOutsource 
การศึกษาครั้งน้ีพบว่าเครื่องมือประเมิน Make or Buy สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกขององค์กรในกรณีที่จะ

เปลี่ยนจากการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก (outsource) ไปสู่การสั่งประกอบตัวถังรถบรรทุกมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องตาม
หลักการทางทฤษฎีกับแนวคิดของ Garrison, Noreen, & Brewer (2014), และ Hilton & Platt (2013) ที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ Make 
or Buy มาใช้ในการประยุกต์สนับสนุนการตัดสินใจให้กับองค์กรในการพิจารณาด้านการลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะอื่นของ
กิจกรรม หรือการลงทุนเครื่องจักร ยานพาหนะใหม่ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อน ามาประเมินได้แสดงให้เห็นว่าด้วยความปริมาณ
การขนส่งสินค้าที่มีการใช้พื้นที่มากกว่า 800 ตารางเมตรต่อวันและมีความถี่การขนส่งทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ท าให้เกิดปริมารการใช้รถขนส่ง
จ านวนมาก การจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) มีต้นทุนสูงในมุมมองของผู้บริหารแต่เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการด าเนินงานที่
แท้จริง พบว่า การลงทุนด้วยองค์กรเองจ าเป็นที่จะต้องมียานพาหนะรถบรรทุกจ านวน 7 คัน จึงเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละวันเมื่อเทียบกับปริมาณตารางเมตรที่ใช้ ทั้งนี้รถบรรทุกดังกล่าวมีต้นทุนในการประกอบคันละ 5 ล้านบาท และมีค่า
บ ารุงรักษาทั้งค่ายาง ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง การเช็คระยะ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการใช้งานและสามารถขายค่าซากกลับ
ได้ในปีท่ี 10 คันละ 1 ล้านบาท แต่เมื่อต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขับรถและพนักงานประจ ารถ จ านวน 21 คน (พนักงานขับรถ 7 คน 
และพนักงานประจ ารถ จ านวน 14 คน) จึงส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนค่าแรงหรือค่าจ้างมากกว่า 2 ล้านกว่าต่อปี เมื่อท าการเปรียบเทียบจึง
พบว่า การลงทุนระบบการขนส่งด้วยองค์กรเองจะท าให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุนเอง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้บริการผู้เช่ียวชาญภายนอก (Outsource) ต่อไปซึ่งจะท าให้มีความเหมาะสมด้านต้นทุน 
ทั้งนี้การศึกษาพบว่าควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบ S&OP เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อความข่าวสารการ
ท างานเพื่อการพยกรณ์ Demand & Supply ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งการขาย การตลาด การผลิต การ
จัดซื้อ การเงินบัญชี และการขนส่งโดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ซึ่งจะท าให้เกิดความสามารถในการวางแผนด้านการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและการวางแผนการขนส่งที่จะลดต้นทุนร่วมกันอย่างมีคุณค่าในระยะยาวและแชร์ต้นทุนระหว่างกันจะท าให้เกิดการ
ลดต้นทุนของแต่ละองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านต้นทุนร่วมกันอย่างยั่งยืน 
การก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและลดต้นทุนห้กับองค์กร 

สรุปผลก่อน-หลังท า VRP Solver ใน 1 สัปดาห ์

 
ภาพสรุปผลก่อน-หลังท า VRP Solver ใน 1 สัปดาห ์
ผลจากการวิเคราะห์พบว่าควรใช้ VRP Solver ในหาเส้นทางที่เหมาะสม เนื่องสามารถ ลดเส้นทางที่ Outsource ด าเนินการได้ 1 

เส้นทาง ยังสามารถลดระยะทางได้  278.16 กิโลเมตร/สัปดาห์ ท าให้ลดต้นทุนค่าน้ ามันและ ลดระยะเวลาในการด าเนินการได้ถึง 230 
นาที/สัปดาห์ Outsource สามารถน าเวลาที่ได้ไปท ากิจกรรมอย่างอื่นได้หรือสามารถเพิ่มเที่ยวรถได้อีกด้วย  ท าให้ต้นทุนบริษัทลดลง และ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร 
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แนวทางการลดความเสี่ยงกรณีซัพพลายเออร์มีปัญหาการด าเนินงาน 
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ ABC ในการประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A B C เพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคตในการเลือก

ซัพพลายเออร์อื่น กรณีที่ซัพพพลายเออร์บางรายมีปัญหา โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 
ข้อตกลง 
1. ในอนาคตองค์กรมีการคัดเลือกซัพพลายเออร์ด้านการขนส่ง 5 ราย 
2. ใช้เกณฑ์การส่งสินค้าในปี 2558 การบริการเป็นเกณฑ์ก าหนดวิเคราะห์ 

ตาราง การวิเคราะห์ ABC 
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