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   บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ ในด้าน
การวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั กระบวนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ด าเนินการโดย การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจ านวน 2 คน หวัหนา้งานจ านวน 3 คน พนกังานสนบัสนุนการ
จัดส่งจ านวน 10 คน เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหา ศึกษาระบบงานจากเอกสารท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังาน และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อก าหนดความตอ้งการของระบบสารสนเทศและน าไปออกแบบ
ระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจุบนัการค านวณตน้ทุนการขนส่งเป็นแบบตน้ทุนรวมและตน้ทุน
เฉล่ียต่อเท่ียว ผูบ้ริหารและผูใ้ช้งานระบบมีความตอ้งการระบบใหม่ โดยการเพิ่มการค านวณตน้ทุน
การขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
และเปล่ียนการค านวณตน้ทุนการขนส่งจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเอ็กเซล เป็นโปรแกรมการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่งแบบอตัโนมติั  

ผลการศึกษา จากสมุติฐานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ หากน าโปรแกรมการ
ค านวณต้นทุนการขนส่งแบบอัตโนมัติ ไปประยุกต์ใช้งานจริง สามารถท่ีจะคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลา 1.51 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ต่อ 2 ปี มีค่าเท่ากบั 21 เปอร์เซ็นต ์ท าให้โครงการมี
ความคุม้ค่าในการลงทุน 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั ในดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงผลท่ีได้เกิดจากการศึกษาการท างานจริงของผูป้ฏิบัติงาน และความต้องการของ
ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนระบบสารสนเทศ การ
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ค านวณตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงสามารถน าไปประกอบการจดัท าโปรแกรมการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบได้รับการออกแบบและพฒันาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ สามารถ
ตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งครบถว้น ตรงประเด็น ภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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      ABSTRACT 

 
 This study aimed to analyze and design the information system for transportation costs 
analysis at M Transportation Co., Ltd. Methods for analyzing the information system were specified 
to the interview with 2 administrators, 3 supervisors and 10 logistic support officers to identify 
scope of problems and the review of work system through operating documents and forms to define 
the needs of information system, which later on, shall lead to the design of information system for 
transportation costs.  
 The findings presented that the current calculations of transportation costs were found 
in total cost and average cost per trip formats.  The administrators and operators needed the new 
system, which included the calculations of average costs per trip/kilometer/ton, the cost per a truck, 
and the cost per different types of vehicle. They also needed the automatic transportation cost 
calculation program to replace the calculation on Excel program.  
 The results, as based upon the economic feasibility hypothesis, showed that if the 
automatic transportation cost calculation program was applied, the payback period could be defined 
within 1.51 years and the Initial Rate of Return (IRR) per 2 years was equal to 21%, which 
suggested that this project was worthwhile to invest. 
     The results of this study, which originated from the certain operation of operators and 
true needs of administrators, shall provide benefits to M Transportation Co., Ltd., particularly in 
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terms of information system development.  In addition, the results would also be considered as the 
basic information for information system planning and transportation costs calculating, which could 
be developed to the transportation cost calculation program.  Outcome of this study would ensure 
the proper design and development of the system in principle, which could respond to the integral 
and direct implementation under the proper cost and the worthwhile investment. 


