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ภาคผนวก ก 
บนัทึกการสัมภาษณ์ 

บนัทึกการประชุมทีมงาน 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 

เร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวเิคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ของ
บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บันทกึการสัมภาษณ์ 
 

เร่ือง 
การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ ด้านการวเิคราะห์ต้นทุนการ
ขนส่งของบริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

วนัเวลา 
 
 
สถานที่ 
 

8 พฤศจิกายน 2013 
11:00-12:00 น. สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน 
13:30-16:30 น. สมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน 
หอ้งประชุม 1 
ส านกังาน บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ 
 
 

1. ผูบ้ริหารจ านวน 2  คน 
2. หวัหนา้งานจ านวน 3 คน 
3. พนกังานสนบัสนุนการจดัส่งจ านวน 10  คน 

ค าถามเพือ่การสัมภาษณ์ ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
ผูบ้ริหาร สอบถามเก่ียวกบัมุมมองด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็น ในการท่ีจะน ามาท าการวิเคราะห์

ตน้ทุนการขนส่ง และการหาโอกาสในการปรับปรุงพฒันาระบบการขนส่ง เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัและสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์ร 

หัวหน้างาน สอบถามเก่ียวกับข้อมูลหรือรายงานท่ีจ าเป็นในการท่ีจะใช้ควบคุมการ
ปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัผลงานในแต่ละต าแหน่ง 

พนกังาน สอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใชโ้ปรแกรมท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั 
รวมถึงการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

สรุปผลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 
มุมมองผูบ้ริหาร ปัจจุบนัการค านวณตน้ทุนการขนส่งเป็นแบบตน้ทุนรวม และตน้ทุนเฉล่ีย

ต่อเท่ียว ยงัขาดการค านวณตน้ทุนต่อระยะทาง (กิโลเมตร) ตน้ทุนต่อน ้ าหนกั (ตนั) ท าให้ตน้ทุนการ
ขนส่งไมช่ดัเจน ส่งผลต่อการค านวณตน้ทุนการขนส่งของสินคา้ในแต่ละประเภทวา่ มีความเหมาะสม
หรือไม่ สินคา้ประเภทไหนควรจะคิดค่าขนส่งตามน ้ าหนกั หรือสินคา้ประเภทไหนควรคิดค่าขนส่ง
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ตามปริมาตร เม่ือตน้ทุนการขนส่งมีความชดัเจนจะท าใหส้ามารถก าหนดราคาค่าขนส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั 

มุมมองหัวหน้างาน ต้นทุนการขนส่งปัจจุบันเป็นแบบรวมและเฉล่ียต่อเท่ียว ท าให้ไม่
สามารถน าข้อมูลไปวดัผลงานของพนักงานในแต่ละต าแหน่งได้อย่างชัดเจน เช่น พนักงานขับ
รถบรรทุก ถา้ทราบขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งต่อกิโลเมตร/ต่อตนั ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุง ตน้ทุนค่ายาง ก็จะ
สามารถน าขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีไปบริหารจดัการพนกังานขบัรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
และเกิดความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน รวมถึงท าให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของ
พนกังานในแต่ละคน หรือสามารถวเิคราะห์แนวโนม้สภาพของรถบรรทุกได ้

มุมมองพนกังาน ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุนการขนส่งมีปริมาณมาก ท าให้เสียเวลาใน
การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล การค านวณตน้ทุนการขนส่งปัจจุบนัใชโ้ปรแกรมเอก็เซล ท าให้
เสียเวลาในการป้อนขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลมีปริมาณมาก และในบางคร้ังเกิดความผดิพลาดในการป้อน
ขอ้มูล ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนการขนส่ง 

 

สรุปผล ความต้องการระบบใหม่ จากการสัมภาษณ์ 
ผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน พนกังานผูป้ฏิบติังาน สามารถระบุความ

ตอ้งการเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบ ดงัน้ี 
1. เพิ่มการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั  
2. เพิ่มการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
3. เพิ่มการค านวณตน้ทุนแยกตามประเภทรถ 
4. แยกตน้ทุนการขนส่ง ระหวา่งรถเท่ียวท่ีบรรทุกสินคา้ และรถวิง่เท่ียวเปล่า 
5. เปล่ียนระบบการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูปเอก็เซล เป็นการค านวณแบบอตัโนมติั 
6. จดัท ารายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อ

คนั รายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
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บันทึกการประชุมทมีงาน 

เร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวเิคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ของ
บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บันทึกการประชุม โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง คร้ังที่ 1
    

เร่ือง 
ขอบเขตโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ
วเิคราะห์ต้นทุนการขนส่ง 

วนัเวลา 
 
สถานที่ 
 

25 ตุลาคม 2013 
11:00-12:00 น. 
หอ้งประชุม 1 
ส านกังาน บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. ผูจ้ดัการจดัส่ง 
2. หวัหนา้ประมวลผลจดัส่ง 
3. หวัหนา้จดัส่ง 
4. วิศวกรช านาญการนโยบายและวางแผน 
5. พนกังานช านาญการสารสนเทศ 

หัวข้อการประชุม 
1. ขอบเขตโครงการและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 

สรุปเนือ้หาการประชุม 
1. ขอบเขตโครงการและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ ดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่งของบริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบจะเป็นการน าเอาข้อมูลจากโปรแกรม SAP และ
โปรแกรม GPS ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนการขนส่ง เพื่อน ามาท าการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

ขอบเขตการด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะท าการศึกษาใน 3ขั้นตอน
ท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เท่านั้น คือ 1) การวางแผนโครงการ 2) การ
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วเิคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ ส าหรับในส่วนท่ี 2 จะส่งต่อให้กบัทางทีมงานของ บริษทั เอ็ม 
ขนส่ง จ ากดั ด าเนินโครงการต่อในขั้นตอนท่ี 4) การน าไปใช ้5) การบ ารุงรักษา 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1) ทราบผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุน
การขนส่ง 

2) สามารถน าผลการศึกษาไปเป็น แนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศในการ
วเิคราะห์ตน้ทุนการขนส่ง 

2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะท าการศึกษาใน 3 

ขั้นตอน ท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเท่านั้ น เน่ืองจากมีระยะเวลาใน
การศึกษาประมาณ 4 เดือน โดยมี 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การวางแผนโครงการ2) การวิเคราะห์ 3) การ
ออกแบบ ส าหรับส่วนท่ี 2 จะส่งต่อให้กบัทาง บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ด าเนินโครงการต่อในขั้นตอน
ท่ี 4) การน าไปใช ้5) การบ ารุงรักษา ซ่ึงคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาอีกประมาณ 6 เดือน 
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บันทึกการประชุมทมีงาน 

เร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวเิคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ของ
บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทกึการประชุม โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการวเิคราะห์ต้นทุนการขนส่ง คร้ังที ่2 

 

เร่ือง รูปแบบรายงานต้นทุนการขนส่ง 

วนัเวลา 
 
สถานที่ 
 

18 กนัยายน 2014 
10:00-12:00 น. 
หอ้งประชุม 1 
ส านกังาน บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. ผูจ้ดัการจดัส่ง 
2. หวัหนา้ประมวลผลจดัส่ง 
3. หวัหนา้จดัส่ง 
4. วิศวกรช านาญการนโยบายและวางแผน 
5. พนกังานช านาญการสารสนเทศ 

หัวข้อการประชุม 
1. รูปแบบรายงานตน้ทุนการขนส่ง 

สรุปเนือ้หาการประชุม 
  สรุปรูปแบบของรายงานตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1) รายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
2) รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
3) รายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบและใหด้ าเนินการออกแบบระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่งและ
ออกแบบหนา้จอรวมถึงรูปแบบรายงานตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 



 

 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
สูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง  
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สูตรการค านวณต้นทุนการขนส่ง 

เร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวเิคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ของ
บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 

 กระบวนการ F1.1  
 ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก        ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน 

เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)   จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 
 

กระบวนการ F1.2  
ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก       ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน 
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)               ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

กระบวนการ F1.3  
ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก     ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน 
ต่อตนั (บาท/ตนั)             น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 

 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ 

 กระบวนการ F2.1  
 ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ                      ค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุกต่อเดือน 
    เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                  จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   
 

 กระบวนการ F2.2  
 ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ                   ค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุกต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  

 

 กระบวนการ F2.3 
 ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุก        ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อเดือน  
 ต่อตนั (บาท/ตนั)                                 น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ. 

กระบวนการ F3.1   
 ตน้ทุนค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ.               ค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ. ต่อเดือน  
   เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                 จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
 

กระบวนการ F3.2   
 ตน้ทุนค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ.            ค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ. ต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)        ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

กระบวนการ F3.3   
 ตน้ทุนค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ.           ค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ. ต่อเดือน  
        ต่อตนั(บาท/ตนั)                     น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต  

 กระบวนการ F4.1   
 ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต       ค่าทะเบียนและใบอนุญาตทุกต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                            จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
  

  กระบวนการ F4.2 
 ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต          ค่าทะเบียนและใบอนุญาตทุกต่อเดือน  
    ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                     ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน   
  

 กระบวนการ F4.3  
 ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต           ค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
            ต่อตนั (บาท/ตนั)               น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าบริการ GPS  

               กระบวนการ F5.1   
 ตน้ทุนค่าบริการ GPS                         ค่าบริการ GPS ต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                   จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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              กระบวนการ F5.2   
 ตน้ทุนค่าบริการ GPS                     ค่าบริการ GPS ต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)     ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

              กระบวนการ F5.3   
 ตน้ทุนค่าบริการ GPS                            ค่าบริการ GPS ต่อเดือน  
 ต่อตนั (บาท/ตนั)             น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน   

 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าด าเนินการ  

 กระบวนการ F6.1   
 ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                        ค่าด าเนินการต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                   จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
 

 กระบวนการ F6.2   
 ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                            ค่าด าเนินการต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)             ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

 กระบวนการ F6.3   
 ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                       ค่าด าเนินการต่อเดือน  
   ต่อตนั (บาท/ตนั)              น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนคงท่ีรวม 
 

       กระบวนการ FC 1 ตน้ทุนคงท่ีรวม เฉล่ียต่อเท่ียว 
             ตน้ทุนคงท่ีรวม เฉล่ียต่อเท่ียว( บาท/ เท่ียว )   
                       =     ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าจา้งพนกังานขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว + 
                              ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. เฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าบริการ GPS เฉล่ียต่อเท่ียว + 
                              ค่าทะเบียนและใบอนุญาตฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าด าเนินการเฉล่ียต่อเท่ียว 
     
 
 

= 

= 

= 

= 

= 
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กระบวนการ FC 2 ตน้ทุนคงท่ีรวม ต่อกิโลเมตร 

            ตน้ทุนคงท่ีรวมต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร) 
                       =      ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อกิโลเมตร + ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อกิโลเมตร+ 
                               ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. ต่อกิโลเมตร + ค่าบริการ GPS ต่อกิโลเมตร +  
                               ค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อกิโลเมตร + ค่าด าเนินการต่อกิโลเมตร  
 

กระบวนการ FC 3 ตน้ทุนคงท่ีรวม ต่อตนั 
         ตน้ทุนคงท่ีรวม ต่อตนั(บาท/ตนั) 
                      =       ค่าเส่ือมราคารถบรใรทุกต่อตนั + ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อตนั + 
                               ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อตนั + ค่าบริการ GPS ต่อตนั +  
                               ค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อตนั +ค่าด าเนินการต่อตนั 
 
สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
 

 กระบวนการ V1.1    
 ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก           ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)             จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
 

 กระบวนการ V1.2    
 ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก             ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)          ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

 กระบวนการ V1.3    
 ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก       ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน  
            ต่อตนั (บาท/ตนั)                                  น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก 
 กระบวนการ V2.1   
 ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                     ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)             จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  

 

 

= 

= 

= 

= 
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 กระบวนการ V2.2   
 ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                           ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                 ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

 กระบวนการ V2.3   
 ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
      ต่อตนั (บาท/ตนั)                น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
กระบวนการ V3.1   
ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก            ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ต่อเดือน  
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                      จ าน   วนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
 

กระบวนการ V3.2   
ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก                     ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ต่อเดือน  
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                          ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

กระบวนการ V3.3   
ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก                              ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ต่อเดือน  
ต่อตนั (บาท/ตนั)                                    น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 
สูตรการค านวณ ตน้ทุนผนัแปรรวม 
 

      กระบวนการ VC 1 ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว 
              ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)     
                            =     ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่ายางรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว +  
                                   ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว  
 

กระบวนการ VC 2 ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อกิโลเมตร 
             ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อกิโลเมตร(บาท/เท่ียว) 

       =    ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อกิโลเมตร + ค่ายางรถบรรทุกต่อกิโลเมตร + 
                             ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อกิโลเมตร 
      

= 

= 

= 

= 

= 
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กระบวนการ VC 3 ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั 
           ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั(บาท/ตนั) 

 =     ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อตนั + ค่ายางรถบรรทุกต่อตนั +  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อตนั  

 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนการขนส่งรวม 
 

        กระบวนการ TC 1   ตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ียต่อเท่ียว 
                ตน้ทุนค่าขนส่งรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)            

         =    ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว + ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว   
 

กระบวนการ TC 2   ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อกิโลเมตร 
ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)   

  =    ตน้ทุนคงท่ีรวมต่อกิโลเมตร + ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อกิโลเมตร 
   

กระบวนการ TC 3   ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อตนั 
 ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อตนั(บาท/ตนั)           

  =    ตน้ทุนคงท่ีรวมต่อตนั + ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั  
                    

สูตรการค านวณตน้ทุนคงท่ีต่อคนั FC-V  
  =    ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก + ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. + ค่าบริการ GPS + 

ค่าทะเบียนและใบอนุญาต + ค่าด าเนินการ   
 

สูตรการค านวณตน้ทุนผนัแปรต่อคนั VC-V        
=   ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก + ค่ายางรถบรรทุก + ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก   

 

สูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั TC-V   =  ตนัทุนคงท่ีต่อคนั + ตนัทุนผนัแปรต่อคนั   
 

สูตรการค านวณ 

ตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ TC-M    =     ต้นทุนต่อคนัของรถในแต่ละ
ประเภท 

 

 



 

 129 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – นามสกุล นายมาโนชณ์  ทะปะละ 
 
วนั  เดือน ปีเกดิ 03  ธนัวาคม  2512 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2528 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

โรงเรียนพงษส์วสัด์ิวทิยานุเคราะห์ จงัหวดัล าปาง 
ปีการศึกษา 2531 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร วชิาชีพ (ป.ว.ช.)  

แผนกวชิาช่างกลโรงงาน วทิยาลยัเทคนิคล าปาง 
ปีการศึกษา 2533 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร วชิาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) 

แผนกวชิาช่างกลโรงงาน สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
วทิยาเขตภาคพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2535 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
วทิยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพ 
 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบนั ต าแหน่ง ผูจ้ดัการจดัส่งและพฒันาระบบคุณภาพ 
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 

 

 


