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บทที ่4 

รายงานผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์ตน้ทุน
การขนส่ง ของบริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คือ  

 ส่วนท่ี 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ (Analysis) กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
 ส่วนท่ี 3 การออกแบบ (Design) ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
ส่วนที ่1 การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั ประกอบธุรกิจการขนส่งโดยใชร้ถบรรทุกเป็นหลกั มีรถบรรทุก

ทั้งหมด 45 คนั ประกอบไปดว้ย รถบรรทุกหกลอ้ รถบรรทุกสิบลอ้ และรถเทเลอร์ การศึกษาระบบ
สารสนเทศ ดา้นการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ท าการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสารท่ีผูป้ฏิบติังานใช้
ในการปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ย ระเบียบปฏิบติั วิธีการปฏิบติังานและเอกสารสนบัสนุนต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ การสังเกตุการณ์ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และได้
มีการจดัตั้งทีมท างานในการศึกษาโครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยทีมงานทั้งหมด 5 ต าแหน่งงาน ดงัน้ี 
คือ 

ผูจ้ดัการจดัส่ง 1  ต าแหน่ง (ผูศึ้กษา) 
หวัหนา้ประมวลผลจดัส่ง         1  ต าแหน่ง 
พนกังานช านาญการจดัส่ง       1  ต าแหน่ง 
วศิวกรช านาญการวางแผนและนโยบาย    1  ต าแหน่ง 
พนกังานช านาญการสนบัสนุนระบบสารสนเทศ       1  ต าแหน่ง 

นอกจากน้ีเพื่อให้สามารถก าหนดปัญหาได้อย่างชัดเจน และทราบถึงผลกระทบของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาภาพรวมของกระบวนการขนส่งและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การสนบัสนุนการขนส่ง รายละเอียดความสัมพนัธ์ของกระบวนการขนส่ง ตามรูปท่ี 4-1 

 
 
 

 
 



 
 

  21 

 

3.         
      

4.          
       

         
           

5.              
             

6.          
      

        

1.              
           

2.          
              

                    

                              

    
         

    
          

    
     

          

 
   ภาพท่ี 4.1 ภาพรวมกระบวนการขนส่งสินคา้ ของ บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 
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จากภาพท่ี 4.1 มีหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่งสินคา้ สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของแต่ละหน่วยงานดงัน้ีคือ 

แผนกจัดส่ง 
มีหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการขนส่งสินค้าซ่ึงประกอบไปด้วย 6 

กระบวนการ ในหน่วยงานประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการจดัส่ง หวัหนา้ประมวลผลจดัส่ง พนกังานช านาญ
การจดัส่ง พนกังานประมวลผลจดัส่ง พนกังานขบัรถบรรทุก และพนกังานจดัส่ง 

แผนกขายสินค้า 
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ี 1 การรับค าสั่งขนสินคา้ มีหน้าท่ี ในการรวบรวมรายการ

สินคา้ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ให้กบัแผนกจดัส่ง เพื่อใชใ้นการวางแผนการ
ขนส่ง 

แผนกคลงัสินค้า 
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการท่ี 3 การขนส่งสินค้า มีหน้าท่ี ในการจดัท าใบสั่งข้ึนสินค้า

(Transfer Order: TO) ในโปรแกรม SAP และด าเนินการข้ึนสินคา้ให้กบัรถบรรทุกในแต่ละคนัโดย
อา้งอิงเลขทะเบียนรถ จากเอกสารใบจดัส่งสินคา้ (Delivery Order : DO) ซ่ึงจดัท าโดยแผนกจดัส่ง  

แผนกบัญชี 
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ี 6 การค านวณตน้ทุนการขนส่ง มีหน้าท่ีในการสนับสนุน

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้และส่งขอ้มูลให้กบัหน่วยงานจดัส่ง โดยขอ้มูลประกอบไปดว้ย ค่า
เส่ือมราคารถบรรทุก ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าด าเนินการ ค่าเช้ือเพลิง
รถบรรทุก ค่ายางรถบรรทุก และค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 

ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ในท่ีน้ีประกอบดว้ยกนั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค่าประกนัภยั จะให้
ความคุม้ครองสินคา้และตวัรถ ส่วนท่ี 2 ค่าพ.ร.บ. หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ จะคุม้ครองในส่วนของผูป้ระสบภยัท่ีเกิดจากรถ 

ค่าด าเนินการในท่ีน้ีประกอบไปด้วย ค่าทางด่วน ค่าปรับจราจร ค่าวสัดุส้ินเปลือง ค่า
ประกนัสังคม ค่าสวสัดิการเงินกองทุนทดแทน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัใชโ้ปรแกรม SAP/FICO 
ในการบริหารจดัการขอ้มูล 
รายละเอยีดเพิม่เติมของกระบวนการขนส่งสินค้า 

กระบวนการที่ 1 การรับค าส่ังขนส่งสินค้า แผนกจดัส่งรับค าสั่งขนสินคา้จากแผนกขาย
สินคา้ ซ่ึงจะอยู่ในรูปของ ใบสั่งสินคา้ (Sale Order : SO) เพื่อให้พนักงานประมวลผลจดัส่ง ท าการ
ตรวจสอบใบสั่งสินค้า ในโปรแกรม SAP แล้วจัดท าใบจัดส่งสินค้า (Delivery Order: DO) ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการปฏิบติังานดงัน้ี 
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1) ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ-ท่ีอยู ่ของลูกคา้/ 
สถานท่ีจดัส่งสินคา้/รายการสินคา้/ขนาดสินคา้/น ้าหนกัสินคา้/วธีิการลงสินคา้ 

รายละเอียดต่างๆ 

ท่ีระบุเพิ่มเติม เช่น ส่งสินคา้พร้อมใบรับรองคุณภาพ (Certificate of Analysis : COA) 

2) เลือกประเภทรถบรรทุก ให้เหมาะสมกบั น ้ าหนกั วิธีการลงสินคา้ และขอ้จ ากดัของ
สถานท่ีส่งสินคา้ พร้อมระบุทะเบียนรถเบ้ืองตน้ และพิมพใ์บ DO ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการต่อ 

กระบวนการที่ 2 การวางแผนการขนส่ง (Delivery Planning) พนกังานช านาญการจดัส่ง 
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมาย มีหน้าท่ีในการวางแผนการจดัส่งสินคา้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการวางแผนการ
ขนส่งสินคา้ประกอบไปดว้ย 

- วนัเวลาในการส่งมอบสินคา้ 

- สถานท่ีในการจดัส่งสินคา้ เพื่อก าหนดเส้นทางในการจดัส่งสินคา้ 

- ขอ้จ ากดัของรถบรรทุกเก่ียวกบัน ้าหนกัและปริมาตรท่ีสามารถบรรทุกได ้เพื่อเลือก

ขนาดและประเภทรถบรรทุกในการขนส่งสินคา้ ซ่ึงตอ้งไม่ผดิกฎหมายการขนส่ง เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนต ่า

ท่ีสุด หรือภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสม 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเวลาท่ีรถบรรทุกสามารถวิง่ไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

รายละเอียดท่ีระบุในแผนการใชร้ถบรรทุก (Vehicle Planning) 
- สถานท่ีรับสินคา้ (ตน้ทาง) ระบุคลงัสินคา้ หรือศูนยก์ระจายสินคา้ 

- สถานท่ีส่งมอบสินคา้ (ปลายทาง) ระบุช่ือลูกคา้/สถานท่ีส่งมอบสินคา้ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ระบุ เลขท่ี DO /ขนาด/น ้าหนกั/จ านวนเส้น/จ านวนมดั 

- ขอ้มูลเก่ียวกับการลงสินค้า เช่น ใช้เฮ๊ียบ1ในการลงสินค้า ใช้พนักงาน หรือลูกค้า

ด าเนินการเอง 

 
1 
 

                                                           
1 เฮ๊ียบ หมายถึง เครนไฮดรอลิคชนิดพบั ท างานดว้ยระบบแรงดนัน ้ ามนัไฮดรอลิค เป็นเครนท่ีติดรถบรรทุก ใชใ้น
การเคล่ือนยา้ยและลงสินคา้ 
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กระบวนการที่ 3 การขนส่งสินค้า พนักงานขบัรถ มีหน้าท่ีในการน ารถบรรทุกไปรับ
สินคา้ท่ีคลงัสินคา้ หรือ ศูนยก์ระจายสินคา้ ตามท่ีระบุรายละเอียดในใบสั่งข้ึนสินคา้ (DO) และท าการ
จดัส่งใหลู้กคา้ ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ีคือ 

1) พนักงานขับรถ รับเอกสารใบสั่งข้ึนสินค้าจากพนักงานประมวลผลจดัส่ง และ

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ เช่น แผนท่ีสถานท่ีส่งมอบสินคา้ เป็นตน้ หลงัจากนั้นจะ

น ารถบรรทุกไปรับสินคา้ตามสถานท่ีในใบสั่งข้ึนสินคา้ และส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

2) พนกังานประมวลผลจดัส่ง ท าการบนัทึกรายละเอียดการขนส่งสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตามท่ีระบุในแผนการขนส่งสินคา้ 

กระบวนการที่ 4 การติดตามสถานะรถบรรทุก ปัจจุบนับริษทัใช้โปรแกรม GPS ในการ
ติดตามสถานะรถบรรทุก ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังานดงัน้ี 

1) พนักงานประมวลผลจดัส่งมีหน้าท่ี ตรวจสอบต าแหน่งรถบรรทุกด้วยโปรแกรม 

GPS  ซ่ึงจะท าให้ทราบต าแหน่งของรถบรรทุก ณ ปัจจุบนั เพื่อแจง้ประมาณการระยะเวลาในการส่ง

มอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัส่งในเท่ียวต่อไป รวมทั้งใชต้รวจสอบ

ความผดิปกติ เช่น รถวิง่ออกนอกเส้นทาง หรือเขา้เขตตอ้งหา้ม (บริเวณท่ีมีการขโมยน ้ามนัไปขาย)  

2) พนกังานประมวลผลจดัส่ง สรุปรายงานขอ้มูล การติดตามสถานะรถบรรทุก โดยการ

ดึงขอ้มูลออกจากโปรแกรม GPS เป็นไฟลเ์อก็เซล ซ่ึงประกอบดว้ย รายงานต่างๆ ดงัน้ี คือ 

- กราฟแสดงความเร็วท่ีรถบรรทุกวิง่เกินค่าท่ีก าหนด 
- กราฟแสดงการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 
- รายงาน สรุปผลการวิเคราะห์เร่ืองการติดตามยานพาหนะ 
- สรุปผลการเดินทางในแต่ละเท่ียวของการขนส่งสินคา้ 
- ระยะทางท่ีรถวิง่ 
- จ  านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ 

กระบวนการที่ 5 การซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ปัจจุบันบริษัทมีการจดัเก็บข้อมูล
เก่ียวกับประวติัการซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก และข้อมูลการเข้าศูนย์บริการตามระยะทาง หรือ
ระยะเวลาท่ีก าหนด ในโปรแกรม Fleet ling หลงัจากท่ีมีการเก็บขอ้มูลในแต่ละเดือน แผนกจดัส่งจะ
ท าการรวบรวมขอ้มูลและส่งใหแ้ผนกบญัชี ขอ้มูลประกอบไปดว้ย 

- ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงของรถบรรทุก 

- การปะยาง/เปล่ียนยาง  
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- ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 

- รายการอะไหล่ท่ีใชใ้นการเปล่ียน/ซ่อม 

กระบวนการที่ 6 การค านวณต้นทุนการขนส่งสินค้า ปัจจุบนัการค านวณตน้ทุนการ
ขนส่งใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเอก็เซล (Excel) ในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง โดยพนกังานประมวลผล
จดัส่ง มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุนการขนส่งประกอบไปดว้ย 

1) ขอ้มูลจากแผนกบญัชีมีดงัน้ี 
- ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก  

- ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 

- ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. 

- ค่าทะเบียนและใบอนุญาต  

- ค่าบริการ GPS  

- ค่าด าเนินการ  

- ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก  

- ค่ายางรถบรรทุก 

- ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 

2) ขอ้มูลจากแผนกจดัส่งมีดงัน้ี 

- จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ 

หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ จะท าการป้อนขอ้มูลเขา้โปรแกรมส าเร็จรูปเอก็เซล 

เพื่อค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
 

1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition)  
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะกระบวนการท่ี 6 การค านวณตน้ทุนการ

ขนส่งสินคา้ ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการด าเนินธุรกิจ เม่ือมีการด าเนินการใดๆ จะตอ้งรู้ตน้ทุน เพื่อใชใ้น
การตดัสินใจเก่ียวกบัธุรกิจ ในการวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม
ของผูใ้ช้ รวมทั้งพิจารณาจากเอกสารการท างาน รายงานและแบบฟอร์มต่างๆ สามารถสรุปประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญั ไดด้งัน้ี 

 

1) ปัจจุบนัการค านวณตน้ทุนการขนส่งเป็นแบบตน้ทุนรวม และตน้ทุนเฉล่ียต่อเท่ียว 
ยงัขาดการค านวณตน้ทุนต่อระยะทาง (กิโลเมตร) ตน้ทุนต่อน ้ าหนกั (ตนั) ท าให้ตน้ทุนการขนส่งไม่
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ชดัเจน ส่งผลต่อการค านวณตน้ทุนการขนส่งของสินคา้ในแต่ละประเภทวา่ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
สินค้าประเภทไหนควรจะคิดค่าขนส่งตามน ้ าหนัก หรือสินค้าประเภทไหนควรคิดค่าขนส่งตาม
ปริมาตร เม่ือตน้ทุนการขนส่งมีความชดัเจนจะท าใหส้ามารถก าหนดราคาค่าขนส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึง
จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั  

2) ตน้ทุนการขนส่งปัจจุบนัเป็นแบบรวมและเฉล่ียต่อเท่ียว ท าให้ไม่สามารถน าขอ้มูล
ไปวดัผลงานของพนักงานในแต่ละต าแหน่งได้อย่างชัดเจน เช่น พนักงานขบัรถบรรทุก ถ้าทราบ
ขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งต่อกิโลเมตรต่อตนั ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุง ตน้ทุนค่ายาง ก็จะสามารถน าขอ้มูล
ต่างๆ เหล่าน้ีไปบริหารจดัการพนกังานขบัรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และเกิดความเป็น
ธรรมในการประเมินผลงาน รวมถึงท าให้ทราบปัญหาในการปฏิบติังานของพนักงานในแต่ละคน 
หรือสามารถวเิคราะห์แนวโนม้สภาพของรถบรรทุกได ้

3) ข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณต้นทุนการขนส่งมีปริมาณมาก ท าให้เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล การค านวณตน้ทุนการขนส่งปัจจุบนัใช้โปรแกรมเอ็กเซล ท าให้
เสียเวลาในการป้อนขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลมีปริมาณมาก และในบางคร้ังเกิดความผดิพลาดในการป้อน
ขอ้มูล ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนการขนส่ง  
   
1.2 การก าหนดเวลาโครงการ (Project Schedule)  

 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะท าการศึกษาใน 3
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เท่านั้น คือ 1) การวางแผนโครงการ 2) 
การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ ส าหรับในส่วนท่ี 2 จะส่งต่อให้กบัทาง บริษทั เอ็ม ขนส่ง 
จ ากัด ด าเนินโครงการต่อในขั้นตอนท่ี 4) การน าไปใช้ 5) การบ ารุงรักษา รายละเอียดในการ
ด าเนินการแต่ละโครงการดูไดจ้าก ภาพท่ี 4.2 แผนงานโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศการค านวณ
ตน้ทุนการขนส่ง ระยะท่ี 1 และภาพท่ี 4.3 แผนงานโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศการค านวณ
ตน้ทุนการขนส่ง ระยะท่ี 2 

ขั้นตอนการด าเนนิการ เดอืนที่ 1 เดอืนที่ 2 เดอืนที่ 3 เดอืนที่ 4 
รวบรวมขอ้มูลการค านวณตน้ทุนการขนส่งเบ้ืองตน้     
สมัภาษณ์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง     
วเิคราะห์ปัญหาและหาความตอ้งการ     
จดัท าเอกสารน าเสนอความเป็นไปไดข้องโครงการ     
ออกแบบระบบ "Transportation Cost"     
     ภาพท่ี 4.2 แผนงานโ ครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ระยะท่ี 1 
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จากภาพท่ี 4.2 แผนงานในระยะท่ี 1 เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น จาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์และหาความตอ้งการ รวมทั้งการออกแบบระบบ
การค านวณตน้ทุนการขนส่ง (Transportation Cost) พร้อมทั้งน าเสนอให้ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ไป
ด าเนินการต่อ ซ่ึงจะอยูใ่นแผนงานระยะท่ี 2 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ เดอืนที่ 5 เดอืนที่ 6 เดอืนที่ 7 เดอืนที่ 8 เดอืนที่ 9 เดอืนที่ 10 
คดัเลือกทีมงานท่ีจะเขียนโปรแกรม       
ก าหนดแผนงานการเขียนโปรแกรม       
เ ขี ย น โป ร แ ก ร ม  "Transportation 
Cost" 

 
     

ทดสอบโปรแกรม       
จดัท าคู่มือการใชง้านโปรแกรม       
อบรมผูใ้ชง้าน       
ทดสอบระบบ       
ทดสอบผูใ้ช ้       
           ภาพท่ี 4.3 แผนงาน โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ระยะท่ี 2 
 

จากภาพท่ี 4.3 แผนงานในระยะท่ี 2 เป็นกระบวนการคัดเลือกทีมงานท่ีจะให้เข้ามา
ด าเนินการเขียนโปรแกรม การค านวณตน้ทุนการขนส่ง หลงัจากท่ีได้ทีมงานแลว้จะท าการก าหนด
แผนงานการเขียนโปรแกรม หลงัจากนั้นจะเร่ิมด าเนินการเขียนโปรแกรม จากทีมงานท่ีไดเ้ลือกไวใ้น
เบ้ืองตน้ เม่ือท าการเขียนโปรแกรมเสร็จ จะท าการทดสอบโปรแกรม หลงัจากท่ีโปรแกรมผ่านการ
ทดสอบ จะด าเนินการจดัท าคู่มือการใชง้านโปรแกรม เม่ือคู่มือไดรั้บการอนุมติัจากเจา้ของหน่วยงาน
ก็จะท าการอบรมผูใ้ช้งาน หลงัจากนั้นจะให้ผูป้ฏิบติังานทดลองใช้ระบบ ซ่ึงถือว่าเป็นการทดสอบ
ระบบและทดสอบผูใ้ชง้านไปในตวั เม่ือผูใ้ชง้านระบบสามารถปฏิบติังาน และไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ
แลว้ ถือวา่โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ระยะท่ี 2 เสร็จสมบูรณ์ 

 

1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  
1.3.1   ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)  

 ปัจจุบันบริษัทไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกับการพฒันาระบบต้นทุนการขนส่งสินค้า 
โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม จึงจ าเป็นตอ้งจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาท าการเขียนโปรแกรม  เพื่อ
ท าให้ระบบมีประสิทธภาพและประสิทธิผล โดยผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจบริษทัรับจา้งผลิตซอฟแวร์ 
หรือพฒันาระบบท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือในการพฒันาระบบดา้นน้ี ไดแ้ก่  1) บริษทั ไอ
เอสเอสคอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัโปรแกรม SAP และมีบริษทัท่ี
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อยู่ในเครือหลายประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย  เป็นตน้ ท าให้เม่ือเกิดปัญหา
ข้ึนกบัระบบ สามารถท่ีจะท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลและวิธีการแกไ้ขปัญหา เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาของ
ระบบไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน 2) บริษทั ดีบี ล้ิงค ์จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีความช านาญในการท าโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจการขนส่ง สามารถเช่ือมโยงการใชง้านของแผนกต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น แผนก
จดัส่ง แผนกซ่อมบ ารุง แผนกบญัชี เป็นตน้ และ 3) บริษทั 3 ดบับลิว บิสเนซ แอนด์ โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
เป็นบริษทัท่ีมีความช านาญในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมบาร์โคด้ ท่ีใชใ้นการเช่ือมโยง
กบัโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม SAP เป็นตน้ จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีบริษทัท่ีสามารถเขียน
โปรแกรมการค านวณตน้ทุนการขนส่งได ้

1.3.2  ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility)  
 ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการพฒันาระบบสารสนเทศการค านวณตน้ทุนการ

ขนส่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ผลตอบแทนทางตรงได้แก่ เวลาท่ีใช้ในการประมวลผล
ตน้ทุนการขนส่งลดลง ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนทางออ้ม เม่ือทราบตน้ทุนท่ีชดัเจนจะช่วยให้การบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เช่น  เม่ือทราบตน้ทุนการขนส่งต่อกิโลเมตรทั้งขาไปและกลบั จะ
ท าให้สามารถเลือกเส้นทางในการขนส่งสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่าได ้ในกรณีท่ีทราบตน้ทุนต่อน ้ าหนกัของ
สินคา้ จะท าให้สามารถเลือกประเภทรถในการขนส่งสินคา้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการ
บรรทุกสินค้าในเชิงปริมาตรและน ้ าหนักในแต่ละเท่ียว ส าหรับผลตอบแทนทางอ้อมท่ีจะน ามา
ค านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการในท่ีน้ี จะคิดจากระยะทางท่ีรถบรรทุกสามารถลดการวิ่งรถเท่ียว
เปล่า ซ่ึงเม่ือทราบตน้ทุนท่ีชดัเจนระหวา่งรถบรรทุกท่ีวิ่งเท่ียวเปล่าและเท่ียวท่ีบรรทุกสินคา้ จะท าให้
การวางแผนการใช้รถบรรทุกมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนโดยการประยุกต์ใชร้ะยะทางจากแผนท่ีใน
โปรแกรม GPS ซ่ึงจะระบุต าแหน่งของสถานท่ีท่ีจะส่งมอบสินคา้ เม่ือทราบระยะทางและประเภท
ของการขนส่ง ก็จะท าให้ทราบถึงตน้ทุนการขนส่งโดยประมาณ ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจในการวาง
แผนการขนส่งสินคา้ในแต่ละเท่ียว ปัจจุบนับริษทัมีค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงรถบรรทุก 14.30 ลา้นบาทต่อปี 
(แผนกบญัชี บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั, 2555) หลงัจากท่ีโครงการด าเนินการเสร็จคาดว่า จะสามารถ
ประหยดัเช้ือเพลิงรถบรรทุก จากระยะทางท่ีรถวิ่งเท่ียวเปล่าไดท่ี้ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็นมูลค่า 
286,315 บาทต่อปี 

ตน้ทุนการพฒันาระบบสารสนเทศด้านการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบไป
ดว้ย ค่าจา้งเขียนโปรแกรมประมาณ 350,000 บาท ส าหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ (Server) ท่ีจะใชใ้น
การเก็บขอ้มูลและประมวลผล สามารถใชร่้วมกบัชุดเดิมท่ีใช ้ณ ปัจจุบนัได ้ค่าบ ารุงรักษาระบบปีละ
ประมาณ 120,000 บาท ส าหรับปีท่ี 1 ไม่รวมค่าบ ารุงรักษาระบบ เน่ืองจาก เป็นช่วงของการรับประกนั
ของบริษทัท่ีวา่จา้งเขียนโปรแกรม และจะเร่ิมค านวณค่าบ ารุงรักษาระบบตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป 
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ตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow) 
  ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
รายจ่าย     
ค่าจา้งเขียนโปรแกรม(บาท) 350,000    
ค่าบ ารุงรักษาระบบ   120,000 120,000 
รายรับ     
ประหยดัเช้ือเพลิงรถบรรทุกได ้2% - 286,315 286,315 286,315 
รวมรายรับ - 286,315 166,315 166,315 
รายรับสะสม - 286,315 452,631 618,946 
Cash Flow -350,000 286,315 166,315 166,315 
IRR  -18% 21% 40% 
NPV @ I = 5% -350,000 -77,319 73,534 217,204 
PB 1.51 ปี    
     

 

 จากตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ดังน้ี คือ อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ต่อ 2 ปี มีค่าเท่ากบั 21 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาใน
การคืนทุน (Payback Period : PB) 1.51 ปี จากการประเมินดงักล่าวท าใหโ้ครงการมีความคุม้ค่าในการ
ลงทุน 

 1.3.3  ความเป็นไปได้ทางด้านปฏิบัติการ (Opertional Feasibility)  
ในการท าโครงการในคร้ังน้ีได้มีการให้พนักงานท่ีปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบระบบ ท่ีจะท าการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เพื่อหาวิธีการ
ท างานท่ีง่ายและลดเวลาในการท างานลง ซ่ึงระบบใหม่จะค านวณค่าขนส่งใหอ้ตัโนมติั ปัจจุบนับริษทั
อยูใ่นช่วงการขยายงาน เม่ือพนกังานมีเวลาในการท างานลดลง สามารถศึกษาความรู้ดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพงาน หลงัจากปรับปรุงระบบเสร็จสามารถท่ีจะใชง้านพนกังานท่ีปฏิบติังาน
อยู่เดิมได ้เน่ืองจากปัจจุบนัพนักงานมีการใช้โปรแกรม SAP  และระบบอินทราเน็ต ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนักบัระบบใหม่ท่ีจะพฒันามาใชง้าน  

 1.3.4  ความเป็นไปได้ทางด้านเวลา (Schedule Feasibility)  
การด าเนินงานสามารถท่ีจะควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานได้ เน่ืองจากมีแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศในบริษทัเอง และทีมท างานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง 
ในการสนบัสนุนเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการค านวณตน้ทุน
การขนส่งใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้  
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ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ (Analysis) กระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ดา้นการค านวณตน้ทุนการขนส่งในท่ีน้ีจะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์ระบบ โดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูลมา
อธิบายซ ้ า รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 ระบุข้อมูลทีต้่องการ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการค านวณตน้ทุนการขนส่งของ 

บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาจากระบบเดิม ว่ามีความตอ้งการอะไรบา้ง โดยการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน พนกังานผูป้ฏิบติังาน แลว้น ามารวบรวมเป็นขอ้มูลความตอ้งการของ
ผูใ้ชร้ะบบเบ้ืองตน้ ดงัน้ี คือ 

1. เพิ่มการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (รถบรรทุกเท่ียวท่ี
บรรทุกสินคา้ และรถบรรทุกเท่ียวเปล่า) 

2. เพิ่มการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
3. เพิ่มการค านวณตน้ทุนแยกตามประเภทรถ 
4. แยกตน้ทุนการขนส่ง ระหวา่งรถเท่ียวท่ีบรรทุกสินคา้ และรถวิง่เท่ียวเปล่า 
5. เปล่ียนระบบการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูปเอ็กเซล เป็นการค านวณแบบ

อตัโนมติั 
6. จดัท ารายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั รายงานตน้ทุนการขนส่ง

ต่อคนั รายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
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2.2 การวเิคราะห์ระบบโดยใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
2.2.1 ภาพรวมกระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบัน 

จากการศึกษาระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง และการไหลของกระแสขอ้มูล ท่ีใช้
ในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง สามารถอธิบายได ้ตามภาพท่ี 4.4 

  

         

L0

                   
                   

                                   

-                            
-                        . . .
-                              
-                 GPS
-                    
-                            
-                     
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-                .     

          

   .      /
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  ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั 

   

จากภาพ ท่ี  4.4 แสดงให้ เห็น ถึงภาพรวมของการค านวณต้นทุนการขนส่ง ซ่ึ ง
ประกอบด้วย แผนกจดัส่ง แผนกบญัชี ท่ีต้องส่งข้อมูลให้กับระบบการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
รวมถึงผูท่ี้น ารายงานตน้ทุนการขนส่งไปใชง้าน คือ ผูจ้ดัการจดัส่งหรือผูบ้ริหาร 
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2.2.2 ภาพรวมกระบวนการย่อยการค านวณต้นทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบัน  
           องคป์ระกอบของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก
ขอบเขตระบบ (External Entity) ข้อมูล (Data) และกระบวนการ (Process) สามารถอธิบายได้ ตาม
ภาพท่ี 4.5 

 
ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบ (External Entity)  กระบวนการ (Process) ในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

1. แผนกบญัชี 
2.  แผนกจดัส่ง 
3. ผูจ้ดัการจดัส่ง/ผูบ้ริหาร 

 

 1. กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost : FC) 
F1 ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
F2 ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 
F3 ค่าประกนัภยัและ พ.ร.บ. 
F4 ค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
F5 ค่าบริการ GPS 
F6 ค่าด าเนินการ 
FC ตน้ทุนคงท่ีรวม 

2. กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร 
 (Variable Cost : VC) 
V1 ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
V2 ค่ายางรถบรรทุก 
V3 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
VC ตน้ทุนผนัแปรรวม 

3. กระบวนการค านวณตน้ทุนรวม (Total Cost : TC) 
TC ตน้ทุนรวมการขนส่ง 

4. กระบวนการพิมพร์ายงาน 
         รายงานตน้ทุนการขนส่ง 

 

ขอ้มูล (Data) ท่ีใชค้  านวณตน้ทุนการขนส่ง 
1. ขอ้มูลค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
2. ขอ้มูลค่าจา้งพนกังานขบัรถ 
3. ขอ้มูลค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. 
4. ขอ้มูลค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
5. ขอ้มูลค่าบริการ GPS 
6. ขอ้มูลค่าด าเนินการ 
7. ขอ้มูลค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
8. ขอ้มูลค่ายางรถบรรทุก 
9. ขอ้มูลค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
10. ขอ้มูลจ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ 

  

                      ภาพท่ี 4.5 ภาพรวมกระบวนการยอ่ยค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั 
 

จากภาพท่ี 4.5 แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตระบบ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณ
ตน้ทุนการขนส่ง และกระบวนการยอ่ยในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ส่ิงทีอ่ยู่ภายนอกขอบเขตระบบ (External Entity) ประกอบด้วย 
- แผนกบญัชี มีหน้าท่ีในการส่งขอ้มูล ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ขอ้มูลค่าประกนัภยั

(สินค้าและตัวรถ) และพ.ร.บ. ข้อมูลค่าทะเบียนและใบอนุญาต ข้อมูลค่าบริการ GPS ข้อมูลค่า
ด าเนินการ ขอ้มูลค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ขอ้มูลค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก และขอ้มูลค่าซ่อมบ ารุงรักษา
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รถบรรทุก ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดไดม้าจากโปรแกรม SAP และด าเนินการส่งขอ้มูลให้แผนกจดัส่ง เพื่อใช้
ในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

- แผนกจดัส่ง มีหน้าท่ีในการรวบรวม ขอ้มูลจ านวนเท่ียวท่ีส่งสินคา้ เพื่อใช้ในการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

- ผูจ้ ัดการจัดส่ง/ผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการน ารายงานต้นทุนการขนส่งไปท าการ
วเิคราะห์ เพื่อควบคุมตน้ทุนการขนส่ง หรือหาโอกาสในการปรับปรุงพฒันาในอนาคต 

2) ข้อมูล (Data) ทีใ่ช้ค านวณต้นทุนการขนส่ง 
- ข้อมูลค่าเส่ือมราคารถบรรทุกได้มาจากแผนกบัญชี ข้อมูลอยู่ในโปรแกรม 

SAP/FICO ใชใ้นการค านวณตน้ทุน กระบวนการ F1  
- ขอ้มูลค่าจา้งพนกังานขบัรถไดม้าจากแผนกบญัชี ขอ้มูลอยูใ่นโปรแกรม SAP/FICO 

ใชใ้นการค านวณตน้ทุน กระบวนการ F2  
- ขอ้มูลค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ไดม้าจากแผนกบญัชี ขอ้มูลอยูใ่นโปรแกรม 

SAP/FICO ใชใ้นการค านวณตน้ทุน กระบวนการ F3  
- ข้อมูลค่าทะเบียนและใบอนุญาตได้มาจากแผนกบัญชี ข้อมูลอยู่ในโปรแกรม 

SAP/FICO ใชใ้นการค านวณตน้ทุน กระบวนการ F4 
- ขอ้มูลค่าบริการ GPS ไดม้าจากแผนกบญัชี  ขอ้มูลอยูใ่นโปรแกรม SAP/FICO ใชใ้น

การค านวณตน้ทุน กระบวนการ F5 
- ขอ้มูลค่าด าเนินการไดม้าจากแผนกบญัชี ขอ้มูลอยูใ่นโปรแกรม SAP/FICO ใชใ้น

การค านวณตน้ทุน กระบวนการ F6 
- ข้อมูลมูลค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกได้มาจากแผนกบัญชี ข้อมูลอยู่ในโปรแกรม 

SAP/FICOใชใ้นการค านวณตน้ทุน กระบวนการ V1 
- ขอ้มูลค่ายางรถบรรทุกไดม้าจากแผนกบญัชี ขอ้มูลอยูใ่นโปรแกรม SAP/FICOใชใ้น

การค านวณตน้ทุน กระบวนการ V2 
- ข้อมูลค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกได้มาจากแผนกบัญชี ข้อมูลอยู่ในโปรแกรม 

SAP/FICO ใชใ้นการค านวณตน้ทุน กระบวนการ V3 
-  ขอ้มูลจ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ไดม้าจากแผนกจดัส่ง ใชใ้นการค านวณตน้ทุน  F1-

F6 และ V1-V3 
3) กระบวนการ (Process) ในการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
กระบวนการค านวณตน้ทุนแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 
3.1) กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost : FC) 
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กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ีแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยดงัน้ี คือ 
กระบวนการ F1 การค านวณค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
กระบวนการ F2 การค านวณค่าจา้งพนกังานขบัรถ 
กระบวนการ F3 การค านวณค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. 
กระบวนการ F4 การค านวณค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
กระบวนการ F5 การค านวณค่าบริการ GPS 
กระบวนการ F6 การค านวณค่าด าเนินการ 
กระบวนการ FC การค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม 

3.2) กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost : VC) 
 กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ีแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยดงัน้ี คือ 

กระบวนการ V1 การค านวณค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
กระบวนการ V2 การค านวณค่ายางรถบรรทุก 
กระบวนการ V3 การค านวณค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
กระบวนการ VC การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม 

3.3) กระบวนการค านวณตน้ทุนรวม (Total Cost : TC) 
กระบวนการ TC การค านวณตน้ทุนรวมการขนส่ง  

3.4) กระบวนการพิมพร์ายงาน 
หลงัจากค านวณตน้ทุนการขนส่งเสร็จจะท าการพิมพร์ายงาน เพื่อเสนอต่อผูจ้ดัการ

จดัส่งหรือผูบ้ริหาร 
 

2.2.3 กระบวนการย่อยการค านวณต้นทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบัน  
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบ่งออกเป็น 1) กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี 

2) กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร 3) กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม 4) กระบวนการ
พิมพร์ายงาน รายละเอียดในการค านวณอธิบายโดยการใช้แผนภาพกระแสขอ้มูล ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการค านวณต้นทุนคงที ่(Fix Cost: FC) ณ ปัจจุบัน 
กระบวนการค านวณต้นทุนคงท่ีแบ่งออกเป็น 7 กระบวนการย่อย ประกอบไปด้วย

กระบวนการ F1-F6 และกระบวนการ FC รายละเอียดการค านวณตน้ทุนของแต่ละกระบวนการยอ่ย 
สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
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  ภาพท่ี 4.6 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก (F1) 
 

จากภาพท่ี 4.6 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณต้นทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุกตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงข้อมูลการ
ค านวณประกอบไปดว้ย ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกบญัชี จ านวนเท่ียวท่ีขนส่ง
สินคา้ต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ   ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (F1) 
 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก            ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน   
   เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                          จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  

 

ตวัอยา่ง   การค านวณ ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก (รถสิบลอ้) 
ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน  19,835.74 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก  19,835.74     
             เฉล่ียต่อเท่ียว          43   

         = 461.30 (บาท/เท่ียว) 
 

= 

= 
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       ภาพท่ี 4.7 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณค่าจา้งพนกังานขบัรถ (F2) 

 

จากภาพท่ี 4.7 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงขอ้มูลการค านวณ
ประกอบไปดว้ย ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกบญัชี จ  านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อ
เดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ   ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว (F2) 
 

ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ                      ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อเดือน   
  เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)            จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 

 

ตวัอยา่ง   การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ (รถสิบลอ้) 
ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อเดือน 14,835 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
 

ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานรถ                           14,835.00    
        เฉล่ียต่อเท่ียว                    43  

       =       345.00 (บาท/เท่ียว) 
 

= 

= 
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       ภาพท่ี 4.8 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. (F3) 
 

จากภาพท่ี 4.8 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณตน้ทุนค่าประกันภยัและพ.ร.บ. ตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงข้อมูลการ
ค านวณประกอบไปด้วย ค่าประกันภยัและพ.ร.บ.ต่อเดือน ท่ีได้มาจากแผนกบัญชี จ านวนเท่ียวท่ี
ขนส่งสินคา้ต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ   ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. เฉล่ียต่อเท่ียว (F3) 
 

    ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.                  ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อเดือน 
     เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                          จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 
 

ตวัอยา่ง   การค านวณ ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. (รถสิบลอ้) 
   ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. ต่อเดือน 1,063.86 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 

 

 ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.                   1,063.86  
          เฉล่ียต่อเท่ียว         43       
                       =       24.74 (บาท/เท่ียว) 
 
 
 
 
 
 

= 

=  
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      ภาพท่ี 4.9 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต (F4) 
 

 จากภาพท่ี 4.9 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนรถและใบอนุญาตตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงขอ้มูลการ
ค านวณประกอบไปดว้ย ค่าทะเบียนรถและใบอนุญาตต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกบญัชี จ านวนเท่ียวท่ี
ขนส่งต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 

 

สูตรการค านวณ   ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาตเฉล่ียต่อเท่ียว (F4) 
 

ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต                ค่าทะเบียนรถและใบอนุญาตต่อเดือน   
   เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                             จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   

 

ตวัอยา่ง    การค านวณ ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต (รถสิบลอ้) 
ค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อเดือน 362.50 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 

 

ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต                   362.50   
              เฉล่ียต่อเท่ียว                                   43     

                                   =         8.43 (บาท/เท่ียว) 
 
 
 
 
 

= 

= 
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              ภาพท่ี 4.10 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS (F5) 
 

จากภาพท่ี 4.10 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณต้นทุนค่าบริการ GPS ตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงข้อมูลการค านวณ
ประกอบไปดว้ย ค่าบริการ GPS ต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกบญัชี จ  านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน 
ท่ีไดม้าจากแผกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ   ตน้ทุนค่าบริการ GPS เฉล่ียต่อเท่ียว (F5) 
 

      ตน้ทุนค่าบริการ GPS                            ค่าบริการ GPS ต่อเดือน   
   เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)           จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 
 

ตวัอยา่ง   การค านวณ  ตน้ทุนค่าบริการ GPS (รถสิบลอ้) 
ค่าบริการ GPS ต่อเดือน 450.00 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
 

ตน้ทุนค่าบริการ  GPS                              450.00  
  เฉล่ียต่อเท่ียว                              43  

                 =         10.47 (บาท/เท่ียว) 
 
 
 
 

= 

= 
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             ภาพท่ี 4.11 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการ (F6) 
 

 จากภาพท่ี 4.11 พนกังานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอก็เซล เพื่อค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงขอ้มูลการค านวณตามสูตร
ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงข้อมูลการค านวณประกอบไปด้วย ค่าด าเนินการต่อเดือน ท่ีได้มาจากแผนกบญัชี 
จ  านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินค้าต่อเดือน ท่ีได้มาจากแผนกจดัส่ง โดยข้อมูลทั้ งสองส่วนอยู่ในรูปของ
ไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าด าเนินการเฉล่ียต่อเท่ียว (F6) 
 

     ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                        ค่าด าเนินการ ต่อเดือน   
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                            จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   
 

ตวัอยา่ง    การค านวณ ตน้ทุนค่าด าเนินการ (รถสิบลอ้) 
ค่าด าเนินการต่อเดือน  5,998.00 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
 

ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                 5,998.00   
เฉล่ียต่อเท่ียว                                         43      

                         =       139.49   (บาท/เท่ียว) 
 
 
 
 
 

= 

= 
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                ภาพท่ี 4.12  แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม (FC) 
 

จากภาพท่ี 4.12 พนกังานประมวลผลจดัส่งจะท าการค านวณตน้ทุนคงท่ีรวมตามสูตรท่ี
ก าหนดไว ้หลงัจากท่ีค านวณตน้ทุน F1-F6 เสร็จ 
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (FC) 
 

                    ตน้ทุนคงท่ีรวม เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                       
                   =    ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าจา้งพนกังานขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว +      
                         ค่าทะเบียนและใบอนุญาตเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าบริการ GPS เฉล่ียต่อเท่ียว +  
  ค่าด าเนินการเฉล่ียต่อเท่ียว  
                   
ตวัอยา่ง    การค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม (รถสิบลอ้) 
 

     ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว       =       461.30 + 345.00 + 24.74 + 8.43 + 10.47 + 139.49 
                    =      989.42 (บาท/เท่ียว) 
 

2) กระบวนการค านวณต้นทุนผันแปร (Variable Cost: VC) ณ ปัจจุบัน 
กระบวนค านวณต้นทุนผนัแปร แบ่งออกเป็น 4 กระบวนการย่อย ประกอบไปด้วย 

กระบวนการ V1–V3 และกระบวนการ VC รายละเอียดการค านวณตน้ทุนของแต่ละกระบวนการ 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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        ภาพท่ี 4.13 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก (V1) 
 

จากภาพท่ี 4.13 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอก็เซล เพื่อค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงขอ้มูลการค านวณ
ประกอบไปดว้ย ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกบญัชี จ  านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อ
เดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ   ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (V1) 
 

ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก        ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน   
  เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)           จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   
 

ตวัอยา่ง    การค านวณ ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก (รถสิบลอ้) 
ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อเดือน  24,419.19 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 

 

ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก        2,4419.19   
          เฉล่ียต่อเท่ียว                                       43   

                                =        597.89 (บาท/เท่ียว) 
 

= 

= 
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          ภาพท่ี 4.14  แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก (V2) 
 

จากภาพท่ี 4.14 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณต้นทุนค่ายางรถบรรทุกตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงข้อมูลการค านวณ
ประกอบไปดว้ย ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน ท่ีขอ้มูลไดม้าจากแผนกบญัชี จ  านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อ
เดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (V2) 
 

ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                        ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)     จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
 

ตวัอยา่ง    การค านวณ ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก (รถสิบลอ้) 
ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  6,357.77 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
 

ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก             6,357.77   
        เฉล่ียต่อเท่ียว                       43  

          =       147.86   (บาท/เท่ียว) 
 
 
 
 
 

= 

= 
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V3

                         
             
               

          -                           

                         
                            

-                         
                            

D10

 
    ภาพท่ี 4.15  แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก (V3) 
 

จากภาพท่ี 4.15 พนักงานประมวลผลจดัส่ง มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลใน
โปรแกรมเอ็กเซล เพื่อค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกตามสูตรท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงขอ้มูลการ
ค านวณประกอบไปดว้ย ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกบญัชี จ านวนเท่ียวท่ี
ขนส่งสินคา้ต่อเดือน ท่ีไดม้าจากแผนกจดัส่ง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 

 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (V3) 
 

 ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก           ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อเดือน  
        เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                        จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   

 

ตวัอยา่ง    การค านวณ ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก (รถสิบลอ้) 
  ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อเดือน 9,230.95 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
 

 ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก           9,230.95   
                 เฉล่ียต่อเท่ียว                43  

              =      214.67 (บาท/เท่ียว) 
 
 
 
 

= 

= 
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            ภาพท่ี 4.16 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม (VC) 

 

จากภาพท่ี 4.16 พนักงานประมวลผลจะท าการค านวณ ตน้ทุนผนัแปรรวมตามสูตรท่ี
ก าหนดไว ้หลงัจากท่ีมีค านวณตน้ทุน V1-V3 เสร็จ  

 

สูตรการค านวณ   ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (VC) 
 

ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว       
                    =    ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่ายางรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + 
                           ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว 
 

ตวัอยา่ง   การค านวณ ตน้ทุนผนัแปรรวม (รถสิบลอ้) 
   ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว       =     567.89 + 147.86 + 214.67 
          =     930.42 (บาท/เท่ียว) 
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3) กระบวนการ การค านวณต้นทุนการขนส่งรวม (Total Cost: TC) ณ ปัจจุบัน 
 

   

                    
               

                       
               

                     
               

TC

                       
               

D12

D11D7

 
              ภาพท่ี 4.17  แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม (TC) 
 

จากภาพท่ี 4.17 พนกังานประมวลผลจดัส่งจะท าการค านวณตน้ทุนรวมตามสูตรท่ีก าหนด
ไว ้หลงัจากท่ีค านวณตน้ทุน FC และ VC เสร็จ 
 

สูตรการค านวณ ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (TC) 
 

ตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ีย ต่อเท่ียว     =     ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว +  
(บาท/เท่ียว)               ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว  

         =      FC + VC 
 

ตวัอยา่ง    การค านวณ ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (รถสิบลอ้) 
 

ตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ีย ต่อเท่ียว      =      989.42 + 930.42 
            =     1,919.84 (บาท/เท่ียว) 
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4) กระบวนการพมิพ์รายงานต้นทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบัน 

    

                                      

PR

           
                                .      /         

D12

 
              ภาพท่ี 4.18 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่ง (PR) 
 

จากภาพท่ี 4.18 พนกังานประมวลผลจดัส่ง ท าการพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งต่อเท่ียว
ส่งใหก้บัผูจ้ดัการจดัส่งหรือผูบ้ริหาร 

 

2.2.4  สรุปภาพรวมการค านวณต้นทุนการขนส่ง  
 จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การค านวณตน้ทุนการขนส่งโดยใชแ้ผนภาพกระแส

ขอ้มูล สามารถสรุปภาพรวมความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ตามภาพท่ี 4.19 
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  ภาพท่ี 4.19 ภาพรวมความสมัพนัธ์ของการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั 
   จากภาพท่ี 4.19 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมความสัมพนัธ์ของกระบวนการยอ่ยในการ

ค านวณตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยของการค านวณตน้ทุนคงท่ี F1-F6 และ FC  
การค านวณตน้ทุนผนัแปร V1-V3 และ VC หลงัจากท่ีค านวณ FC และ VC เสร็จจะท าการค านวณ
ตน้ทุนการขนส่งรวม (TC) 

 

2.3 กระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่ง แบบใหม่ 

จากความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบใหม่ ในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 
1) การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั  
2) การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั  
3) การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

 ส าหรับระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่งแบบใหม่ จะเป็นระบบอตัโนมติั เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการป้อนขอ้มูล และลดเวลาท่ีใช้ในการค านวณ โดยระบบจะท าการดึงขอ้มูลจากระบบ
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อค านวณตน้ทุนการขนส่ง ภาพการค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบบ
ใหม่ สามารถอธิบายไดต้ามภาพท่ี 4.20 
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ภาพท่ี 4.20 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่งแบบใหม่ 
 

จากภาพท่ี 4.20 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบบใหม่ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย หน่วยงานท่ีส่งขอ้มูลใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงประกอบดว้ย แผนกจดัส่ง 
แผนกบญัชี รวมถึงผูท่ี้น ารายงานไปใช้ ส่ิงท่ีแตกต่างระหวา่งระบบ ณ ปัจจุบนั อา้งอิงภาพท่ี 4.4  และ
ระบบใหม่ คือ ข้อมูลในส่วนของแผนกจดัส่งจะมีการเพิ่มข้อมูลระยะทางท่ีรถบรรทุกวิ่ง ข้อมูล
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น ้ าหนักสินค้าท่ีขนส่ง ซ่ึงระบบปัจจุบนัมีเฉพาะข้อมูลเฉล่ียต่อเท่ียว ส าหรับในส่วนของรายงาน 
ปัจจุบนัมีเฉพาะรายงานเฉล่ียต่อเท่ียว ส าหรับระบบใหม่จะมีรายงานทั้งหมดอยู่ 3 รายงาน คือ 1) 
รายงานต้นทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตัน 2) รายงานต้นทุนการขนส่งต่อคัน และ 3) 
รายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

2.3.1  กระบวนการการค านวณต้นทุนการขนส่ง เฉลีย่ต่อเทีย่ว/กโิลเมตร/ตัน  
ความแตกต่างระหวา่งกระบวนการยอ่ย การค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั และ

กระบวนการยอ่ยการค านวณตน้ทุนการขนส่งแบบใหม่ รายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 
 

 ตารางท่ี 4.2 ตารางเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั และแบบใหม่ 
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบบใหม่ (N) 

1. กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost) 
   F1  ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว 
 

1. กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost) 
   F1(N) ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
       F1.1 เฉล่ียต่อเท่ียว  F1.2 ต่อกิโลเมตร  F1.3 ต่อตนั 

   F2  ค่าจา้งพนกังานขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว 
 

   F2 (N) ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 
       F2.1 เฉล่ียต่อเท่ียว  F2.2 ต่อกิโลเมตร  F2.3 ต่อตนั 

 
 ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) ตารางเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั และแบบใหม่ 

กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบนั กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบบใหม่ (N) 

   F3 ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. เฉล่ียต่อเท่ียว    F3 (N) ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. 
       F3.1 เฉล่ียต่อเท่ียว F3.2 ต่อกิโลเมตร  F3.3 ต่อตนั 

  F4  ค่าทะเบียนและใบอนุญาตเฉล่ียต่อเท่ียว    F4(N) ค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
       F4.1 เฉล่ียต่อเท่ียว F4.2 ต่อกิโลเมตร  F4.3 ต่อตนั 

   F5 ค่าบริการ GPS  เฉล่ียต่อเท่ียว    F5(N) ค่าบริการ GPS 
       F5.1 เฉล่ียต่อเท่ียว F5.2 ต่อกิโลเมตร  F5.3 ต่อตนั 

   F6 ค่าด าเนินการเฉล่ียต่อเท่ียว 
 

   F6 (N) ค่าด าเนินการ 
       F6.1 เฉล่ียต่อเท่ียว F6.2 ต่อกิโลเมตร  F6.3 ต่อตนั 

   FC ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว    FC(N) ตน้ทุนคงท่ีรวม 
       FC1 เฉล่ียต่อเท่ียว FC2 ต่อกิโลเมตร  FC3 ต่อตนั 
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 2. กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 
   V1 ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว 

2. กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 
   V1(N) ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
       V1.1 เฉล่ียต่อเท่ียว V1.2 ต่อกิโลเมตร  V1.3 ต่อตนั 

   V2 ค่ายางรถบรรทุก เฉล่ียตอ่เท่ียว 
 

   V2(N) ค่ายางรถบรรทุก 
       V2.1 เฉล่ียต่อเท่ียว V2.2 ต่อกิโลเมตร  V2.3 ต่อตนั 

   V3 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก เฉล่ียต่อเท่ียว    V3(N) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
       V3.1 เฉล่ียต่อเท่ียว V3.2 ต่อกิโลเมตร  V3.3 ต่อตนั 

   VC ตน้ทุนผนัแปรรวม เฉล่ียตอ่เท่ียว    VC(N) ตน้ทุนผนัแปรรวม 
       VC1 เฉล่ียต่อเท่ียว VC2 ต่อกิโลเมตร  VC3 ต่อตนั 

3. กระบวนการค านวณตน้ทุนรวม (Total Cost) 
   TC ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อเท่ียว 

3. กระบวนการค านวณตน้ทุนรวม (Total Cost) 
    TC(N) ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 

4. พิมพร์ายงาน 4. พิมพร์ายงาน 

 
จากตารางท่ี 4-2 เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการค านวณต้นทุน ณ ปัจจุบัน และ

กระบวนการค านวณตน้ทุนแบบใหม่ ส าหรับกระบวนการค านวณตน้ทุนแบบใหม่ประกอบไปดว้ย 
กระบวนการย่อย คือ 1) ตน้ทุนเฉล่ียต่อเท่ียว 2) ตน้ทุนต่อกิโลเมตร 3) ตน้ทุนต่อตนั ซ่ึงแตกต่างจาก
ระบบ ณ ปัจจุบนั จะค านวณเฉพาะตน้ทุนเฉล่ียต่อเท่ียว ส าหรับกระบวนการย่อยการค านวณตน้ทุน
การขนส่ง เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั แบบใหม่ ประกอบดว้ย 

1) กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost: FC)  แบบใหม ่
2) กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost: VC) แบบใหม ่
3) กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม (Total Cost: TC) แบบใหม ่
4) กระบวนการพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่ง แบบใหม่ 

 รายละเอียดในการค านวณ ของแต่ละกระบวนการยอ่ยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี คือ 
1) กระบวนค านวณต้นทุนคงที ่(Fix Cost: FC)  แบบใหม่ 

       กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี แบบใหม่ ประกอบดว้ย กระบวนการ F1 (N) - F6 (N) 
และกระบวนการ FC (N) ซ่ึงรายละเอียดการค านวณตน้ทุนของแต่ละกระบวนการสามารถอธิบายดว้ย
แผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี คือ 

 



 
 

  51 

F1(N)

                     
            

                                 
               /        /   

                   

-                            
           (SAP/FICO)

-                                    
-                                     
-                               

D1(N)

 
ภาพท่ี 4.21 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก แบบใหม่ (F1 (N)) 
 

 จากภาพท่ี 4.21 กระบวนการ F1(N) แสดงใหเ้ห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ
ค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

 ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน      ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/FICO (แผนก
บญัชี)   

 ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน      ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                 
  น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน          ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง) 
  จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน   ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)          

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการถดัไป    
 

      

F1.1

                     
                     

                                 
               /        /   

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                   
                    (GPS)

D1(N)

 
ภาพท่ี 4.22  แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (F1.1) 
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จากภาพท่ี 4.22 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F1.1 การค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคา
รถบรรทุก เฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี  

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก                  ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน 
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว) จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 

       

F1.2

                         
                   

                                 
               /        /   

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                 
                       (GPS)

D1(N)

 
  ภาพท่ี 4.23 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อกิโลเมตร (F1.2) 

 

จากภาพท่ี 4.23 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F1.2 การค านวณต้นทุนค่าเส่ือมราคา
รถบรรทุกต่อกิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก       ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน 
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)              ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

       

F1.3

                         
              

                                 
               /        /   

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                     
                    (SAP/DO)

D1(N)

 
      ภาพท่ี 4.24 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อตนั (F1.3) 

 

= 

= 
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จากภาพท่ี 4.24 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F1.3 การค านวณต้นทุนค่าเส่ือมราคา
รถบรรทุก ต่อตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก      ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อเดือน 
ต่อตนั (บาท/ตนั)              น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 

 

ตวัอยา่ง   การค านวณ ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (รถสิบลอ้) ค่าเส่ือม
ราคารถบรรทุกต่อเดือน 19,835.74 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินค้าต่อเดือน 43 เท่ียว ระยะทางท่ี
รถบรรทุกวิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั  

  

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก       19,835.74   
       เฉล่ียต่อเท่ียว (F1.1)                                      43          
                  =         461.30 (บาท/เท่ียว)  
 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก      19,835.74   
       ต่อกิโลเมตร (F1.2)                       3,922      
                =          5.06 (บาท/กิโลเมตร) 
ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก       19,835.74   
             ต่อตนั (F1.3)                                    544         
                =          36.46 (บาท/ตนั) 
 

F2 (N)

                   
            

                               
               /        /   

                   

-                          
           (SAP/FICO)

-                                    
-                                     
-                               

D2(N)

 
ภาพท่ี 4.25 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ แบบใหม่ (F2 (N)) 

 

= 

= 

= 

= 
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จากภาพท่ี 4.25 กระบวนการ F2 (N) แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของข้อมูลท่ีจะใช้ในการ
ค านวณตน้ทุน ค่าจา้งพนกังานขบัรถ เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อเดือน            ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)     
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน        ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                           

        น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน           ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)                      
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน    ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                 

     เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป    

       
  

 

F2.1

                   
            
               

          

         

-                          
          (SAP/FICO)

-                   
                    (GPS)

D2(N)

                               
               /        /   

 
   ภาพท่ี 4.26 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว (F2.1) 
 

จากภาพท่ี 4.26 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F2.1 การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังาน
ขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ                         ค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุกต่อเดือน 
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                        จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   
 

= 



 
 

  55 

 

F2.2

                   
            
           

          

         

-                          
            (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

D2(N)

                               
               /        /   

 
  ภาพท่ี 4.27 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อกิโลเมตร (F2.2) 

 

จากภาพท่ี 4.27 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F2.2 การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังาน
ขบัรถต่อกิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ                     ค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุกต่อเดือน  
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                   ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิ่งต่อเดือน  

 

F2.3

                   
                  

          

         

-                          
           (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO

D2(N)

                               
               /        /   

 
        ภาพท่ี 4. 28 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อตนั (F2.3) 
 

จากภาพท่ี 4.28 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F2.3 การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังาน
ขบัรถ ต่อตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุก              ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อเดือน  
ต่อตนั (บาท/ตนั)                                        น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  

= 

= 
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ตวัอย่าง    การค านวณ ตน้ทุนค่าจา้งพนักงานขบัรถ เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (รถสิบลอ้) ค่าจา้ง
พนกังานขบัรถบรรทุกต่อเดือน 14,835.00 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียวระยะทางท่ี
รถบรรทุกวิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 

 

 ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ      14,835.00   
 เฉล่ียต่อเท่ียว (F2.1)            43        
               =           345.00 (บาท/เท่ียว)  
 

 ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ           14,835.00   
 ต่อกิโลเมตร (F2.2)                       3,922       
           =            3.78 (บาท/กิโลเมตร) 
  

ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ       14,835.00   
 ต่อตนั (F2.3)                        544        
              =      27.27 (บาท/ตนั) 

 

F3 (N)

            
                 . . .

                             . . .
               /        /   

                   

-                        . . .
           (SAP/FICO)

-                                    
-                                     
-                               

D3(N)

 
  ภาพท่ี 4.29 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ แบบใหม่ (F3 (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.29 กระบวนการ F3 (N) แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใช้ในการค านวณ
ตน้ทุน ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อเดือน       ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)    
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน       ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                                      

= 

= 

= 
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น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน           ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)                             
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน    ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                            

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป          

  

   

F3.1

            
                 . . .

               

          

         

-                   
         . . .          (SAP/FICO)

-                   
                  (GPS)

                             . . .
               /        /   

D3(N)

 
 ภาพท่ี 4.30 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.เฉล่ียต่อเท่ียว (F3.1) 
 

จากภาพท่ี 4.30 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย F3.1 การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและ
พ.ร.บ. เฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.                 ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อเดือน  
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)             จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  
 

  

F3.2

            
                  . . .

           

          

         

-                   
         . . .          (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

                             . . .
               /        /   

D3(N)

 
ภาพท่ี 4.31 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อกิโลเมตร (F3.2) 

 

= 
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จากภาพท่ี 4.31 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย F3.2 การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและ
พ.ร.บ. ต่อกิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.           ค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ.ต่อเดือน  
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)         ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

 

F3.3

            
                  . . .

      

          

         

-                   
         . . .          (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO

                             . . .
               /        /   

D3(N)

 
     ภาพท่ี 4.32 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อตนั (F3.3) 

จากภาพท่ี 4.32 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย F3.3 การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและ
พ.ร.บ.ต่อตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.                    ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อเดือน  
        ต่อตนั (บาท/ตนั)                     น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 

ตวัอยา่ง   การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. (รถสิบลอ้)  
 ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. ต่อเดือน 1,063.86 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 
 

 ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.             1,063.86   
 เฉล่ียต่อเท่ียว (F3.1)                              43        
              =          24.74 (บาท/เท่ียว) 
 

 ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.           1,063.86   
 ต่อกิโลเมตร (F3.2)                3,922     
                =          0.27 (บาท/กิโลเมตร) 
 

= 

= 

= 

= 
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 ตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.            1,063.86   
 ต่อตนั (F3.3)                       544      
               =          0.27 บาท/ตนั)  
 

   

F4 (N)

            
              
        

                                 
               /        /   

                   

-                            
           (SAP/FICO)

-                                    
-                                     
-                               

D4(N)

  
ภาพท่ี 4.33 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต แบบใหม่ (F4 (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.33 กระบวนการ F4 (N) แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใช้ในการค านวณ
ตน้ทุน ค่าทะเบียนและใบอนุญาต เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าทะเบียนรถบรรทุกต่อเดือน         ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)     
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน     ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)               
น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน         ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)       
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน  ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง) 

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป      

           

= 
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F4.1

                      
                 

         

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                   
                   (GPS)

D4(N)

                                 
               /        /   

 
ภาพท่ี 4.34 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาตเฉล่ียต่อเท่ียว (F4.1) 

 

จากภาพท่ี 4.34 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F4.1 การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและ
ใบอนุญาตเฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต           ค่าทะเบียนและใบอนุญาตทุกต่อเดือน  
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                          จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  

  

   

F4.2

                      
           
           

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

D4(N)

                                 
               /        /   

 
ภาพท่ี 4.35 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อกิโลเมตร (F4.2) 

 

จากภาพท่ี 4.35 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F4.2 การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและ
ใบอนุญาตต่อกิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต          ค่าทะเบียนและใบอนุญาตทุกต่อเดือน  
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                  ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน   

  

= 

= 
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F4.3

                      
                 

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO)

D4(N)

                                 
               /        /   

 
      ภาพท่ี 4.36 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อตนั (F4.3) 

 

จากภาพท่ี 4.36 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F4.3 การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและ
ใบอนุญาตต่อตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต           ค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
         ต่อตนั (บาท/ตนั)                       น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 
 

ตวัอยา่ง    การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนรถบรรทุก (รถสิบลอ้) 
ค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อเดือน 362.50 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว 
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร หนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 

 

ตน้ทุนค่าทะเบียนรถบรรทุก        362.50   
     เฉล่ียต่อเท่ียว (F4.1)                                    43      
              =          8.43   (บาท/เท่ียว) 
 

ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต         362.50   
         ต่อกิโลเมตร (F4.2)                                3,922    
                     =           0.09   (บาท/กิโลเมตร) 
 

ตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต       362.50   
             ต่อตนั (F4.3)                               544     
                     =           0.09   (บาท/ตนั) 
 

= 

= 

= 

= 
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F5 (N)

            
          GPS

                      GPS
               /        /   

                   

-                 GPS
           (SAP/FICO)

-                                    
-                                     
-                               

D5(N)

 
        ภาพท่ี 4.37 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าบริการGPS แบบใหม่ (F5 (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.37 กระบวนการ F5 (N) แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใช้ในการค านวณ
ตน้ทุน ค่าบริการ GPS เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าบริการ GPS ต่อเดือน                   ดึงขอ้มูลจาก โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)    
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน     ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                    
น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน         ดึงขอ้มูลจาก   ปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)                    
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน  ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)              

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป      

                 

F5.1

                      
GPS                

          

         

-                 GPS   
           (SAP/FICO)

-                   
                  (GPS)

                      GPS
               /        /   

D5(N)

 
      ภาพท่ี 4.38 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS เฉล่ียต่อเท่ียว (F5.1) 
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จากภาพท่ี 4.38 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย F5.1 การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS 
เฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
               ตน้ทุนค่าบริการ GPS                         ค่าบริการ GPS ต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                   จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน   
 

F5.2

                      
GPS            

          

         

-                 GPS   
           (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

                      GPS
               /        /   

D5(N)

 
       ภาพท่ี 4.39 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS ต่อกิโลเมตร (F5.2) 

 

จากภาพท่ี 4.39 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการยอ่ย F5.2 การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS ต่อ
กิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
             ตน้ทุนค่าบริการ GPS                     ค่าบริการ GPS ต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)     ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  

 

F5.3

                      
GPS       

          

         

-                 GPS   
           (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO)

                      GPS
               /        /   

D5(N)

 
          ภาพท่ี 4.40 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS ต่อตนั (F5.3) 
 

= 

= 
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จากภาพท่ี 4.40 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการยอ่ย F5.3 การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS ต่อ
ตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

 ตน้ทุนค่าบริการ GPS                            ค่าบริการ GPS ต่อเดือน  
 ต่อตนั (บาท/ตนั)             น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน   
 

ตวัอยา่ง การค านวณ ตน้ทุนค่าบริการ GPS (รถสิบลอ้) 
ค่าบริการ GPS ต่อเดือน 450.00 บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว/เดือน 

           ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 
 

ตน้ทุนค่าบริการ GPS                                450.00   
เฉล่ียต่อเท่ียว (F5.1)                       43       
                     =         10.47 (บาท/เท่ียว) 
 

ตน้ทุนค่าบริการ GPS        450.00   
ต่อกิโลเมตร (F5.2)                   3,922    
                     =         0.11   (บาท/กิโลเมตร) 
ตน้ทุนค่าบริการ GPS              450.00   
ต่อตนั (F5.3)                               544    
                     =         0.83   (บาท/ตนั) 

 

F6 (N)

            
             

                   

-                    
           (SAP/FICO)

-                                    
-                                     
-                               

                         
               /        /   

D6(N)

 
       ภาพท่ี 4.41 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการ แบบใหม่ (F6 (N)) 
 

= 

= 

= 

= 
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จากภาพท่ี 4.41 กระบวนการ F6 (N) แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใช้ในการค านวณ
ตน้ทุน ค่าด าเนินการ เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าด าเนินการต่อเดือน                       ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)      
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน      ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)   น ้าหนกั 
สินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน         ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)     จ านวนเท่ียวท่ี
ขนส่งสินคา้ต่อเดือน  ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)  

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป                           

 

    

F6.1

                      
                  

          

         

-                    
           (SAP/FICO)

-                   
                  (GPS)

                         
               /        /   

D6(N)

 
         ภาพท่ี 4.42 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการเฉล่ียต่อเท่ียว (F6.1) 

    
จากภาพท่ี 4.42 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย F6.1 การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการเฉล่ีย

ต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                        ค่าด าเนินการต่อเดือน  
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)               จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  

   

= 
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F6.2

                      
              

          

         

-                    
           (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

                         
               /        /   

D6(N)

 
          ภาพท่ี 4.43 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการต่อกิโลเมตร (F6.2) 
 

จากภาพท่ี 4.43 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย F6.2 การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการต่อ
กิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
        ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                            ค่าด าเนินการต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)             ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  

 

F6.3

                      
         

          

         

-                    
           (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO)

                         
               /        /   

D6(N)

 
           ภาพท่ี 4.44 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการต่อตนั (F6.3) 

 

จากภาพท่ี 4.44 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย F6.3 การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการต่อ
ตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
   ตน้ทุนค่าด าเนินการ                                      ค่าด าเนินการต่อเดือน  
    ต่อตนั (บาท/ตนั)             น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 

= 

= 
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ตวัอยา่ง   การค านวณ ตน้ทุนค่าด าเนินการ (รถสิบลอ้) ค่าด าเนินการต่อเดือน  5,998.00  บาท จ านวน
เท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิ่งต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้ าหนกัสินคา้ท่ี
ขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 

 

 ตน้ทุนค่าด าเนินการ       5,998.00 
 เฉล่ียต่อเท่ียว (F6.1  )           43         
         =          139.49    (บาท/เท่ียว) 
 

 ตน้ทุนค่าด าเนินการ       5,998.00   
  ต่อกิโลเมตร (F6.2)           3,922     
          =           1.53   (บาท/กิโลเมตร) 
 

ตน้ทุนค่าด าเนินการ       5,998.00   
       ต่อตนั (F6.3)                    544      
          =          11.03   (บาท/ตนั) 

  

FC (N)

                    

                               
               /        /   

                                 
               /        /   

                             
 . . .                /        /   

                                  
               /        /   

                       GPS 
               /        /   

                          
                /        /   

                                   /        /   

D1(N)

D2(N)

D3(N)

D4(N)

D5(N)

D6N)

D7(N)

 
             ภาพท่ี 4.45 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวนตน้ทุนคงท่ีรวม แบบใหม่ (FC (N)) 
 

จากภาพท่ี 4.45 กระบวนการ FC (N) แสดงใหเ้ห็นถึงการค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม เฉล่ียต่อ
เท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ระบบจะค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม FC (N) หลงัจากท่ีมีการค านวณตน้ทุนคงท่ี F1 
(N) – F6 (N) ใหโ้ดยอตัโนมติั เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่ง
ในกระบวนการถดัไป                               

 

= 

= 

= 
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FC1

                    
               

-                                
                 

-                          
                         

-                             
    . . .                

-                          
                          

-                        GPS
                  

-                          
                  

                                 
               /        /   

D1(N)                                
               /        /   

D2(N)

                             
 . . .                /        /   

D3(N)

                                  
               /        /   

D4(N)

D7(N)

                       GPS 
               /        /   

D5(N)

                          
                /        /   D6(N)

                                   /        /   

 
     ภาพท่ี 4.46 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนรวมคงท่ีเฉล่ียต่อเท่ียว (FC1) 
 

จากภาพท่ี 4.46 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย FC1 การค านวณตน้ทุนรวมคงท่ีเฉล่ียต่อ
เท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
             ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)   
                       =    ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าจา้งพนกังานขบัรถเฉล่ียต่อเท่ียว + 
                             ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.เฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าบริการ GPS เฉล่ียต่อเท่ียว + 
                             ค่าทะเบียนและใบอนุญาตเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่าด าเนินการเฉล่ียต่อเท่ียว  

    

FC2

                    
           

-                                
                   

-                          
                           

-                             
    . . .                  

-                          
                           

-                        GPS
                    

-                          
                   

                                   /        /   

                                 
               /        /   

D1(N)                                
               /        /   

D2(N)

                             
 . . .                /        /   

D3(N)

                                  
               /        /   

D4(N)

D7(N)

                       GPS 
               /        /   

D5(N)

                          
                /        /   D6(N)

 
    ภาพท่ี 4.47 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนรวมคงท่ีต่อกิโลเมตร (FC2) 
 

จากภาพท่ี 4.47 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย FC2 การค านวณตน้ทุนรวมคงท่ีต่อ
กิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

 

กระบวนการ FC.3 การค านวณตน้ทุนคงท่ีรวมต่อตนั 

FC3

                    
      

-                                
              

-                          
                      

-                             
    . . .             

-                          
                      

-                        GPS
               

-                          
               

                                   /        /   

                                 
               /        /   

D1(N)                                
               /        /   

D2(N)

                             
 . . .                /        /   

D3(N)

                                  
               /        /   

D4(N)

D7(N)

                       GPS 
               /        /   

D5(N)

                          
                /        /   D6(N)

 
                 ภาพท่ี 4.48 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนรวมคงท่ีต่อตนั (FC3) 

 

จากภาพท่ี 4.48 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย FC3 การค านวณตน้ทุนรวมคงท่ีต่อตนั 
โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
         ตน้ทุนคงท่ีรวมต่อตนั (บาท/ตนั) 
                      =       ค่าเส่ือมราคารถบรรทุกต่อตนั + ค่าจา้งพนกังานขบัรถต่อตนั + 
                               ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ.ต่อตนั + ค่าบริการ GPS ต่อตนั +  
                               ค่าทะเบียนและใบอนุญาตต่อตนั + ค่าด าเนินการต่อตนั 
 

   ตวัอยา่ง    การค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม (รถสิบลอ้) 
 ตน้ทุนคงท่ีรวม เฉล่ียต่อเท่ียว (FC 1)      =     461.30 + 345.00 + 24.74 + 8.43 + 10.47 + 139.49 
               =     989.42 (บาท/เท่ียว) 
 

 ตน้ทุนคงท่ีรวม ต่อกิโลเมตร (FC 2)    =      5.06 + 3.78 + 0.27 + 0.09 + 0.11 + 1.53  
   =      10.85 (บาท/กิโลเมตร) 
  
 ตน้ทุนคงท่ีรวม ต่อตนั (FC 3)      =        36.46 + 27.27 + 1.96 + 0.67 + 0.83 + 11.03 
                       =        78.21  บาท/ตนั 
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2) กระบวนการค านวณต้นทุนผนัแปร (Variable Cost) แบบใหม่ 
กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปรประกอบไปด้วย กระบวนการ V1 (N) - V3 (N) และ 

กระบวนการ VC (N) รายละเอียดของแต่ละกระบวนการ สามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล
ดงัน้ี 

กระบวนการ V1 (N) การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก แบบใหม่ 

    

V1(N)

            
                     

                   

-                            
           (SAP/FICO)-                                   

-                             
           (GPS)
-                             
           (SAP/DO)

                                 
               /        /   

D8(N)

 
   ภาพท่ี 4.49 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก แบบใหม่ (V1 (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.49 กระบวนการ V1 (N) แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการค านวณ
ตน้ทุน ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อเดือน          ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)       
 ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน      ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                 
 น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน          ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)                        
 จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน   ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                    

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป   
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V1.1

            
                     

               

                                 
               /        

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                   
                  (GPS)

D8(N)

 
ภาพท่ี 4.50 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (V1.1) 
 

จากภาพท่ี 4.50 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V1.1 การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก
เฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
     ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก            ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)              จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 
 

V1.2

            
                     

           

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

                                 
               /        

D8(N)

 
ภาพท่ี 4.51 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อกิโลเมตร (V1.2) 

 

จากภาพท่ี 4.51 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V1.2 การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก
ต่อกิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
      ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก             ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)          ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  

= 

= 
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V1.3

            
                     

      

          

         

-                            
           (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO)

                                 
               /        

D8(N)

 
      ภาพท่ี 4.52 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อตนั (V1.3) 

      
จากภาพท่ี 4.52 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V1.3 การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิง

รถบรรทุกต่อตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก       ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ต่อเดือน  
 ต่อตนั (บาท/ตนั)            น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 
           
ตวัอยา่ง   การค านวณ ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก (รถสิบลอ้) ค่าเช้ือเพลิง 
รถบรรทุกต่อเดือน  24,419.19  บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว ระยะทางท่ีรถบรรทุก
วิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั  
  

ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก      24,419.19   
 เฉล่ียต่อเท่ียว (V1.1)         43     
            =       567.89   (บาท/เท่ียว) 
 

 ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก      24,419.19   
 ต่อกิโลเมตร (V1.2)        3,922    
                  =         6.23 (บาท/กิโลเมตร) 
  

ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก           24,419.19   
 ต่อตนั (V1.3)            544     
                =           44.89 (บาท/ตนั) 
 

= 

= 

= 

= 
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V2 (N)

            
              

                          
               /        /   

         

-                     
           (SAP/FICO)

          

-                                   
-                             
           (GPS)
-                             
           (SAP/DO)

D9(N)

 
      ภาพท่ี 4.53 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก แบบใหม่ (V2 (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.53 กระบวนการ V2 (N) แสดงใหเ้ห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการค านวณ
ตน้ทุน ค่ายางรถบรรทุก เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน                 ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)        
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน     ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                 
น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน         ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)                 
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน  ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)        

  เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป   

       

V2.1

                  
                       

          

         

-                     
           (SAP/FICO)

-                   
                  (GPS)

                          
               /        /   

D9(N)
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    ภาพท่ี 4.54 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (V2.1) 
 

จากภาพท่ี 4.54 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V2.1 การค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก
เฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
      ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                  ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
 เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)          จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  

 

V2.2

                  
                   

          

         

-                     
           (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

                          
               /        /   

D9(N)

 
    ภาพท่ี 4.55 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุกต่อกิโลเมตร (V2.2) 

จากภาพท่ี 4.55 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V2.2 การค านวณตน้ทุนค่ายางต่อ
กิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
       ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                           ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
 ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                 ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  
 

V2.3

                  
              

          

         

-                     
           (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO)

                          
               /        /   

D9(N)

 

= 

= 
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       ภาพท่ี 4.56 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุกต่อตนั (V2.3) 
 

จากภาพท่ี 4.56 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V2.3 การค านวณตน้ทุนค่ายางต่อตนั โดย
มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก                ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  
      ต่อตนั (บาท/ตนั)                น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  
 

ตวัอย่าง การค านวณ ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก (รถสิบลอ้) ค่ายางรถบรรทุกต่อเดือน  6,357.77  บาท  
จ  านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน 43 เท่ียว ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิ่งต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้ าหนกั
สินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 

  

ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก         6,357.77   
เฉล่ียต่อเท่ียว (V2.1)                     43        
                  =       147.86 (บาท/เท่ียว) 
 

ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก         6,357.77   
ต่อกิโลเมตร (V2.2)                 3,922       
                 =        1.62 (บาท/กิโลเมตร) 
 

ตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก           6,357.77   
ต่อตนั (V2.3)                 544       
                                   =        11.69 (บาท/ตนั) 
 

= 

= 

= 

= 
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V3 (N)
            
             
             

                                      
               /        /   

         

-                         
                   (SAP/FICO)

          

-                                   
-                             
           (GPS)
-                             
           (SAP/DO)

D10(N)

 
ภาพท่ี 4.57 แผนภาพกระแสขอ้มูล การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก แบบใหม่ V3 (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.57 กระบวนการ V3 (N) แสดงใหเ้ห็นถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการค านวณ
ตน้ทุน ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อเดือน  ดึงขอ้มูลจาก  โปรแกรม SAP/FICO (แผนกบญัชี)        
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน         ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                
น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน            ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม SAP/DO (แผนกจดัส่ง)                     
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ต่อเดือน     ดึงขอ้มูลจาก   โปรแกรม GPS (แผนกจดัส่ง)                 

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป        
 

    

V3.1

            
                  

                       

          

         

-                         
                   (SAP/FICO)

-                   
                  (GPS)

                                      
               /        /   

D10(N)

 
ภาพท่ี 4.58 แผนภาพกระแสขอ้มูล การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว (V3.1) 
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จากรูปท่ี 4-58 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V3.1 การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษา
รถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก     ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ต่อเดือน  
เฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)                  จ านวนเท่ียวขนส่งสินคา้ต่อเดือน  

 

V3.2

            
                  

                   

          

         

-                         
                   (SAP/FICO)

-                 
                        (GPS)

                                      
               /        /   

D10(N)

 
ภาพท่ี 4.59 แผนภาพกระแสขอ้มูล การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อกิโลเมตร (V3.2) 

 

จากภาพท่ี 4.59 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V3.2 การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษา
รถบรรทุกต่อกิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก               ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ต่อเดือน  
ต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)                   ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน  

 

  

V3.3

            
                  
              

          

         

-                         
                   (SAP/FICO)

-                             
           (SAP/DO)

                                      
               /        /   

D10(N)

 
   ภาพท่ี 4.60 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อตนั (V3.3) 

= 

= 



 
 

  78 

 

จากภาพท่ี 4.60 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย V3.3 การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษา
รถบรรทุกต่อตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก                        ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อเดือน  
ต่อตนั (บาท/ตนั)                          น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน  

 

ตวัอยา่ง    การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก (รถสิบลอ้)  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อเดือน  9,230.95  บาท จ านวนเท่ียวขนส่งสินค้าต่อเดือน 43 เท่ียว
ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ต่อเดือน 3,922 กิโลเมตร น ้าหนกัสินคา้ท่ีขนส่งต่อเดือน 544 ตนั 
  

ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก              9,230.95   
เฉล่ียต่อเท่ียว (V3.1)     43        
                 =         214.67 (บาท/เท่ียว)    
 

ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก             9,230.95   
ต่อกิโลเมตร (V3.2)                        3,922      
 
       =        2.35 (บาท/กิโลเมตร) 
ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก            9,230.95   
ต่อตนั (V3.3)                                     544         
               =      16.97 (บาท/ตนั) 

VC (N)

                     

                          
               /        /   

                                 
               /        /   

                     
               /        /   

D10(N)                               
                       /        /   

D9(N)

D8(N)

D11(N)

 
         ภาพท่ี 4.61 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม แบบใหม่ (VC (N)) 
 

= 

= 

= 

= 
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จากภาพท่ี 4.61 กระบวนการ VC (N) แสดงให้เห็นถึงการค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม เฉล่ีย
ต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ระบบจะค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม VC (N) หลงัจากท่ีมีการค านวณตน้ทุนคงท่ี 
V1 (N) – V3 (N) ให้โดยอตัโนมติั เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการ
ขนส่งในกระบวนการถดัไป        

 

              

VC1

                     
               

                          
               /        /   

                                 
               /        /   

                     
               /        /   

D10(N)                               
                       /        /   

D9(N)

D8(N)

D11(N)

-                           
                  

-                               
                          

-                                  
                  

 
           ภาพท่ี 4.62 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (VC1) 

 

จากภาพท่ี 4.62 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย VC1 การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ีย
ต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)     
                            =    ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว + ค่ายางรถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว +  
                                   ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียว  
 

   

VC2

                     
                 

                          
               /        /   

                                 
               /        /   

                     
               /        /   

D10(N)                               
                       /        /   

D9(N)

D8(N)

D11(N)

-                           
                    

-                               
                            

-                                  
                    

 
      ภาพท่ี 4.63 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อกิโลเมตร (VC2) 
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จากภาพท่ี 4.63 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย VC2 การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวมต่อ
กิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อกิโลเมตร (บาท/เท่ียว) 

      =    ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อกิโลเมตร + ค่ายางรถบรรทุกต่อกิโลเมตร + 
                            ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อกิโลเมตร 
 

     

VC3

                     
            

                          
               /        /   

                                 
               /        /   

                     
               /        /   

D10(N)                               
                       /        /   

D9(N)

D8(N)

D11(N)

-                           
               

-                               
                       

-                                  
               

 
          ภาพท่ี 4.64 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อตนั (VC3) 

 

จากภาพท่ี 4.64 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการยอ่ย VC3 การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั 
โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
          ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั (บาท/ตนั) 

       =     ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุกต่อตนั + ค่ายางรถบรรทุกต่อตนั +  
            ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกต่อตนั  

 

ตวัอยา่ง การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม (Total Variable Cost) (รถสิบลอ้) 
 

 ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ีย ต่อเท่ียว (VC 1) =    567.89 + 147.86 + 214.67 
                =    930.42 (บาท/เท่ียว) 
 

 ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อกิโลเมตร (VC 2)   =    6.23 + 1.62 + 2.35 
                =    10.20 (บาท/กิโลเมตร) 
 

 ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั (VC 3)            =    44.89 + 11.69 + 16.97 
                =    3.54 (บาท/ตนั) 
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3) กระบวนการ TC (N) การค านวณต้นทุนการขนส่งรวม (Total Cost) แบบใหม่ 
กระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่งรวมประกอบไปด้วย กระบวนการ TC (N) ซ่ึง

รายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี  
 

TC (N)

                                           
               /        /   

                       
               /        /   

                     
               /        /   

D11(N)

D12(N)

D7(N)

 
      ภาพท่ี 4.65 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ียต่อเท่ียว แบบใหม่ (TC (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.65 กระบวนการ TC (N) แสดงให้เห็นถึงการค านวณต้นทุนการขนส่งรวม 
เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ระบบจะค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม TC (N) หลงัจากท่ีค านวณตน้ทุน
คงท่ีรวม TF (N) และ TV (N) ให้โดยอตัโนมติั เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณ
ตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการถดัไป              
 

TC1

                    
               

-                      
                  

-                     
                                     

               /        /   
D7(N)                      

               /        /   
D11(N)

                       
               /        /   

D12(N)

 
      ภาพท่ี 4.66 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (TC1) 

 

จากภาพท่ี 4.66 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อย TC1 การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม
เฉล่ียต่อเท่ียว โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
                  ตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (บาท/เท่ียว)            

                   =    ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อเท่ียว + ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อเท่ียว   
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TC2

                    
                 

-                      
                    

-                     
                                       

               /        /   
D7(N)                      

               /        /   
D11(N)

                       
               /        /   

D12(N)

 
       ภาพท่ี 4.67 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมต่อกิโลเมตร (TC2) 

 

จากภาพท่ี 4.67 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการยอ่ย TC2 การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมต่อ
กิโลเมตร โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อกิโลเมตร (บาท/กิโลเมตร)   
                  =    ตน้ทุนคงท่ีรวมต่อกิโลเมตร + ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อกิโลเมตร 

 

TC3

                    
            

-                      
               

-                     
                                  

               /        /   
D7(N)                      

               /        /   
D11(N)

                       
               /        /   

D12(N)

 
           ภาพท่ี 4.68 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมต่อตนั (TC3) 

 

จากภาพท่ี 4.68 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการยอ่ย TC3 การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมต่อ
ตนั โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
            ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อตนั (บาท/ตนั)           

                   =    ตน้ทุนคงท่ีรวมต่อตนั + ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อตนั  
       

ตวัอยา่ง   การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม (รถสิบลอ้) 
 

 ตน้ทุนการขนส่งรวมเฉล่ียต่อเท่ียว (TC 1)  =    989.42 + 930.42  
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                   =    1,919.84 (บาท/เท่ียว)  
 

 ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อกิโลเมตร (TC 2)   =   10.85 + 10.20 
                   =   21.05 (บาท/กิโลเมตร)  
 

 ตน้ทุนการขนส่งรวมต่อตนั (TC 3)            =    78.21 + 73.54 
                  =    151.75 (บาท/ตนั)  
 

4) กระบวนการ PR การพมิพ์รายงาน 
กระบวนการพิมพ์รายงานต้นทุนการขนส่ง ประกอบไปด้วยกระบวนการ PR (N) ซ่ึง

รายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี 
 

PR

           

-                                    
-                                
-                           

   .      /         

D12(N)
                       
               /        /   

 
                        ภาพท่ี 4.69 แผนภาพกระแสขอ้มลู กระบวนการพิมพร์ายงาน (PR (N)) 

 

จากภาพท่ี 4.69 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพิมพร์ายงาน PR (N) หลงัจากท่ีค านวณตน้ทุนการ
ขนส่งในแต่ละกระบวนการเสร็จ จะท าการพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
เพื่อส่งรายงานใหก้บัผูจ้ดัการจดัส่ง/ผูบ้ริหาร  

 

2.3.2 การค านวณต้นทุนการขนส่งต่อคัน แบบใหม่  
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ประกอบดว้ย  

1) กระบวนการ FC-V การค านวณตน้ทุนคงท่ีต่อคนั 
2) กระบวนการ VC-V การค านวณตน้ทุนผนัแปรต่อคนั  
3) กระบวนการ TC-V การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั  
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4) กระบวนการ พิมพร์ายงาน ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั (PR-V) 
รายละเอียดของแต่ละกระบวนการ สามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี  

1)  กระบวนการ FC-V การค านวณตน้ทุนคงท่ีต่อคนั 
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งคงท่ีต่อคนั ประกอบไปดว้ยกระบวนการ FC-V 

ซ่ึงรายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี 
 

         
(SAP/FICO)

FC-V

                 
      

-                            
-                         . . .
-                               
-                 GPS
-                    
-                          

                       DV1

 
    ภาพท่ี 4.70 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งคงท่ีต่อคนั แบบใหม่ (FC-V) 

 

จากภาพท่ี 4.70 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ FC-V การค านวณตน้ทุนการขนส่งคงท่ีต่อคนั
แบบใหม ่โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี  

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

                      ค่าทะเบียนและใบอนุญาต + ค่าด าเนินการ   
เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ

ถดัไป                    
 

2) กระบวนการ VC-V การค านวณตน้ทุนผนัแปรต่อคนั 
  กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งผนัแปรต่อคนั ประกอบไปดว้ยกระบวนการ VC-V 

ซ่ึงรายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี  
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(SAP/FICO)

VC-V

                  

-                      
-               
-                           

                        DV2

 
 ภาพท่ี 4.71 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งผนัแปรต่อคนั แบบใหม่ (VC-V) 

 

จากภาพท่ี 4.71 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ VC-V การค านวณตน้ทุนการขนส่งผนัแปรต่อ
คนัแบบใหม ่โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ตน้ทุนผนัแปรต่อคนั VC-V        
             =   ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก + ค่ายางรถบรรทุก + ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก   
เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ

ถดัไป                  
 

3) กระบวนการ TC-V การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
  กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ประกอบไปด้วยกระบวนการ TC-V ซ่ึง

รายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี 
         

       

TC-V

            
        

                       

                          

                        DV2

DV1

DV3

 
           ภาพท่ี 4.72 แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั แบบใหม่ (TC-V) 
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จากภาพท่ี 4.72 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ TC-V การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนัแบบ
ใหม ่โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
                    ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั TC-V   =   ตนัทุนคงท่ีต่อคนั + ตนัทุนผนัแปรต่อคนั   

เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปค านวณตน้ทุนการขนส่งในกระบวนการ
ถดัไป                   
 

4) กระบวนการพิมพร์ายงาน (PR-V) 
  กระบวนการพิมพ์รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ประกอบไปดว้ยกระบวนการ PR-V 

ซ่ึงรายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี 
 

  

   .      /         

PR-V

           

-             
                

                          DV3

 
        ภาพท่ี 4.73  แผนภาพกระแสขอ้มลู การพิมพร์ายงานการขนส่งต่อคนั แบบใหม่ (PR-V) 

 

จากภาพท่ี 4.73 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพิมพร์ายงาน PR-V หลงัจากท่ีค านวณตน้ทุน
การขนส่งในแต่ละกระบวนการเสร็จ จะท าการพิมพ์รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั เพื่อส่งรายงาน
ใหก้บัผูจ้ดัการจดัส่ง/ผูบ้ริหาร  

 

2.3.3  กระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ  
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ประกอบดว้ย 

1) กระบวนการ TC-M การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
2) กระบวนการ พิมพร์ายงาน (PR-M) 

 

1) กระบวนการ TC-M การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ประกอบดว้ย กระบวนการ 

TC-M ซ่ึงรายละเอียดสามารถอธิบายดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูลดงัน้ี 
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   .      /         

PR-M

           

-                     
                 

                    
              

DM1

TC-M

                    
              

DV3                           

 
 ภาพท่ี 4.74  แผนภาพกระแสขอ้มลู การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ แบบใหม่ 
 

จากภาพท่ี 4.74 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ TC-M การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตาม
ประเภทรถ แบบใหม่ โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  ตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ TC-M    =    ตน้ทุนต่อคนัของรถในแต่ละประเภท 
เม่ือค านวณเสร็จระบบจะน าผลการค านวณไปกระบวนการพิมพร์ายงาน                 
ปัจจุบนัรถท่ีใชใ้นการขนส่งของบริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั ประกอบดว้ย 

-  รถบรรทุกหกลอ้ จ านวน  12 คนั 
-  รถบรรทุกสิบลอ้ จ านวน  27 คนั 
-  รถบรรทุกเทเลอร์ จ านวน  6 คนั 

              การค านวณตน้ทุนการขนส่งรวมแยกประเภทรถ จะน าเอาตน้ทุนการขนส่งต่อคนัมาค านวณ
รวมตามประเภทของรถ เช่น รถบรรทุกสิบลอ้ มีจ  านวน 27 คนั จะท าการค านวณทั้งหมด 

2) กระบวนการพิมพร์ายงาน (PR-M) 
จากภาพท่ี 4.74 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพิมพร์ายงาน PR-M หลงัจากท่ีค านวณตน้ทุน

การขนส่งแยกตามประเภทรถเสร็จ จะท าการพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ เพื่อ
ส่งรายงานใหก้บัผูจ้ดัการจดัส่ง/ผูบ้ริหาร  
 
ส่วนที ่3 การออกแบบ (Design) ระบบการค านวณต้นทุนการขนส่ง 

ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่งในท่ีน้ี เรียกวา่ “Transportation Cost” หมายถึง ระบบท่ี
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงผลลพัธ์การค านวณบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ น าผลลพัธ์
ท่ีได้ออกไปใช้งานในรูปแบบของไฟล์เอ็กเซล และสามารถพิมพ์รายงานต้นทุนการขนส่งได้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย รายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
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และรายงานการขนส่งแยกตามประเภทรถ รายละเอียดของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ตาม
ภาพท่ี 4.75 

 

           

        2
                            
“Transportation Cost”

                           

                    

        1
                                
              

       
SAP

       
GPS

                    
        SAP     GPS

                   
              

                    
        

         
           

 
                        ภาพท่ี 4.75 ภาพแสดง ฐานขอ้มลูระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

จากภาพท่ี 4.75 ระบบการค านวณต้นทุนการขนส่ง ประกอบด้วย ประกอบด้วย 2 ส่วน
หลกัๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบด้วย โปรแกรม 
SAP และโปรแกรม GPS ซ่ึงทั้งสองโปรแกรมมีขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาค านวณตน้ทุนการขนส่ง ระบบจะ
ท าการดึงขอ้มูลมาเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ไปใช้ในการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อไป 

ส่วนท่ี 2 ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม 
SAP และ GPS ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุก ฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ระบบ
การค านวณตน้ทุนการขนส่ง และรายงานตน้ทุนการขนส่ง 

การออกแบบระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 

1) การออกแบบหนา้จอ (Screen Design) 

2) การออกแบบการป้อนขอ้มูล (Input Data Design) 



 
 

  89 

3) การออกแบบกระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

4) การออกแบบผลลพัธ์ (Output Design) 

5) การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

3.1 การออกแบบหน้าจอ (Screen Design)  
การออกแบบหนา้จอของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง “Transportation Cost” จะแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วนดว้ยกนั คือ 1) การเขา้ระบบ Transportation Cost 2) การเลือกรายการค านวณตน้ทุน
การขนส่ง 3) การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 4) การค านวณตน้ทุนการขนส่ง
ต่อคัน 5) การค านวณต้นทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ซ่ึงรายละเอียดของในแต่ละหน้าจอ
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คือ 

3.1.1 การเข้าระบบ Transportation Cost  
ผู้ใช้ งาน จะต้อ ง ป้ อนข้อมู ล  User Name และ  Password ในหน้ าจอ  User Login 

Information ก่อนเข้าสู่ระบบ ซ่ึงระบบจะอนุญาตให้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิเท่านั้นท่ีสามารถเข้าสู่ระบบ 
Transportation Cost ได ้รูปแบบของหนา้จอตามภาพท่ี 4.76 

User Login Information 

User Name  

Password  
   

ภาพท่ี 4.76  User Login Information 
 

3.1.2 การเลอืกรายการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
รูปแบบของหนา้จอ การเลือกรายการค านวณตน้ทุนการขนส่ง (Main Menu) สามารถดู

จากภาพท่ี 4.77 
    

Main Menu 

Menu Description 
TR Cost_1 ตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
TR Cost_2 ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
TR Cost_3 ตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

ภาพท่ี 4.77 Main Menu 

OK Cancel 
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จากภาพท่ี 4.77 ระบบ Transportation Cost จะออกแบบให้ท าการค านวณตน้ทุนการขนส่ง
ไดท้ั้งหมด 3 ประเภท ประกอบดว้ย 

1) ตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (TR Cost_1) 
2) ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั (TR Cost_2) 
3) ตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ (TR Cost_3) 

ผูใ้ชส้ามารถเลือกไดค้ร้ังละ 1 รายการ หลงัจากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้จอตามท่ีเลือก เพื่อให้
ป้อน/เลือกขอ้มูล ท่ีตอ้งการจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

1) การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (TR Cost_1) 
  หน้าจอแสดง การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ผูใ้ชง้านจะตอ้งท า

การ ป้อน/เลือก ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหร้ะบบค านวณการขนส่ง รายละเอียดตามภาพท่ี 4-78 
 

 
 
            ภาพท่ี 4.78 ภาพแสดงหนา้จอ การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว /กิโลเมตร/ตนั 

 

 จากภาพท่ี 4.78 หน้าจอแสดงการค านวณต้นทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตัน 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ ส่วนท่ี 1 การป้อน/เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง
เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ส่วนท่ี 2 รายการแสดง ต้นทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
รายละเอียดดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 การป้อน/เลือกข้อมูลท่ีต้องการให้ระบบค านวณต้นทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/
กิโลเมตร/ตนั ขอ้มูลประกอบดว้ย 

วนัท่ีขนส่ง เร่ิม หมายถึง ใหเ้ลือกวนัเร่ิมตน้ท่ีจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
วนัท่ีขนส่ง ถึง  หมายถึง ใหเ้ลือกวนัสุดทา้ยท่ีจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
ประเภทรถ หมายถึง ใหเ้ลือกประเภทรถท่ีจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

สามารถเลือกได ้มากกวา่ 1 ประเภท หรือเลือกทั้งหมด ขอ้มูลประกอบดว้ย รถหกลอ้ รถสิบลอ้ รถเท
เลอร์ เลือก ทั้งหมด (All) 

ทะเบียนรถ หมายถึง ให้เลือกทะเบียนรถท่ีจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง สามารถ
เลือกไดม้ากกวา่ 1 ทะเบียน หรือเลือกทั้งหมด (All) 

Run หมายถึง การใหร้ะบบท าการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
Export to Excel หมายถึง การน าขอ้มูลออกไปใชง้านในรูปของไฟล์เอก็เซล 
Print Report หมายถึง การพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 

ส่วนท่ี 2 รายการแสดงตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ขอ้มูลประกอบดว้ย 
วนัท่ีขนส่ง ประเภทรถ ทะเบียนรถ ประเภทขนส่ง เลขท่ีขนส่ง ช่ือลูกคา้ สถานท่ีจดัส่ง 

น ้าหนกั (ตนั) ระยะทาง (ก.ม.) หนา้จอแสดงผลอตัโนมติั โดยระบบจะดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีดึงมา
จากโปรแกรม SAP และ โปรแกรม GPS  

ตน้ทุนเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ระบบจะค านวณตน้ทุนการขนส่ง โดยการดึงขอ้มูล
จาก ฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และ โปรแกรม GPS ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุกและ
ฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เม่ือค านวณเสร็จจะแสดงผลทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

2) การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั (TR Cost_2) 

หนา้จอแสดงการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการป้อน/เลือกขอ้มูล
ท่ีตอ้งการใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง รายละเอียดตามภาพท่ี 4.79 
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ภาพท่ี 4.79 ภาพแสดงหนา้จอ การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 

 

จากภาพท่ี 4.79 หน้าจอแสดงการค านวณต้นทุนการขนส่งต่อคนั ประกอบด้วย 2 ส่วน
หลักๆ ส่วนท่ี 1 การป้อน/เลือกข้อมูลท่ีต้องการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ส่วนท่ี 2 
รายการแสดง ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การป้อน/เลือกข้อมูลท่ีต้องการให้ระบบค านวณต้นทุนการขนส่งคัน  ข้อมูล
ประกอบดว้ย 

เดือนท่ีขนส่ง หมายถึง ใหเ้ลือกเดือนท่ีจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั  
ประเภทรถ หมายถึง ใหเ้ลือกประเภทรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ สามารถเลือก 

ได้มากกว่า 1 ประเภท หรือเลือกทั้งหมด ขอ้มูลประกอบด้วย รถหกล้อ รถสิบล้อ รถเทเลอร์ เลือก
ทั้งหมด (All) 

ทะเบียนรถ หมายถึง ใหเ้ลือกทะเบียนรถท่ีจะใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง  
 สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ทะเบียน หรือเลือกทั้งหมด (All) 

Run หมายถึง การใหร้ะบบท าการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
Export to Excel หมายถึง การน าขอ้มูลออกไปใชง้านในรูปของไฟลเ์อ็กเซล 
Print Report หมายถึง การพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 

ส่วนท่ี 2 รายการแสดงตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อคนั ขอ้มูลประกอบดว้ย 
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เดือนท่ีขนส่ง ประเภทรถ ทะเบียนรถ จ านวนเท่ียว ระยะทาง (ก.ม.) น ้ าหนกั (ตนั) หน้า
จอแสดงผลอตัโนมติั โดยระบบจะดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม 
GPS 

ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนการขนส่ง ระบบจะค านวณตน้ทุน โดยการดึง
ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ฐานข้อมูลหลักประวัติ
รถบรรทุกและฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เม่ือค านวณเสร็จจะแสดงผลทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ 

3) การค านวณตน้ทุนการขนส่ง แยกตามประเภทรถ (TR Cost_3) 

หนา้จอแสดง การค านวณตน้ทุนแยกตามประเภทรถ ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการป้อน/เลือกขอ้มูล ท่ี
ตอ้งการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง รายละเอียดตามภาพท่ี 4.80 
 

 
               ภาพท่ี 4.80 ภาพแสดงหนา้จอ การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
 

จากภาพท่ี 4.80 หนา้จอแสดงการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ประกอบดว้ย  2 ส่วน
หลกัๆ ส่วนท่ี 1 การป้อน/เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
ส่วนท่ี 2 รายการแสดงตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การป้อน/เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
ขอ้มูลประกอบดว้ย 
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เดือนท่ีขนส่ง หมายถึง ใหเ้ลือกเดือนท่ีจะให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตาม
ประเภทรถ 

ประเภทรถ หมายถึง ใหเ้ลือกประเภทรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ สามารถเลือกได ้
คร้ังละ 1 ประเภท ซ่ึงขอ้มูลประเภทรถประกอบดว้ย รถหกลอ้ รถสิบลอ้ รถเทเลอร์ 

Run หมายถึง การใหร้ะบบท าการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
Export to Excel หมายถึง การน าขอ้มูลออกไปใชง้านในรูปของไฟลเ์อก็เซล 
Print Report หมายถึง การพิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

ส่วนท่ี 2 รายการแสดงตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ขอ้มูลประกอบดว้ย 
เดือนท่ีขนส่ง ประเภทรถ ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ค่าจา้งพนกังานขบัรถ ค่าประกนัภยั

และพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าบริการ GPS ค่าด าเนินการ ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ค่ายาง
รถบรรทุก และค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก หน้าจอแสดงผลอตัโนมติั โดยระบบจะดึงขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS 

ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนการขนส่ง ระบบจะค านวณตน้ทุน โดยการดึง
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุก
และฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เม่ือค านวณเสร็จจะแสดงผลทางหนา้จอคอมพิวเตอร์  
  

3.2 การออกแบบการป้อนข้อมูล (Input Data Design) 
การออกแบบการป้อนขอ้มูลเขา้ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง “Transportation Cost”  

จะใชว้ธีิการใหเ้ลือกจากช่องทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการป้อนขอ้มูลผดิพลาด ดงัน้ี 
1) การป้อนขอ้มูล เลือกประเภทรถ และทะเบียนรถ จะใช้วิธีการเลือกรายการแบบดึงลง 

(Drop-Down List) ผูใ้ชส้ามารถเลือกค่าท่ีบรรจุอยูภ่ายในช่องเท่านั้น 
2) การป้อนขอ้มูล เลือกวนัท่ีขนส่งและเดือนท่ีขนส่ง จะใชว้ิธีการเลือกรายการปฏิทินแบบ

ดึงลง (Drop-Down Calendar) ผูใ้ชส้ามารถเลือกค่าท่ีบรรจุอยูภ่ายในช่องเท่านั้น 
 

3.3 การออกแบบกระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั  
2) กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั  
3) กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ  

3.3.1 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั  
 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน หลกัๆ ดงัน้ี 
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1) การป้อน/เลือกขอ้มูล ท่ีตอ้งการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง ผูใ้ชง้านระบบ
ท าการป้อนขอ้มูล วนัท่ีขนส่ง ประเภทรถ และทะเบียนรถ ท่ีหนา้จอการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ีย
ต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั อา้งอิงตามภาพท่ี 4.78 หลงัจากป้อนขอ้มูลเสร็จ ใหท้  าการกดปุ่ม “Run” เพื่อสั่ง
ใหร้ะบบค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 

2) การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ระบบจะท าการดึงขอ้มูล
ท่ีจะใชใ้นการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ อา้งอิงตามขอ้ท่ี 1) จาก
ฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุกและ
ฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เม่ือค านวณเสร็จจะแสดงผลทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

3) ผลลพัธ์ท่ีได้จากการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั แบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

-  ผลลพัธ์ท่ีแสดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์  
-  ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
-  ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของรายงาน 

3.3.2 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั  
 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน หลกัๆ ดงัน้ี 

1) การป้อน/เลือกขอ้มูล ท่ีตอ้งการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง ผูใ้ชง้านระบบ
ท าการป้อนขอ้มูล เดือนท่ีขนส่ง ประเภทรถ และทะเบียนรถ ท่ีหนา้จอการค านวณตน้ทุนการขนส่งคนั 
อ้างอิงตามภาพท่ี 4.79 หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จ ให้ท าการกดปุ่ม “Run” เพื่อสั่งให้ระบบค านวณ
ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 

2) การค านวณต้นทุนการขนส่งต่อคัน ระบบจะท าการดึงข้อมูลท่ีจะใช้ในการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ อา้งอิงตาม ขอ้ท่ี 1) จากฐานขอ้มูลท่ี
ดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุก และฐานขอ้มูลสูตร
การค านวณตน้ทุนการขนส่ง เม่ือค านวณเสร็จจะแสดงผลทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

3) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
-  ผลลพัธ์ท่ีแสดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์  
-  ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
-  ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของรายงาน 

3.3.3 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน หลกัๆ ดงัน้ี 
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1) การป้อน/เลือกขอ้มูล ท่ีตอ้งการให้ระบบค านวณตน้ทุนการขนส่ง ผูใ้ชง้านระบบ
ท าการป้อนข้อมูล เดือนท่ีขนส่ง และประเภทรถ ท่ีหน้าจอการค านวณต้นทุนการขนส่งแยกตาม
ประเภทรถ อา้งอิงตามภาพท่ี 4.80 หลงัจากป้อนขอ้มูลเสร็จ ให้ท าการกดปุ่ม “Run” เพื่อสั่งให้ระบบ
ค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

2) การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ระบบจะท าการดึงขอ้มูลท่ีจะใช้
ในการค านวณต้นทุนการขนส่ง ตามความต้องการของผูใ้ช้งานระบบ อ้างอิงตาม ข้อท่ี 1) จาก
ฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุกและ
ฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เม่ือค านวณเสร็จจะแสดงผลทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

3) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ แบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ ดงัน้ี 

-  ผลลพัธ์ท่ีแสดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์  
-  ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล 
-  ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของรายงาน 

 

3.4 การออกแบบผลลพัธ์ (Output Design)  
การออกแบบผลลพัธ์ในท่ีน้ี จะประกอบดว้ยกนั 3 ส่วน คือ 
1) ผลลพัธ์ท่ีแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย รายการแสดงตน้ทุนการขนส่ง

เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั อา้งอิงภาพท่ี 4.78 รายการแสดงตน้ทุนการขนส่งต่อคนั อา้งอิงภาพท่ี 4.79 
รายการแสดงตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ อา้งอิงภาพท่ี 4.80 

2) ผลลพัธ์อยูใ่นรูปของไฟลเ์อก็เซล รายละเอียดของขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์ตามขอ้ 1) 
3) ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของรายงาน ซ่ึงจะพิมพอ์อกมาเป็นกระดาษ ขนาด A4 ประกอบดว้ย 

  รายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั อา้งอิงภาพท่ี 4.81 
  รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั อา้งอิงภาพท่ี 4.82 
  รายงานตน้ทุนการขนส่ง แยกตามประเภทรถ อา้งอิงภาพท่ี 4.83 
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  ย                 เฉล  ย  อเ   ย / โิลเม  /   
                                                

                                    ( . .)         (   )                (   )    

 
                              ภาพท่ี 4.81 รายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 

 

จากภาพท่ี 4.81 แสดงรายงานตน้ทุนการขนส่ง เฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้มูล วนัท่ีรายงาน วนัท่ีขนส่งสินคา้ ประเภทรถ ทะเบียนรถ ประเภทการขนส่ง เลขท่ีขนส่ง ช่ือลูกคา้ 
สถานท่ีจดัส่ง ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่ง น ้าหนกัท่ีขนส่ง และตน้ทุนเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั  

 

                        :

                                                                                          

(        ) (   ) (   ) (   )            (   )

  ย                   อ   

              :

 
ภาพท่ี 4.82 รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 

 

       จากภาพท่ี 4.82 แสดงรายงานต้นทุนการขนส่งต่อคนั ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล วนัท่ี
รายงาน เดือนท่ีขนส่งสินค้า ประเภทรถ ทะเบียนรถ จ านวนเท่ียว ระยะทาง (กิโลเมตร) น ้ าหนัก
บรรทุก (ตนั) ตน้ทุนคงท่ี (บาท) ตน้ทุนผนัแปร (บาท) และตน้ทุนการขนส่ง (บาท) 
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               :                                      :                                     : 

                 

             (Fix Cost)

                         
                      
                     . . .
                        
             GPS
                

                ม (Total Fix Cost)

              (Variable Cost)
                        
                 
                             
                 ม (Total Variable Cost)

                  (Transportation Cost)

  ย                   ย   ม   เภ  ถ

          :                      

 
ภาพท่ี 4.83 รายงานตน้ทุนการขนส่ง แยกตามประเภทรถ 

     

จากภาพท่ี 4.83 แสดงรายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 
วนัท่ีรายงาน เดือนท่ีรายงาน ประเภทรถ จ านวนคนั ตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost) ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคา
รถบรรทุก ค่าจา้งพนกังานขบัรถ ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าบริการ GPS 
ค่าด าเนินการ และตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) ประกอบดว้ย ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ค่า
ยางรถบรรทุก ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก และต้นทุนผนัแปรรวม รวมถึงต้นทุนการขนส่ง 
(Transportation Cost)  

 

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ระบบการค านวณต้นทุนการขนส่ง 

การออกแบบฐานขอ้มูลของ ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัๆ 
ดงัน้ี 

1) การออกแบบฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และ โปรแกรม GPS 
2) การออกแบบฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุก 
3) การออกแบบฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
4) การออกแบบฐานขอ้มูลไฟลเ์อก็เซล 
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3.5.1 การออกแบบฐานข้อมูลทีด่ึงมาจากโปรกรม SAP และโปรแกรม GPS  
 ฐานขอ้มูลท่ีดึงจากโปรแกรม SAP (FICO/DO) ขอ้มูลท่ีจะใช้ในการค านวณตน้ทุน

การขนส่ง ประกอบไปดว้ยกนั 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลของแผนกจดัส่ง ประกอบไปดว้ย เลขท่ีใบสั่งข้ึนสินคา้ ช่ือ-ท่ีอยู่ ของ

ลูกคา้ สถานท่ีจดัส่งสินคา้ รายการสินคา้ น ้าหนกัสินคา้ ทะเบียนรถ ดึงขอ้มูลมาจาก SAP/DO 
ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลของแผนกบญัชี ประกอบไปดว้ย ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ค่าประกนัภยั

และพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าบริการ GPS ค่าด าเนินการ ค่าจา้งพนกังานขบัรถ ค่าเช้ือเพลิง
รถบรรทุก ค่ายางรถบรรทุก และค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ดึงขอ้มูลมาจาก SAP/FICO รายละเอียด
ของชนิดขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 

 

      ตารางท่ี 4.3 ฐานขอ้มลูท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานข้อมูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม GPS ข้อมูลท่ีจะใช้ในการค านวณต้นทุนการขนส่ง 

ประกอบดว้ย วนัท่ีขนส่ง เวลาท่ีขนส่ง ทะเบียนรถ ประเภทรถ เลขท่ีเท่ียวขนส่ง ประเภทการขนส่ง 

รายละเอยีด (Description) ชนิดข้อมูล (Type) 
SAP/DO  
เลขท่ีใบสัง่ข้ึนสินคา้(DO) TEXT 
ช่ือ-ท่ีอยู ่ของลูกคา้ TEXT 
สถานท่ีจดัส่งสินคา้ TEXT 
รายการสินคา้ TEXT 
น ้าหนกัสินคา้ NUMBER 
ทะเบียนรถ TEXT 
SAP/FICO  
ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก NUMBER 
ค่าประกนัภยั และ พ.ร.บ. NUMBER 
ค่าทะเบียนและใบอนุญาต NUMBER 
ค่าบริการ GPS  NUMBER 
ค่าด าเนินการ NUMBER 
ค่าจา้งพนกังานขบัรถ NUMBER 
ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก NUMBER 
ค่ายางรถบรรทุก NUMBER 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก NUMBER 
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สถานท่ีจดัส่งสินคา้ ระยะทางท่ีรถวิ่ง และจ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ รายละเอียดชนิดขอ้มูล ตาม
ตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ฐานขอ้มลูท่ีดึงมาจากโปรแกรม GPS 
รายละเอยีด (Description) ชนิดข้อมูล (Type) 

วนัท่ีขนส่ง DATE 
เวลาท่ีขนส่ง TIME 
ทะเบียนรถ TEXT 
ประเภทรถ TEXT 
เลขท่ีเท่ียวขนส่ง NUMBER 
ประเภทการขนส่ง TEXT 
สถานท่ีจดัส่งสินคา้ TEXT 
ระยะทางท่ีรถวิง่(กิโลเมตร) NUMBER 
จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ NUMBER  

             ประเภทการขนส่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 G0 : รถเท่ียวเปล่า 
  G1 : รถบรรทุกสินคา้ 

ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง จะท าการดึงขอ้มูลโดยอตัโนมติัจากโปรแกรม SAP และ 
โปรแกรม GPS ทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลท่ีดึงจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม 
GPS ซ่ึงจะใชใ้นการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

 

3.5.2 การออกแบบฐานข้อมูลหลกั ประวตัิรถบรรทุก 
    ฐานขอ้มูลหลกัประวติัรถบรรทุก ใชส้ าหรับจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรถบรรทุก ประกอบ
ไปดว้ย บริษทัขนส่ง ประเภทรถ ทะเบียนรถ ประเภทเช้ือเพลิง และพนกังานขบัรถ รายละเอียด และ
ชนิดของขอ้มูล ตามตารางท่ี 4.5 
 

                ตารางท่ี 4.5 ฐานขอ้มลู ประวติัรถบรรทุก 
รายละเอยีด (Description) ชนิดข้อมูล (Type) 

บริษทัขนส่ง TEXT 
ประเภทรถ TEXT 
ทะเบียนรถ TEXT 
ประเภทเช้ือเพลิง TEXT 
พนกังานขบัรถ TEXT 
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 หน่วยงานจดัส่งมีหน้าท่ีดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลหลักประวติัรถบรรทุก และท าการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เช่น เม่ือมีการเปล่ียนพนักงานขบัรถบรรทุก ผูท่ี้
ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ ตอ้งด าเนินการแก้ไขฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง และตรงกบัการ
ปฏิบติังานจริง หรือท าการเพิ่มขอ้มูลประวติัรถบรรทุกในกรณีท่ีมีการจดัซ้ือรถบรรทุกเพิ่มเติม เป็น
ตน้ 

 

3.5.3 การออกแบบฐานข้อมูล สูตรการค านวณต้นทุนการนส่ง 
    ฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ใชส้ าหรับจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสูตรท่ีใช้
ในการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบไปดว้ย สูตรการค านวณตน้ทุนค่าเส่ืมราคารถบรรทุก สูตร
การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนักงานขบัรถ สูตรการค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. สูตรการ
ค านวณต้นทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต สูตรการค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS สูตรการค านวณ
ตน้ทุนค่าด าเนินการ สูตรการค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม สูตรการค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
สูตรการค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก สูตรการค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก สูตรการ
ค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม สูตรการค านวณตน้ทุนรวม สูตรการค านวณตน้ทุนคงท่ีต่อคนั สูตรการ
ค านวณตน้ทุนผนัแปรต่อคนั สูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั สูตรการค านวณตน้ทุนแยกตาม
ประเภทรถ รายละเอียดของสูตรการค านวณสามารถดูไดจ้าก ภาคผนวก ข สูตรการค านวณตน้ทุนการ
ขนส่ง 

 

3.5.3 การออกแบบฐานข้อมูลไฟล์เอก็เซล 

ฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บในรูปแบบของไฟล์เอ็กเซล ประกอบดว้ย 3 ส่วน หลกัๆ ส่วนท่ี 1 
ฐานขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ส่วนท่ี 2 ฐานขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
ส่วนท่ี 3 ฐานขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัเก็บตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
ขอ้มูลประกอบด้วย วนัท่ีขนส่ง ประเภทรถ ทะเบียนรถ ประเภทการขนส่ง เลขท่ีขนส่ง ช่ือลูกค้า 
สถานท่ีจดัส่ง น ้ าหนัก (ตัน) ระยะทาง (ก.ม.) ต้นทุนต่อเท่ียว ต้นทุนต่อกิโลเมตร ต้นทุนต่อตัน 
รายละเอียดของชนิดขอ้มูลตามตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ฐานขอ้มลู ตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
รายละเอยีด (Description) ชนิดข้อมูล (Type) 

วนัท่ีขนส่ง DATE 
ประเภทรถ TEXT 
ทะเบียนรถ TEXT 
ประเภทการขนส่ง TEXT 
เลขท่ีขนส่ง NUMBER 
ช่ือลูกคา้ TEXT 
สถานท่ีจดัส่ง TEXT 
น ้าหนกั (ตนั) NUMBER 
ระยะทาง (ก.ม.) NUMBER 
ตน้ทุนต่อเท่ียว (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนต่อกิโลเมตร (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนต่อตนั (บาท) NUMBER 

 

ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง จะท าการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/
กิโลเมตร/ตนั ในกรณีท่ีผูใ้ช้งานระบบเลือกการน าขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งออกไปใช้งานในรูปแบบ
ของไฟลเ์อก็เซล  

ส่วนท่ี 2 เป็นฐานข้อมูลท่ีใช้ในการจดัเก็บตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ขอ้มูลประกอบด้วย 
เดือนท่ีขนส่ง ประเภทรถ ทะเบียนรถ จ านวนเท่ียว ระยะทาง (ก.ม.) น ้ าหนกั (ตนั) ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุน
ผนัแปร และตน้ทุนการขนส่ง รายละเอียดของชนิดขอ้มูลตามตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ฐานขอ้มลู ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
รายละเอยีด (Description) ชนิดข้อมูล (Type) 

เดือนท่ีขนส่ง DATE 
ประเภทรถ TEXT 
ทะเบียนรถ TEXT 
จ านวนเท่ียว NUMBER 
เลขท่ีขนส่ง NUMBER 
ช่ือลูกคา้ TEXT 
ระยะทาง (ก.ม.) NUMBER 
น ้าหนกั (ตนั) NUMBER 
ตน้ทุนคงท่ี (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนผนัแปร (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนการขนส่ง (บาท) NUMBER 
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ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ท าการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ในกรณีท่ี
ผูใ้ชง้านระบบเลือกการน าขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งออกไปใชง้านในรูปแบบของไฟลเ์อก็เซล  

ส่วนท่ี 3 เป็นฐานขอ้มูลท่ีใช้ในการจดัเก็บตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ขอ้มูล
ประกอบดว้ย เดือนท่ีขนส่ง ประเภทรถ ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ค่าจา้งพนกังานขบัรถ ค่าประกนัภยั
และพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าบริการ GPS ค่าด าเนินการ ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ค่ายาง
รถบรรทุก ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนการขนส่ง รายละเอียด
ของชนิดขอ้มูลตามตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 ฐานขอ้มลู ตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
รายละเอยีด (Description) ชนิดข้อมูล (Type) 

เดือนท่ีขนส่ง DATE 
ประเภทรถ TEXT 
ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก (บาท) NUMBER 
ค่าจา้งพนกังานขบัรถ (บาท) NUMBER 
ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. (บาท) NUMBER 
ค่าทะเบียนและใบอนุญาต (บาท) NUMBER 
ค่าบริการ GPS (บาท) NUMBER 
ค่าด าเนินการ (บาท) NUMBER 
ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก (บาท) NUMBER 
ค่ายางรถบรรทุก (บาท) NUMBER 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนคงท่ี (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนผนัแปร (บาท) NUMBER 
ตน้ทุนการขนส่ง (บาท) NUMBER 

 

ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง จะท าการจดัเก็บข้อมูลต้นทุนการขนส่งแยกตาม
ประเภทรถ ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านระบบเลือกการน าขอ้มูลตน้ทุนการขนส่งออกไปใชง้านในรูปแบบของ
ไฟลเ์อก็เซล  


