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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ปีที่30ฉบับที่1เดือนมกราคม-มีนาคม2553

บทคัดย่อ

ต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย4ส่วนที่สำคัญคือต้นทุนการขนส่งสินค้า (TransportationCosts)

ต้นทุนการถือครองสินค้า(InventoryCarryingCosts)ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า(Warehousing

Costs) และต้นทุนการบริหารจัดการ (AdministrationCosts) แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาและจัด

ทำการคำนวณโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยที่แสดงรายละเอียดทั้งธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ

อย่างชัดเจน ทำให้การวางแผนพัฒนาโลจิสติกส์เป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากไม่ทราบถึงต้นทุนใน

ลักษณะดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์ของแต่ละธุรกิจ จึงต้องจัดทำตารางปัจจัย

การผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทยปี2549โดยเน้น2ส่วนสำคัญคือ1)ต้นทุนการบริหาร

คลังสินค้า (Warehousing Costs) เฉพาะคลังสินค้าสาธารณะ และ 2) ต้นทุนการขนส่ง

(TransportationCosts) ให้มีความชัดเจนมากขึ้นทั้งในส่วนโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตและการ

ให้บริการของกิจกรรมโลจิสติกส์ การศึกษาแบ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 25 กิจกรรม โดย

สร้างตารางปัจจัยการผลิตด้านโลจิสติกส์ขนาด 89 x 89 กิจกรรม นอกจากนี้ การศึกษายังได้

ก 



* บทความวิจัยชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ไทย

 (2552)”ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว).
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หลักการและเหตุผล

 ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาและจัดทำการ

คำนวณโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยที่แสดง

รายละเอียดทั้งธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำอย่าง

ชัดเจน ทำให้การวางแผนพัฒนาโลจิสติกส์เป็นไป

อย่างจำกัดเนื่องจากไม่ทราบถึงต้นทุนในลักษณะดัง

กล่าว ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์ของ

แต่ละธุรกิจ จึงต้องจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย(TheConstruction

of Input-Output Table of Logist ics in

Thailand: I/O Logistics) ซึ่งแสดงโครงสร้าง

ต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มเติมใน 2 ส่วน คือ 1) ต้นทุน

การบริหารคลังสินค้า (Warehousing Costs)

เฉพาะคลังสินค้าสาธารณะ และ 2) ต้นทุนการ

ขนส่ง (Transportation Costs) ให้มีความชัดเจน

มากขึ้นทั้งในส่วนโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิต

และการให้บริการของกิจกรรมโลจิสติกส์นอกจากนี้

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีส่วนในการกำหนดต้นทุน

โลจิสติกส์ ตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ คือ ราคาน้ำมัน

สำเร็จรูป โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล และ LPG ย่อม

ส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่งและบริหารคลังสินค้าให้

เปลี่ยนแปลงซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผลกระทบ

จากราคาน้ำมันดีเซลและ LPG ที่เปลี่ยนแปลง

ว่าส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน

การขนส่งและการบริหารคลังสินค้า

วัตถุประสงค์  

 1) เพื่อสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ด้านโลจิสติกส์ของไทยปี2549(I/Ologistics)

 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์

Abstract

The logistics costs comprise four important parts: transportation costs, inventory

carryingcosts,warehousingcostsandadministrationcosts.However,Thailandhasnot

calculated the Input-Output Table in terms of logistics. An analysis of the cost

structureof logistics for theeconomicsectorsofThailand,particularly theupstream

andthedownstreamindustries,arelimited.Thisresearchprojectthereforeconstructs

an Input-Output Table for logistics in Thailand with 89 x 89 economic sectors for

2006, aswell as the classificationof logistics activity in 25 sectors. In addition, the

paper shows the impact of volatilization of diesel and Liquid PetroleumGas (LPG)

pricesontheThailogisticscosts.

Keywords:LogisticsInput-OutputTable,LogisticsCost,ImpactofOilPrice



คำนวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดีเซลและ LPG ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อต้นทุน

การขนส่งและต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

คำสำคัญ:โครงสร้างต้นทุนขนส่งต้นทุนบริหารคลังสินค้าผลกระทบราคาน้ำมันดีเซลและLPG
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ของกิจกรรมการผลิตของไทยผ่านตารางปัจจัย

การผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์

 3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซล

และLPGที่เปลี่ยนแปลงไปว่าส่งผลกระทบอย่างไร

ต่อต้นทุนการขนส่งและการบริหารคลังสินค้า

ของไทย

ขอบเขตการศึกษา

 จัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่มี

ขนาด89x89กิจกรรมโดยมีกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

ทั้งสิ้น25กิจกรรมสำหรับรายละเอียดของกิจกรรม

ที่ทำการแยกเพิ่มเติมแสดงดังตารางที่1

ตารางที่ 1กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทำการศึกษา

รหัส
ประเทศ(58x58)

รหัส
ประเทศ

(180x180)

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โลจิสติกส์ในตารางI/Oระดับประเทศ

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในตารางI/Oโลจิสติกส์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1) ทราบถึงโครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ประเภทต่างๆ

 2) ทราบถึงต้นทุนการขนส่งสินค้า และการ

บริหารสินค้าคงคลังในปี2551-2552ที่เปลี่ยนแปลง

ไปเนื่องจากผลของราคาน้ำมันดีเซลและLPG

ตารางที่ 1กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทำการศึกษา(ต่อ)



หมายเหต:ุ กิจกรรมที่มีแถบสกรีนคือกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

* ตัวแทนส่งออกนำเข้า หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากร รวมถึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ส่งออก

 และนำเข้าในการจัดหาและจัดการขนส่งสินค้าไปยังเมืองท่าปลายทาง บางรายทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่ง

 สินค้าบางรายอาจทําหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง

รหัส
ประเทศ(58x58)

รหัส
ประเทศ

(180x180)

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โลจิสติกส์ในตารางI/Oระดับประเทศ

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในตารางI/Oโลจิสติกส์
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วิธีการศึกษา

แผนภาพที่ 1การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ปี2549ของตารางผู้ซื้อ

โครงสร้างผลผลิตรวม
ภายในประเทศของกิจกรรมโลจิสติกส์

โครงสร้างผลผลิตรวม
ภายในประเทศของกิจกรรมโลจิสติกส์

โครงสร้างการกระจายผลผลิตหรือ
บริการของกิจกรรมโลจิสติกส์แต่ละสาขา

ุ

ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตด้านโลจิสติกส์

ปี2549สมบูรณ์
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การวิเคราะห์ผลกระทบของราคาน้ำมัน

ดีเซล และ LPG

 แนวคิดในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ความ

ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา และตารางปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย ซึ่งในการ

วิเคราะห์นั้นผู้ศึกษาได้นำแนวคิดทั้ง 2 ส่วนมา

ผสมผสานกัน โดยความเชื่อมโยงของผลกระทบ

ระหว่างราคาน้ำมันดีเซลและ LPG กับต้นทุน

การขนส่งสินค้า และต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

นั้นมีสูตรในการคำนวณดังนี้

โดยที่ 

ΔCTt คือ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการ

  ขนส่งสินค้า และต้นทุนการบริหาร

  คลังสินค้า

(I-A)-1 คือ ตัวคูณผลกระทบของตารางปัจจัย

  การผลิตและผลผลิต

Qioilt-1 คือ ปริมาณการบริโภคน้ำมันชนิดที่ i

  ในปีก่อนปีที่ทำการศึกษา

Ep คือ ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

%ΔPioilt คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ
  ราคาน้ำมันชนิดที่i

Pioilt คือ ราคาน้ำมันชนิดที่iในปีที่ศึกษา

ผลการศึกษา

 1. โครงสร้างการใช้วัตถุดิบและมูลค่าเพิ่มของ

กิจกรรมโลจิสติกส์ 

 ผลการศึกษาพบว่ากิจการขนส่งสินค้าทาง

รถไฟ ขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ และขนส่งทาง

อากาศมีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบเป็นสัดส่วนที่มาก คิดเป็น

ร้อยละ 52.6 59.9 62.1 และ 51.2 ตามลำดับ

ส่วนที่เหลือร้อยละ47.440.137.9และ48.8เป็น

มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากกิจการสำหรับกิจการขนส่ง

ก๊าซทางท่อ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งอื่นๆ

บริการสถานที่เก็บสินค้า การส่งพัสดุทางไปรษณีย์

พบว่ามีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มมากกว่าค่าใช้จ่าย

วัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ86.575.062.3และ57.2

ตามลำดับ(ตารางที่2)
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ตารางที่ 2 โครงสร้างการใช้วัตถุดิบและมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมโลจิสติกส์ 

ที่มา: อัทธ์ พิศาลวานิช และคนอื่นๆ, 2552: 4-2 

*	 มูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 2) ผลตอบแทนการผลิต หรือผลตอบแทนของผู้ประกอบการ 

 3) ค่าเสื่อมราคา 4) ภาษีทางอ้อมสุทธิ	

กิจกรรมโลจิสติกส์

ผลรวมของมูลค่าปัจจัย
การผลิตขั้นกลางทั้งหมด

มูลค่าเพิ่ม*
มูลค่า

ผลผลิตรวมมูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
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ตารางที่ 3โครงสร้างการใช้วัตถุดิบของภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการ หน่วย:ล้านบาท

หมายเหต:ุ ()คือสัดส่วนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบต่างๆต่อค่าใช้จ่ายวัตถุดิบรวมของแต่ละกิจกรรมมีหน่วยเป็นร้อยละ

ที่มา:อัทธ์พิศาลวานิชและคนอื่นๆ,2552:4-4
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  2. การกระจายการให้บริการของกิจกรรม 

โลจิสติกส์ 

 จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมการผลิตมีค่า

ใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์รวมกันเป็นมูลค่า 412,690.3

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของการใช้วัตถุดิบใน

การผลิตทั้งหมด โดยภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ

ใช้วัตถุดิบมากที่สุด (268,469.9 ล้านบาท) รองลง

มาเป็นภาคบริการ (123,695.8ล้านบาท)และภาค

เกษตรกรรม (20,524.6 ล้านบาท) ตามลำดับ

(ตารางที่3)

 3. การวิเคราะห์โครงสร้างค่าขนส่งจากการ

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าขนส่งในการซื้อ

สินค้าและวัตถุดิบรวมทั้งประเทศเท่ากับ 429,515.3

ล้านบาท โดยประเภทสินค้าที่เสียค่าขนส่งมากที่สุด

คือ เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็ก และเครื่องจักร ที่มีค่า

ขนส่งเท่ากับ 118,849.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ27.7ของค่าขนส่งทั้งหมดดังตารางที่4

ตารางที่ 4ค่าขนส่งจากการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

หมายเหตุ:()คือสัดส่วนค่าขนส่งในการซื้อสินค้าแต่ละประเภทต่อค่าขนส่งรวมมีหน่วยเป็นร้อยละ

ที่มา:อัทธ์พิศาลวานิชและคนอื่นๆ,2552:4-37

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทสินค้า
ค่าขนส่งจากการซื้อ

รวม วัตถุดิบ อุปโภคบริโภค
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 4. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ราคาน้ำมันดีเซล และ LPG  

 กำหนดให้ราคาน้ำมันของไทยในปี2552 เป็น

ไปตามสมมติฐานทั้ง 3 กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตารางที่5

ตารางที่ 5สมมติฐานราคาน้ำมันดีเซลและLPGปี2552 

 จากการศึกษาต้นทุนการขนส่งและการบริหาร

คลังสินค้าพบว่าเพิ่มขึ้น 5,310.38 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 0.0583 ของ GDP โดยเป็นต้นทุน

ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 5,240.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น

หมายเหตุ: ข้อมูลใน2552เป็นข้อมูลประมาณการโดยกรณีปกติประมาณการจากราคาเฉลี่ยของน้ำมันดีเซลและLPGใน3เดือนแรก

 ของปี2552สำหรับกรณีดีและไม่ดีประมาณการโดยคำนวณให้ต่างจากกรณีปกติบวกลบ20เปอร์เซ็นต์

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,2551

ร้อยละ 0.0576 ของ GDP เป็นต้นทุนการบริหาร

คลังสินค้าเพิ่มขึ้น 69.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ0.0008ของGDPแสดงดังตารางที่6

ตารางที่ 6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดีเซลและLPGต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าและการบริหารคลัง

 สินค้าของไทย

หน่วย:บาทต่อลิตร

หน่วย:ล้านบาท


ประเภทน้ำมัน ปี2551

ปี2552

กรณีปกติ กรณีไม่ดี กรณีดี

กิจกรรมโลจิสติกส์ 2551
2552

กรณีปกติ กรณีไม่ดี กรณีดี
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 5. สรุปและข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2549

มีมูลค่าเท่ากับ 747,369.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 9.53 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ (GDP) ปี 2549ณ ราคาประจำปี และ

เมื่อจำแนกออกเป็นประเภทของกิจการด้านโลจิสติกส์

แล้ว พบว่าต้นทุนที่เกิดจากค่าขนส่งมีสัดส่วนต่อ

GDP มากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.47 ต่อมูลค่า

GDPหรือมีมูลค่า742,187.9ล้านบาทโดยเฉพาะ

ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางบกที่มีสัดส่วนต่อ

GDP มากที่สุดในกลุ่มขนส่งสินค้า โดยมีสัดส่วน

คิดเป็นร้อยละ 4.23 ต่อมูลค่า GDP ของประเทศ

สำหรับต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับ

สอง คือ บริการที่ เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ที่มี

สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.93 ต่อมูลค่า GDP ของ

ประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการใช้บริการกิจการ

ตัวแทนส่งออกและนำเข้า และบริการบุคคลที่ 3

คิดเป็นร้อยละ 1.66 และ 0.51 ต่อมูลค่า GDP

ของประเทศตามลำดับ(ตารางที่7)



ตารางที่ 6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดีเซลและLPGต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าและการบริหารคลัง

 สินค้าของไทย(ต่อ) 

ที่มา:จากการคำนวณ

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรมโลจิสติกส์ 2551
2552

กรณีปกติ กรณีไม่ดี กรณีดี
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ตารางที่ 7ต้นทุนโลจิสติกส์และสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อGDPของประเทศไทยปี2549



หมายเหตุ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ปี2549ณราคาประจำปีเป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

ที่มา:อัทธ์พิศาลวานิชและคนอื่นๆ,2552:5-2



ต้นทุนโลจิสติกส์ มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละต่อGDP)
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 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 

 1) พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

ทางน้ำ และทางรางที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ

ขนส่งทางบก

 2) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น

ทั้งในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก และการ

ขนส่ง และภาครัฐควรเร่งดำเนินนโยบายสนับสนุน

การใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง

 3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรกับ

โรงงานอุตสาหกรรม ในลักษณะของการทำCluster

ของอุตสาหกรรมต้นน้ำ-ปลายน้ำ ทำให้ทราบ

ปริมาณและช่วงเวลาการผลิต เพื่อวางแผนการ

ขนส่งสินค้าอย่างคุ้มค่า

 4) ส่งเสริมให้กิจการ SMEs ด้านโลจิสติกส์

รวมกลุ่มกันเพื่อแบ่งต้นทุนด้านโลจิสติกส์ไม่ให้มีการ

ตัดราคากันเอง และเพื่อทำให้ราคาค่าขนส่งถูกลง

ด้วย

 5) ส่งเสริมการใช้ระบบติดตามGPS(Global

Positioning System) เพื่อลดต้นทุนด้านการ

เดินรถ เช่น ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ

เส้นทางการเดินรถ ป้องกันการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

ป้องกันการขับรถเร็วเป็นต้น

 5.2.2 การลดต้นทุนคลังสินค้า

 1) จัดทำแผนการใช้วัตถุดิบในปริมาณที่

เหมาะสมกับการผลิตในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลด

สต็อกของวัตถุดิบ พัฒนาระบบสารสนเทศของ

กิจการเพื่อบริหารสต็อกของวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ

ไม่ขาดแคลน

 2) พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

โดยตั้งศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตร (HUB)

ประจำจังหวัดและประจำภูมิภาค เช่น ศูนย์กลาง

โลจิสติกส์ด้านผลไม้ในภาคตะวันออก เป็นต้น

เพื่อประสานระบบขนส่งให้สมบรูณ์

 3) ภาครัฐควรลดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

คลังสินค้าที่ไม่จำเป็นจากภาคเอกชน

 4) พิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานและ

คลังสินค้าที่เหมาะสม ทั้งระยะทาง เวลา และ

รูปแบบการขนส่ง ของวัตถุดิบมายังโรงงานหรือ

สินค้าจากโรงงานไปผู้บริโภค

 5) กิจการที่มีพื้นที่คลังสินค้าว่างมาก ควร

ปรับเปลี่ยนโดยเปิดให้บริการด้านคลังสินค้ากับธุรกิจ

อื่นๆหรือให้เช่าพื้นที่ 

บรรณานุกรม

กรมศุลกากร. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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 เทรดมีเดีย.

เนติวัจน์เธียรนรเศรษฐ์.2549.การวิเคราะห์ต้นทุน
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บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และสถาบันวิจัย

 และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 2547. การศึกษาต้นทุนและคุณภาพระบบ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์. 2548.

 การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ 

 อุปทานสำหรับจังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา  

 บริษัทราชาเซรามิค จำกัด. กรุงเทพมหานคร:

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

รุธิร์พนมยงค์.2549.การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์

 แบบ ABC. กรุงเทพมหานคร:องค์การส่งเสริม

 การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น.

วิทยา สุหฤทดำรง. 2547. วิถีแห่งโลจิสติกส์และ 

 โซ่อุปทาน 2: หนทางแห่งความเป็นเลิศทาง 

 ธุรกิจท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง.

 กรุงเทพมหานคร:อี.ไอ.สแควร์พับลิชชิ่ง.

วิโรจน์ พุทธวิถี. 2547. การจัดการโลจิสติกส์ ขุม 

 พลังของธุรกิจยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร:

 โอเอซิสปริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย. 2544. การ 

 ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่อง 

 หลายรูปแบบ. กรุงเทพมหานคร: กองทุน

 ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม

 การส่งออก.

___. 2548. การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย- 

 สหรัฐอเมริกา ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์. 

 กรุงเทพมหานคร: สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

 ประเทศไทย.

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์. 2547. การพัฒนาฐานข้อมูล 

 ภาพรวมต้นทุนและมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม 

 โลจิสติกส์ ระยะที่ 1. กรุงเทพมหานคร:

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย. 2550.

 สาระน่ารู้สำหรับการปฏิรูประบบลอจิสติกส์ 

 ในองค์กรของคุณ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลัง

 นานาวิทยา.

สมพงษ์ ศิริ โสภณศิลป์ และคนอื่นๆ. 2549.

 โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้า 

 และส่ งออกสินค้ าด้ วยคอนเทนเนอร์ .

 กรุงเทพมหานคร:กองทุนงบประมาณแผ่นดิน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

 สังคมแห่งชาติ. 2541. ตารางปัจจัยการผลิต 

 และผลผลิตของประเทศไทย ปี 2541.  

 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ

 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

___. 2543. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

 ของประเทศไทย ปี 2543.กรุงเทพมหานคร:

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติ.

___. 2548ก. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ 

 ไทย (เอกสารประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 

 ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย). กรุงเทพ-



การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
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 มหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

___.2548ข.(ร่าง)แผนแม่บทการพัฒนาโลจิส- 

 ติกส์ของประเทศไทย ภายใต้แผนการบริหาร 

 ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551.กรุงเทพ-

 มหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

___. 2550. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 

 ลอจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2550-2554.  

 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ

 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2551. ข้อมูล 

 พลังงาน [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://

 www.eppo.go.th/info/8prices_stat.htm

สุมาลีสุขดานนท์.2541.การขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือ 

 ลำเลียง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพาณิชย-

 นาวีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัทธ์พิศาลวานิช.2543.เมตริกซ์บัญชีสังคม และ 

 ตารางปัจจัยผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ 

 ทางเศรษฐกิจ.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย

 หอการค้าไทย.

  . 2549. องค์ความรู้รายได้ประชาชาติ 

 ของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

 หอการค้าไทย.

อัทธ์ พิศาลวานิช และคนอื่นๆ. 2550. การศึกษา 

 โครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิต สำหรับ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผล 

 ด้านเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

 กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

___. 2552. การจัดทำตารางปัจจัยการผลิต 

 และผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย.กรุงเทพ-

 มหานคร:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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