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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ มีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีเพิ่ม
มากข้ึน  อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์  และมีการเปิดเสรีทางการคา้มากข้ึน ท าให้ธุรกิจต้อง
ยกระดบัขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบวา่ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน ส่วน
หน่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจซ่ึงอยู่ในช่วงฟ้ืนตวั มีการเพิ่มก าลงัการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
และการส่งออกสินคา้สู่ตลาดโลกเพิ่มมากข้ึน ท าให้ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงปรับตวัเพิ่มข้ึนตามอุปสงค ์
ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการขนส่งขยบัตวัสูงข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งหาวิธีในการลดตน้ทุนการ
ขนส่ง เพื่อท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ โดยมีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2555 : ออนไลน์)  

  จากการศึกษาขอ้มูลการใช้น ้ ามนัแยกตามประเภทการขนส่งของกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน จากตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ปริมาณการใช้
น ้ามนัในการขนส่งมีจ านวนมากท่ีสุด และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี  

 
ตำรำงที ่1.1 ปริมำณกำรใช้น ำ้มันส ำเร็จรูปจ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกจิ 
หน่วย : ลา้นลิตร(unit : million liter) 

สำขำเศรษฐกจิ 
ECONOMIC SECTOR 

2552 
2009 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

เกษตรกรรม (AGRICULTURE) 4,014 4,036 4,255 4,367 4,505 
เหมืองแร่ (MINING) 23 21 23 23 23 
อุตสาหกรรมการผลิต (MANUFACTURING) 3,175 3,323 3,462 4,481 5,901 
ไฟฟ้า (ELECTRICITY) 183 280 479 502 392 
การก่อสร้าง (CONSTRUCTION) 175 193 129 136 140 
บา้นอยูอ่าศยัและธุรกิจการคา้ 
(RESIDENTIAL AND COMMERCIAL) 4,135 4,512 4,920 5,643 4,461 

การขนส่ง (TRANSPORTATION) 27,956 28,114 28,777 29,300 30,289 
รวม TOTAL) 39,661 40,479 42,045 44,452 45,711 

(ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2557 ) 
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ภาพท่ี 1.1 กราฟแสดงปริมาณการใชน้ ้ามนัส าเร็จรูปจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

(ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2557 ) 
 

 จากแนวโน้มต้นทุนพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าให้ผูป้ระกอบการขนส่งให้ความสนใจ
เก่ียวกบัการวางแผนการบรรทุกสินคา้เพิ่มมากข้ึน โดยการวางแผนตอ้งทราบวา่ในรถคนัหน่ึงจะตอ้งมี
การจดัเรียงสินค้าอย่างไร เพื่อให้ได้เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาตรและน ้ าหนัก นอกจากนั้นจะต้อง
พิจารณาจุดส่งสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละราย เพื่อท าการคดัเลือกเส้นทาง
ขนส่งท่ีสั้นท่ีสุด และการขนส่งตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย เช่น น ้ าหนกับรรทุก ความสูง
ท่ีสามารถบรรทุกได้ เป็นตน้ การวางแผนท่ีดีจะช่วยท าให้ธุรกิจสามารถลดตน้ทุนการขนส่งได ้(ค า
นาย อภิปรัชญาสกุล, 2556 : 23) 

 ดงันั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจขนส่ง ผูป้ระกอบการจึงไดมี้การ
ประยุกต์ใชร้ะบบติดตามรถบรรทุกดว้ยจีพีเอส (GPS Tracking) ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องคก์ร
สามารถบริหารจดัการรถบรรทุกไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว ้เพื่อป้องกนัการทุจริตและอุบติัเหตุ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได ้การท่ี
องค์กรมีการบริหารยานพาหนะ จะท าให้ทราบว่า รถไปท่ีไหนมาบ้าง ระยะทางท่ีรถวิ่ง การใช้
ความเร็วเกินก าหนด รถออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดหรือไม่ เม่ือส่งสินคา้ไม่ทนัตามเวลาท่ีนดัหมายก็
จะสามารถทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริง เช่น รถติด อุบติัเหตุระหวา่งทาง ติดพกัเท่ียง และยงัสามารถท า
การประเมินการใชง้านของยานพาหนะวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงกบัการควบคุม
ตน้ทุนทางด้านการขนส่ง (ค านาย อภิปรัชญาสกุล , 2556 : 103) นอกจากน้ีการแข่งขนัในปัจจุบัน
ตอ้งการขอ้มูลท่ี 
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ถูกตอ้งและรวดเร็ว เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ ผูป้ระกอบการขนส่งจึงไดมี้การประยุกตใ์ช้ ระบบ 
ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นชุดซอฟต์แวร์ท่ีน ามาใช้เพื่อสนับสนุนงานพื้นฐานทาง
กระบวนการธุรกิจขององค์กร โดยการรวมงานหลกัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทางธุรกิจใน
ทุกส่วนงานขององคก์รเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียว เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบจดัส่ง ระบบ
บัญชี ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ส่งผลให้
ระบบงานต่างๆ เหล่าน้ีมีการเช่ือมโยงถึงกนัแบบทัว่ทั้งองค์กร ช่วยให้องค์กรบูรณาการมุมมองของ
กระบวนการธุรกิจหลกัๆ ในลกัษณะ ณ เวลาจริงหรือท่ีเรียกวา่ เรียลไทม ์หลกัการคือ การน าเขา้ขอ้มูล
เพียงคร้ังเดียว พนกังานภายในบริษทัสามารถเปิดออกมาดูไดห้ลายแผนก ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างาน ซอฟต์แวร์ ERP ส าเร็จรูปท่ีไดรั้บความนิยมในทอ้งตลาดโปรแกรม
หน่ึง คือ SAP (Systems, Application and Products in Data Processing) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยจดัการ
สายงานของธุรกิจให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า สามารถ
น าไปใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจได ้และผูบ้ริหารสามารถเรียกดูขอ้มูลและตรวจสอบ
ขอ้มูลสถานะของบริษทัได ้(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2554 : 361) 

 บริษัท เอ็ม ขนส่ง จ ากัด เป็นบริษทัหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจทางด้านการขนส่ง โดยใน
ปัจจุบนัมีรถบรรทุกอยู่ทั้งหมด 45 คนั และมีค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง  14.30  ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนหลกัในดา้นการขนส่ง (แผนกบญัชี บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั, 2555) และทางบริษทัมีแผนงาน
ขยายกิจการโดยจะมีการจดัซ้ือรถบรรทุกเพิ่มเติม ดงันั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัไดใ้นตน้ทุนท่ี
เหมาะสม บริษทัได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมติดตามรถบรรทุกดว้ยจีพีเอส (GPS Tracking) และ
โปรแกรม SAP ในการบริหารจดัการ เพื่อควบคุมต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ อย่างไรก็ตามโปรแกรมทั้ งสองส่วนน้ียงัไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกันได้ ท าให้
เสียเวลาในการประมวลผลและเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนบ่อยคร้ัง เน่ืองจากตอ้งมีการน าขอ้มูลจากทั้งสอง
โปรแกรมมาท าการประมวลผลร่วมกันโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) 
อา้งอิงการสัมภาษณ์ผูใ้ช้งาน เช่น พนักงานในแผนกจดัส่ง (แผนกจดัส่ง บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากัด 
สัมภาษณ์, 2557) 

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการขนส่งใน
โปรแกรม GPS และโปรแกรม SAP รวมถึงขั้นตอนการปฏิบติังานของพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหา
และอุปสรรค หรือขอ้จ ากดัในการใช้โปรแกรม ณ ปัจจุบนั เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ ด้านต้นทุนการขนส่งของบริษัท เอ็ม ขนส่ง จ ากัด ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถท าการประมวลผลขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน และลดขอ้ผดิพลาดจาก
การป้อนขอ้มูล ท าให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา หรือ
หาโอกาสทางธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อวเิคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ ในดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนการขนส่ง ของ 

บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 ทราบผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ในดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุน

การขนส่ง ของ บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 
1.3.2 สามารถน าผลการศึกษาไปเป็น แนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศในการ

วเิคราะห์ตน้ทุนการขนส่ง ของ บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ หมายถึง การมุ่งหารายละเอียดความ
ต้องการของผูใ้ช้ระบบใหม่ เพื่อบันทึกเป็นเอกสาร ระบุความต้องการของระบบ (Requirement 
Specification) ส าหรับใช้อ้างอิงในขั้นตอนการออกแบบ ซ่ึงมาจากการศึกษาสภาพการท างานของ
ระบบท่ีใช้งานในปัจจุบนั และจากการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้งาน หลงัจากท่ีได้รายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว จะน ามาท าการออกแบบระบบสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ คือ การ
ออกแบบโครงสร้างของระบบ (System Architecture Design) การออกแบบรายงาน (Report Design) 
การออกแบบจอภาพ หรือส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน (User Interface) การออกแบบฐานขอ้มูล (Database 
Design) การออกแบบการน าขอ้มูลเขา้และออกจากระบบ (Input / Output) 
 สำรสนเทศด้ำนกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรขนส่ง หมายถึง สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการ
ขนส่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ค่าประกันภยัและพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและ
ใบอนุญาต ค่าบริการ GPS ค่าด าเนินการ ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ค่ายางรถบรรทุก ค่าซ่อมบ ารุงรักษา
รถบรรทุก ระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ และจ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินคา้ 
                   บริษัท เอม็ ขนส่ง จ ำกดั หมายถึง บริษทัท่ีประกอบการดา้นการขนส่ง มีจ านวนรถบรรทุก
ทั้งหมด 45 คนั ท าหนา้ท่ีในการใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้ ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
74000 


