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บทคดัย่อ 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา : บริษทั 

ธญัทิพยเ์อกซ์เพรส จาํกดั มีวตัถุประสงค ์  1)  เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนซ้ือรถ            
ในธุรกิจขนส่งสินคา้ในบริษทัธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั  2)  เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน
ระหว่างรถบรรทุกท่ีใช้นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุกท่ีใช้ก๊าซ NGV 3) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการซ้ือรถเพื่อธุรกิจขนส่งของบริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั ซ่ึงไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน             
10  คน  และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง  ผลการวิจยัสรุปได ้ ดงัน้ี 

ผลการวิจยั พบวา่ 
   เพื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินคา้ในบริษทัขนส่งสินคา้ ของ

รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ และเปรียบเทียบระหว่างรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใช้เช้ือเพลิง
นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV โดย บริษทัธญัทิพยเ์อกซ์เพรส 
จาํกดั ไดรั้บเสนอใหท้าํสัญญาขนส่งสินคา้กบับริษทั ไทยนํ้ าทิพย ์ซ่ึงมีจาํนวนเท่ียวของขนส่งไปยงั
จงัหวดัเชียงใหม่ จากสถิติยอดขายของบริษทัไทยนํ้ าทิพยท่ี์เชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากการจา้งรถขนส่ง
จากปี พ.ศ.2549 ถึงพ.ศ. 2551 ตวัเลขจะเป็นรายเดือน ทาํใหท้ราบว่าบริษทัมียอดการจา้งขนส่งเป็น
จาํนวนเท่าไหร่ โดยนาํวิธีการพยากรณ์ แบบการเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ีและการคิดค่าดชันีท่ีจะนาํมา
ถ่วงให้เห็นถึงวฏัจกัรการขนส่ง ผลปรากฏว่า ยอดท่ีมีเท่ียววิ่งสูงสุดคือ เดือนมีนาคม, เมษายน และ
เดือนมกราคม ทาํให้ทราบว่าเกิดจากการจดัเล้ียงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงฤดูร้อนท่ีทาํให้
ประชาชนด่ืมโคก้ และแฟนตา้กนัมากข้ึน สาํหรับการตดัสินใจซ้ือรถเทรลเลอร์ จาํนวน 1 คนั ซ่ึง 
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1) สามารถจะขนส่งไดเ้ดือนละ 12 เท่ียว ดงันั้นในบางเดือนท่ียอดการขนส่งเกิน 12 เท่ียว 
จะตอ้งอาศยัการเหมาจา้งรถของบริษทัอ่ืนมาเก่ียวขอ้งดว้ย 

2) ผลจากการศึกษาตน้ทุนต่างๆ และแยกเป็นค่าใชจ่้ายของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล และรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV พบว่า ถา้เป็นรถเทรล
เลอร์ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล ในช่วง 6 ปี จะไม่คุม้ทุนเพราะมีตน้ทุนของราคานํ้ ามนัดีเซลท่ีสูงและ        
ถา้เป็นรถเทรลเลอร์ท่ีปรับเปล่ียนไปใชแ้ก๊ส NGV แลว้จะพบว่ามีโอกาสไดก้าํไรมากข้ึน จากผล
ทางการวิจยั พบว่ารถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลค่าผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้าย มีค่า 
.984 ไม่สมควรลงทุนเพราะมีค่านอ้ยกว่า 1 แต่เม่ือมาดูค่า NPV โดยใชด้อกเบ้ีย 7% ตามทอ้งตลาด
จะพบว่าค่า NPV เท่ากบั 259,883.36 บาท และค่าจาก IRR เท่ากบั 11.012 % และรถบรรทุกเทรล
เลอร์ 18 ลอ้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV  ค่าผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายท่ีได ้มีค่า เท่ากบั 1.13 สมควรจะ
ลงทุนเพราะมีค่ามากกว่า 1 เม่ือดูค่า NPV ใชด้อกเบ้ีย 7% ตามทอ้งตลาดพบว่าค่า NPVเท่ากบั 
3,548,696.14บาท ควรจะหนัมาใชร้ถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV และค่า IRR 
ท่ีคาํนวณไดคื้อ 47.045% ซ่ึงนาํไปเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดทาํใหพ้บว่าควรจะลงทุนใน
โครงการน้ี 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to study the cost-benefit toward the investment of 
trailer purchase in the business of transport services of Thanyathip Express Company Limited, (2) 
to compare the cost-benefit between diesel and NGV trailers, and (3) to study the feasibility of 
trailer purchase in the business of transport services of Thanyathip Express Company Limited. 

The samples used were 10 key informants consisting of entrepreneurs and the tools used 
to collect data were an in-depth interview and cost - benefit analysis. 
The findings were as follows: 

 1) Thanyathip Express Company Limited was a sub-contract of Thainamthip  Company 
Limited. It transported the goods of to Thainamthip Chinamthip during 2549-2551. From the 
statistics collected to forecast the transport cycle, it showed that in March, April and January,                
the use of the trailers reached the highest as a result of the new year festival and the hot summer 
period. As one trailer could transport goods 12 rounds a month during these peak periods, 
Thamyathip had to rent more trailers from other out – sourcing companies to support then. 

2) The comparative analysis between the diesel and NGV trailers showed that the diesel 
trailers within 6 years had higher costs than benifits because  the oil price increased, while the 
NGV trailers had opportunities to make a profit. The benefit-cost ratio of diesel trailers was 
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0.984 so it was improper to invest because it was less than 1.00 (Net Present Value (NPV)             
= 259,883.36 Baht at the interest rate of 7 % and Internal Rate of Return (IRR) 11.012 %) 
However the Benefit-cost ratio of the NGV trailers was 1.13, NPV = 3,548,696.14 baht at the 
interest rate of 7% and IRR= 47.045, so that it was proper to invest. 
 (3) There was a possibility to invest in the NGV trailers because benefit-cost ratio was 
more than 1.00, but the diesel trailers were not suitable for investment.  

 
คาํสําคญั 
                บริการขนส่งสินคา้ บริษทัธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
 
ความสําคญัของปัญหา 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผนัผวนอนัเน่ืองจากปัจจยัหลายดา้น ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  อยา่งเช่น ปัจจุบนัปัญหาเศรษฐกิจโลกท่ีมีความรุนแรง 2 ประการ คือ ปัญหาหน้ีดอ้ยคุณภาพ
ของอสังหาริมทรัพยข์องประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบ ถึงตลาดเงิน และเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆในโลก และปัญหาราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองจาก นํ้ ามนัหรือ
พลงังานปิโตรเล่ียม เป็นส่ิงท่ีเกิดขั้นเองตามธรรมชาติ นบัวนัจะถูกใชห้มดลงไปเร่ือยๆ แต่ในขณะเดียวกนั
มนุษยย์งัคงตอ้งใชพ้ลงังานปิโตรเล่ียม อยูม่าก อยา่งต่อเน่ืองและขยายตวัอยา่งรวดเร็วจนทาํใหร้ะบบ อุปสงค์
และอุปทานนั้นไม่สมดุลกนั แนวโน้มในอีก10ปีขา้งหน้า นํ้ ามนัท่ีเดิมมีราคา บาร์เรล 22-25 เหรียญสหรัฐ           
อีก10ปีขา้งหนา้อาจสูงถึงบาร์เรลละ 100 เหรียญ  (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2550) 

จะพบว่าราคานํ้ ามนัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนตลอดเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538และจะพบว่านํ้ ามนัมี
ราคาสูงมากในปี พ.ศ.2548-2551 จากท่ีนํ้ ามนัเป็นปัจจยัสําคญัต่อการขนส่งท่ีทาํให้ราคาสินคา้เพื่อ
อุปโภคและบริโภคมีราคาสูงข้ึน    

อีกทั้งสภาวะการณ์แข่งขนัท่ีทวีความรุนแรง ราคาพลงังานท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให ้ 
ธุรกิจประเภทให้บริการขนส่งสินคา้ (Transporter) ตอ้งประสพกบัปัญหาหลายๆดา้นซ่ึงเป็นการ
เส่ียงต่อการลงทุนดังนั้ นการวิจัยเร่ือง โครงการศึกษา ความเป็นไปได้ของการซ้ือรถในธุรกิจ
ให้บริการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา  บริษทัธัญญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจ ว่าทางบริษทัจะลงทุนซ้ือรถเพิ่มในธุรกิจขนส่งหรือไม่ เน่ืองจากบริษทัธญัญทิพย ์เอกซ์
เพรส จาํกดั ทาํธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคมีรถให้บริการอยู่ประมาณ 
200 คนั แยกเป็นรถหลายประเภทเช่นรถบรรทุก18ลอ้,รถบรรทุก 10 ลอ้,รถบรรทุก 6 ลอ้และ
รถบรรทุก 4 ลอ้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงปัจจุบนัให้บริการขนส่งสินคา้กบับริษทั
ไทยนํ้ าทิพย ์จาํกดั, บริษทั กรีนสปอร์ต จาํกดั และบริษทั P&G ในการบริหารงานขนส่งของบริษทั
ธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จาํกดัมีนโยบายว่ารถท่ีบริษทัมีอยู่จะตอ้งมีงานประจาํทุกคนั ปัจจุบนับริษทั
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ธญัญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดั ไดมี้การขยายธุรกิจเพิ่ม เน่ืองจากว่าบริษทัไทยนํ้ าทิพย ์จาํกดั มีความ
ประสงคท่ี์จะจา้งบริษทัธัญญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดัให้ขนส่งสินคา้เพิ่มจากเดิม สินคา้ท่ีจะจา้งให้
ขนส่งเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองด่ืมลกัษณะการจา้งแบบเหมาเท่ียวโดยบรรทุกสินคา้โรงงานผลิต 

ท่ีจงัหวดัปทุมธานีไปส่งท่ีลูกคา้รายใหญ่ (KEYACCOUNT)ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช ้รถบรรทุก 18 
ลอ้เทรลเลอร์ปริมาณงานขนส่งสินคา้ไปเชียงใหม่เดือนละประมาณ 20 เท่ียว ดงันั้นบริษทัธญัญทิพย ์
เอกซ์เพรส จาํกดัจึงมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือรถเพิ่ม    

จากนโยบายของรัฐในช่วงท่ีนํ้ ามนัมีราคาสูงข้ึน รัฐบาลไดใ้หน้โยบายดา้นพลงังานทดแทน 
บริษทั ปตท. จึงมีนโยบายผลิตก๊าช NGV มาจาํหน่าย เพื่อช่วยลดภาระดา้นการขนส่งของภาคเอกชน 
ในการดาํเนินงานเร่ืองการขนส่งจะพบวา่ตน้ทุกของภาคขนส่งเป็นค่าใชจ่้ายนํ้ามนัดีเซลประมาณ 40 % 
ของราคาค่าจา้งขนส่งซ่ึงปัจจุบนันํ้ ามนัดีเซลมีราคาอยู่ท่ีลิตรละ 20 บาท และก๊าช NGV มีราคาอยู่ท่ี   
ลิตรละ 8.50 บาท (ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2551) และจะเห็นว่าก๊าช NGV ถูกกว่านํ้ ามนัดีเซลมากกว่า
คร่ึงหน่ึง และรัฐมีนโยบายในอนาคตดา้นการส่งเสริมใหใ้ชพ้ลงังานทดแทนโดยการประมาณราคาของ
ก๊าช NGV ใหถู้กกวา่ราคานํ้ามนัดีเซลอยูค่ร่ึงหน่ึงของราคานํ้ามนัดีเซล    

ปัจจุบนัเน่ืองจากเศรษฐกิจโลกมีลกัษณะหดตวั จึงทาํใหอุ้ปสงคข์องสินคา้และอุปสงคข์อง
นํ้ามนัมีปริมาณลดลงอนัเป็นสาเหตุทาํใหร้าคานํ้ ามนัในตลาดโลกเร่ิมลดลงมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 
จนถึงปัจจุบนั  (กระทรวงคนนาคม, 2545) 

แมว้่าราคานํ้ ามนัจะถูกลงมาก แต่จากประสบการณ์ก็ทาํให้ทราบว่าราคานํ้ ามนัอาจจะมีราคา
สูงข้ึนอีกคร้ังกไ็ด ้ดั้งนั้นการหาพลงังานเช้ือเพลิงมาทดแทนกย็งัยงัเป็นส่วนสาํคญัของธุรกิจการขนส่ง   

ในการดาํเนินธุรกิจ ถา้บริษทัฯปราศจากกาํไร กิจการก็ไม่สามารถจะดาํรงอยู่ไดเ้น่ืองจากการ
ประกอบธุรกิจตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากมีรายไดไ้ม่ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนั้นหมายถึงผลการ
ขาดทุนจากประกอบการและไม่ประสพความสาํเร็จ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การวิเคราะห์ความเป็นไป
ไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีบริษทัธัญญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดั          
ควรทราบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจท่ีจะลงทุน   

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ มีความ
แตกต่างกนัระหว่างการซ้ือรถบรรทุกท่ีใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนัดีเซลกบัซ้ือรถบรรทุกท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าช NGV 1
และการลงทุนซ้ือรถในธุรกิจขนส่ง : กรณีศึกษาบริษทัธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.เพื ่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนที่ไดจ้ากการลงทุนซ้ือรถในธุรกิจขนส่งสินคา้ใน

บริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั  ระยะเวลาของโครงการน้ีตั้งไวท่ี้ 6 ปี  
2.เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนระหว่างรถบรรทุกท่ีใช้นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุก      

ท่ีใชก๊้าซ NGV บริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั   
3.เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการซ้ือรถเพื่อธุรกิจขนส่งของบริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์

เพรส จาํกดั    
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ในจงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารบริษทั หัวหนา้แผนกจดัส่งและหัวหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุงยานยนตแ์ละพนกังานขบัรถโดยแบ่งเป็น
ผูบ้ริหาร 4 คน หัวหน้าแผนก 2 คน หัวหน้าฝ่ายซ่อมบาํรุงยานยนต ์ 2 คน และพนกังานขบัรถ 2 คน             
รวมจาํนวนทั้งส้ิน 10 คน 
 2.กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  กรรมการผูจ้ดัการจาํนวน 2 คน ผูจ้ดัการ 2 คน หวัหนา้แผนกจดัส่ง  
2 คน หวัหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุงยานยนต ์2 คน พนกังานขบัรถ  2 คน 
 3.ตวัแปรท่ีจะศึกษา   

  3.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่   
3.1.1 รายได ้  

- ปริมาณงานขนส่งสินคา้ 
- ราคาค่าสินคา้ขนส่งต่อเท่ียว 

3.1.2 รายจ่าย 
- รถบรรทุกท่ีใชน้ํ้ ามนัดีเซล 
- รถบรรทุกท่ีใชก๊้าช NGV  

  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
3.2.1 ผลตอบแทนทางการเงิน 
- ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
- ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาํนึงถึงมูลค่าในปัจจุบนั (DPB) 
- มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
- ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
- อตัราผลตอบแทนค่าใชจ่้าย (B/C Ratio)  
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4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งตามวิธีการดาํเนินการวิจยั
ดงัน้ี การวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง           
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์ในการสร้างแบบสัมภาษณ์  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวกบัโครงการ
ศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั
และเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ร่างแบบสัมภาษณ์แลว้นาํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน 
ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงและความครอบคลุมเหมาะสมของขอ้คาํถาม ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ จนไดแ้บบสมัภาษณ์สมบูรณ์สาํหรับใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
5.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสาร วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการและการขนส่ง 
5.2 ศึกษาหลกัเกณฑ์ และวิธีสร้างเคร่ืองมือจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ในแต่ละตอนโดยให้เน้ือหาของคาํถามสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์

เก่ียวกบัโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้ห้ควบคลุมทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตลาด, ดา้นเทคนิค,      
ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน 

5.4 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขใหมี้
ความถูกตอ้งเหมาะสมความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษาในแบบสมัภาษณ์ 

5.5 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility) และ

แนวทางการดาํเนินธุรกิจขนส่งแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆคือ 
6.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งใน

จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจงัเชิง
คุณภาพดงัน้ี  1) ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการวิจยัให้ผูบ้ริหารบริษทัขนส่ง หัวหนา้แผนก และ หัวหนา้
ซ่อมบาํรุงยานยนต ์ทราบและขอความร่วมมือ ในการให้ขอ้มูลสาํคญั หรือให้สัมภาษณ์แก่ผูว้ิจยัซ่ึง
เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 2) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัคือผูบ้ริหารบริษทัขนส่ง หัวหนา้แผนก 
และหวัหนา้ซ่อมบาํรุงโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
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 6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเอกสารขอ้มูล
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารจาํนวนเท่ียววิ่งท่ีบริษทัไทยนํ้ าทิพยเ์คยขนส่งมาแลว้ ก่อนท่ีจะมาจา้ง
บริษทัธัญญทิพยเ์อ็กซ์เพรสขนส่ง เอกสารจากผูว้ิจยัท่านอ่ืนท่ีไดศึ้กษาไวก่้อนแลว้ รวมทั้งแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากตาํราทางวิชาการ นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

7. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาํงบการเงินล่วงหน้า จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา         

ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน การประเมินผลโครงการจากงบการเงิน
ล่วงหนา้ท่ีจดัทาํข้ึนดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ (สุมาลี จิวะมิตร, 2542 : 230-255) 

7.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)  มีสูตรคาํนวณดงัน้ี 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน – กระแสเงินสดรับรายปีสะสมไปเร่ือยๆ จนเงินลงทุนมีค่า 

เป็นศูนย ์ 
เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
PB < ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีคุม้ค่า 
PB > ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงว่าการลงทุนของโครงการให้ผลท่ีไม่

คุม้ค่า 
7.2 ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาํนึงถึงมูลค่าปัจจุบนั (Discounted Payback period : DPB  วิธีการ  

คาํนวณเหมือนกบัวิธีระยะเวลาคืนทุน(Payback Period : PB) เพียงแต่ทาํกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคต ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชต้น้ทุนของเงิน(Cost of Capital)ให้เป็นอตัราส่วนลด           
(เริงรัก จาํปาเงิน, 2544 : 31) 

เกณฑใ์นการตดัสินใจ                                                                                                                              
DPB < ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงว่าการลงทุนของโครงการให้ผลท่ี

คุม้ค่า 
DPB > ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงว่าการลงทุนของโครงการให้ผลท่ีไม่

คุม้ค่า 
7.3  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

(NPV) = 0
1

)/( IrINCF
n

t
t −+∑

=
 

 โดย NCFt = กระแสเงินสดสุทธิรายปี ตั้งแต่ปลายปีท่ี1-3 

  r = อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ หรือ ตน้ทุนเงินทุน 

  I0 = เงินจ่ายลงทุนตอนเร่ิมโครงการ 
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∑
=

n

t 1
 = ผลบวกตั้งแต่ปลายปีท่ี 1 

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
NPV > 0   หรือมีค่าเป็นบวก แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีคุม้ค่า 
NPV = 0   แสดงวา่การลงทุนของโครงการพอมีความเป็นไปได ้
NPV < 0   หรือมีค่าเป็นลบ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีไม่คุม้ค่า 

7.4 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี 

  I0  =  t
kl

NCFn

t
∑
= +1 )(

 

 
โดย  k = Internal Rate of Return 
เกณฑก์ารตดัสินใจ 
IRR > อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการมีความคุม้ค่า 
IRR = อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการยงัพอเป็นไปได ้
IRR < อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการไม่มีความคุม้ค่า 

7.5 ผลตอบแทนต่ออตัราค่าใชจ่้าย (Benefit Cost ratio : B/C ratio) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี               

B/C = 
งหมดใช้จ่ายท้ั◌ุบันของค่ามลูค่าปัจจ

มดอบแทนท้ังห◌ุบันของผลตมลูค่าปัจจ  

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
B/C ratio > 1แสดงวา่การลงทุนของโครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
B/C ratio = 1แสดงวา่การลงทุนของโครงการยงัพอมีความเป็นไปได ้
B/C ratio < 1แสดงวา่การลงทุนของโครงการไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 

ผลการวจัิย 
ในการเพื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินคา้ในบริษทัขนส่งสินคา้              

ของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ และเปรียบเทียบระหว่างรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV โดยบริษทัธญัทิพยเ์อกซ์เพรส 
จาํกดั ไดรั้บเสนอให้ทาํสัญญาขนส่งสินคา้กบับริษทั ไทยนํ้ าทิพย ์ซ่ึงมีจาํนวนเท่ียวของขนส่งไปยงั
จงัหวดัเชียงใหม่ จากสถิติยอดขายของบริษทัไทยนํ้าทิพยท่ี์เชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากการจา้งรถขนส่งจากปี 
พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ. 2551 ตวัเลขจะเป็นรายเดือน  
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สถิติการขนส่งสินคา้ของรถเทรลเลอร์ 18 ลอ้ จากโรงงานปทุมธานี-เชียงใหม่ในอดีตปี พ.ศ.2549-2551  

เดือน 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

จํานวนเทีย่วขนส่ง จํานวนเทีย่วขนส่ง จํานวนเทีย่วขนส่ง 

ม.ค. 42 26 9 

ก.พ. 18 7 14 

มี.ค. 59 46 20 

เม.ย. 55 25 19 

พ.ค. 9 6 6 

มิ.ย. 16 8 2 

ก.ค. 19 14 2 

ส.ค. 20 17 11 

ก.ย. 12 19 10 

ต.ค. 16 16 10 

พ.ย. 21 10 7 

ธ.ค. 33 28 8 
รวม 320 222 118 

 
ทีม่า : สถิติท่ีเกบ็มาจากการขนส่งสถิติเดิมท่ีบริษทัไทยนํ้าทิพย ์จาํกดัจา้งบริษทัธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส      
         จาํกดั ขนส่งนํ้ าอดัลมจากโรงงานรังสิตปทุมธานี-เชียงใหม่โดยใชร้ถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้   

ของบริษทัไทยนํ้าทิพย ์จาํกดัในอดีต 
ทาํใหท้ราบวา่บริษทัมียอดการจา้งขนส่งเป็นจาํนวนเท่าไหร่ โดยนาํวิธีการพยากรณ์ แบบการ

เฉล่ียแบบเคล่ือนท่ีและการคิดค่าดชันีท่ีจะนาํมาถ่วงให้เห็นถึงวฏัจกัรการขนส่ง ผลปรากฏว่า ยอดท่ีมี
เท่ียววิ่งสูงสุดคือ เดือนมีนาคม, เมษายน และเดือนมกราคม ทาํให้ทราบว่าเกิดจากการจดัเล้ียงในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และช่วงฤดูร้อนท่ีทาํใหป้ระชาชนด่ืมโคก้ และแฟนตา้กนัมากข้ึน สาํหรับการตดัสินใจ
ซ้ือรถเทรลเลอร์จาํนวน 1 คนั ซ่ึงสามารถจะขนส่งไดเ้ดือนละ 12 เท่ียว ดงันั้นในบางเดือนท่ียอดการ
ขนส่งเกิน 12 เท่ียว จะตอ้งอาศยัการเหมาจา้งรถของบริษทัอ่ืนมาเก่ียวขอ้งดว้ย 
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อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาตน้ทุนต่างๆ และแยกเป็นค่าใชจ่้ายของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ีใช้

เช้ือเพลิงดีเซล และรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV พบว่า ถา้เป็นรถเทรลเลอร์ท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล ในช่วง 6 ปี จะไม่คุม้ทุนเพราะมีตน้ทุนของราคานํ้ ามนัดีเซลท่ีสูงและถา้เป็นรถเทรล
เลอร์ท่ีปรับเปล่ียนไปใชแ้ก๊ส NGV แลว้จะพบว่ามีโอกาสไดก้าํไรมากข้ึน จากผลทางการวิจยั พบว่า
รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือรถเป็นเงิน 3,100,000 บาทรวม
เป็นรายจ่ายปีท่ี 1เท่ากบั 3,978,831+3,100,000 รวมเป็น 7,078,831 บาท B/C Ratio  = 24,009,521 ÷ 
24,397,341 =.984 จะเห็นไดว้่าอตัราผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายของรถท่ีใชเ้ช่ือเพลิงนํ้ ามนัดีเซลท่ี
คาํนวณไดเ้ท่ากบั .984 ซ่ึงไม่สมควรลงทุนเพราะมีค่านอ้ยกว่า 1 แต่เม่ือมาดูค่า NPV โดยใชด้อกเบ้ีย 
7% ตามทอ้งตลาดจะพบวา่ค่า NPV เท่ากบั 259,883.36 บาท และค่าจาก IRR เท่ากบั 11.012 % และ
รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีคาํนึงถึงมูลค่าปัจจุบนัของรถ       
ท่ีใช้ก๊าซ NGV รวมค่าใช้จ่ายในการซ้ือรถเป็นเงิน 3,700,000 บาท รวมเป็นรายจ่ายปีท่ี 1 เท่ากบั  
3249403+3,700,000 รวมเป็น 6,949,403 บาท  B/C Ratio  = 24,009,521 ÷ 21,252254 = 1.130 ค่า
ผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายท่ีได ้มีค่า เท่ากบั 1.13 โดยอตัราผลตอบแท่นจากโครงการมีค่าเท่ากบั 47.045 
% ซ่ึงมีค่าสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชยท่ี์ร้อยละ 10 และอัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใชจ่้ายมีค่าเท่ากบั 1.13 ซ่ึงมากกวา่ 1 แสดงวา่การลงทุนของโครงการคุม้ค่าต่อการลงทุน  และนาํไป
เทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดทาํใหพ้บวา่ควรจะลงทุนในโครงการน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลไม่คุม้จะลงทุนเน่ืองจากใชร้ะยะเวลาคืน
ทุนนานเกือบ 6 ปีเน่ืองจากตน้ทุนของนํ้ ามนัดีเซลมีราคาสูงและในอนาคตจะสูงยิ่งข้ึนจึงไม่คุม้จะ
ลงทุน 

2. รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลไม่คุม้จะลงทุนถา้เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม่
จะมีตน้ทุนการให้บริการท่ีสูงกว่าบริษทัธัญญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดั เพราะว่าบริษทัธัญญทิพยฯ์ เป็น
บริษทัเก่าทาํธุรกิจขนส่งมาเกือบ 20 ปี จะมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่บริษทัท่ีตั้งใหม่ 

3. รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลไม่คุม้จะลงทุนเพราะถา้เกิดอุบติัเหตุชน
หรือควํ่า จะใชเ้วลาในการซ่อมนานเป็นเดือนทาํให้บริษทัขาดรายไดจ้ากการขนส่ง จะทาํให้เวลาคืน
ทุนนานกวา่ 6 ปี 
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4. นํ้าอดัลมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูง และถูกนํ้ าด่ืมประเภทอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาแยง่ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดทาํใหย้อดขายทาํไดย้าก ยกเวน้จะมีการส่งเสริมการขายใหม้ากข้ึน 

5.  สาํหรับรถบรรทุกท่ีใชแ้ก๊ส NGV ปรากฏว่า จะมีความคุม้ค่ามากข้ึน ถา้ไดน้าํไปเทียบ
กบันํ้ามนัดีเซล 

6.  สาํหรับผูท้าํการวิจยัต่อไปน่าจะนาํไปคาํนวณจุดคุม้ทุนท่ีจะทาํใหก้ารลงทุนคุม้ค่า ว่าก่ี
เท่ียวจึงจะเหมาะสม และอาจจะนาํการขนส่งไปในจงัหวดัอ่ืนๆ เขา้มาช่วยการวิเคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูล
ท่ีละเอียดข้ึนของการลงทุน 

7.  ในอนาคตขาดว่านํ้ ามนัดีเซลจะมีราคาท่ีสูงข้ึนแน่นอนจึงไม่สมควรท่ีจะซ้ือรถบรรทุก
เทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ามนัดีเซลเพราะจะประสพปัญหาตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีสูงมาก 
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