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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

             การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุน
การขนส่ง ของบริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั เป็นการศึกษาโดยใชแ้นวคิด และทฤษฎีในการศึกษา ดงัน้ี                                       

 1.  การพฒันาระบบสารสนเทศ (Information System Development) 
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีตน้ทุนการขนส่ง  
 3.  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีระบบ GPS   
4. การจดัการกองพาหนะ (Fleet Management) 

2.1 แนวคิด และ ทฤษฎ ี 
  2.1.1 การพฒันาระบบสารสนเทศ (Information System Development) 

  โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2555) ได้อธิบายเก่ียวกับ การพฒันาระบบสารสนเทศเป็น
วงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาระบบ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนประกอบดว้ย 

1) การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
   เป็นกระบวนการพื้นฐานของความเขา้ใจ ท าไม (Why) ระบบสารสนเทศจึงสมควร
ท่ีจะสร้างข้ึนมาจะตอ้งมีการก าหนดคุณค่าทางธุรกิจของระบบท่ีมีต่อองค์กร ท่ีจะสนบัสนุนงาน
ในหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งข้ึน หรือเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจใหแ้ก่องคก์รไดอ้ยา่งไร จากนั้นแผนกพฒันาระบบก็
จะท างานร่วมกับเจา้ของระบบ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวางแผนโครงการ
จดัเป็นกิจกรรมระยะแรกท่ีมีความส าคญั โดยการศึกษาระบบจะก าหนดปัญหาและศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการในแง่มุมต่างๆ โดยกิจกรรมการวางแผนโครงการตามวงจรการพฒันา
ระบบสารสนเทศประกอบดว้ย 

1.1) การก าหนดปัญหา (Problem Definition) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานทาง
ธุรกิจถือเป็นเร่ืองปกติ โดยมีทั้งปัญหาเล็กจนถึงปัญหาระดบัใหญ่ท่ีส าคญั แมว้า่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะ
มีเพียงเล็กน้อย หรือมากมายก็ตาม จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง เน่ืองจาก
หากพอกพูนปัญหาต่างๆ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือแกไ้ข นอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมในการด าเนินงานแล้ว อาจท าให้ธุรกิจได้รับผลกระทบ 
เสียหาย จนถึงปัญหาระดบัเร้ือรังท่ีอาจส่งผลให้ธุรกิจล่มสลายได้ ในขณะเดียวกนัหากธุรกิจใด
สามารถจดัการและแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้ลุล่วงได้ทนัท่วงที ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นมีระดบั
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ความสามารถในการปรับตวัเพื่อธ ารงอยู่ และพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้
ต่อไป 

1.2) การก าหนดเวลาโครงการ (Project Schedule) การก าหนดเวลาโครงการเป็นการ
ก าหนดวา่โครงการจะตอ้งมีกิจกรรมอะไรท่ีตอ้งท าบา้ง แต่ละกิจกรรมตอ้งใชท้รัพยากรอะไรบา้ง
และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ นอกจากน้ีการก าหนดเวลาโครงการยงัเก่ียวข้องกับการจัดล าดับ
ความสัมพนัธ์ของแต่ละกิจกรรม โดยมีการพิจารณาวา่กิจกรรมใดควรท าก่อน กิจกรรมใดควรท าที
หลงั กิจกรรมใดจะท าไดก้็ต่อเม่ือกิจกรรมก่อนหน้าท าเสร็จก่อน และมีกิจกรรมใดสามารถท าได้
ไปพร้อมๆกนัได ้เป็นตน้ เคร่ืองมือในการจดัท าแผนท่ีนกัวิเคราะห์ระบบมกันิยมใช้ คือ แผนภูมิ
แกนต ์(Gantt Chart) และเพิร์ต (PERT) 

1.3) การยืนยนัความเป็นไปได้ของโครงการ  (Feasibility Study) การศึกษาความ
เป็นไปได้ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบโครงการว่าสามารถเร่ิมต้นและประสบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือไม่ โดยพิจารณาถึงความพร้อมในดา้นต่างๆ รวมถึงความเส่ียงท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อความลม้เหลวของโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ยแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี 

1.3.1) ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค  (Technical Feasibility) ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคของโครงการ ไม่วา่จะเป็นงานดา้นการออกแบบ การพฒันา และการติดตั้ง จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัทีมงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งส้ิน ดงันั้นการวิเคราะห์ความ
เส่ียงทางเทคนิคจึงเป็นหัวใจหลกัของทีมงาน ท่ีจะตอ้งตอบค าถามให้ไดว้่า ทีมงานสามารถสร้าง
ระบบได้หรือไม่ ทั้ งน้ีต้องยอมรับว่ามีความเส่ียงมากมาย ท่ีเป็นตัวขัดขวางความส าเร็จของ
โครงการ ดงันั้นความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคจะถูกน ามาพิจารณา ซ่ึงประกอบดว้ย ความรอบรู้
ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน ความรอบรู้ดา้นเทคโนโลยี ขนาดของโครงการ ความเขา้กนัได ้

1.3.2) ความเป็นไปไดท้างด้านเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) จะศึกษา
ถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ โดยจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าเราควรสร้าง
ระบบหรือไม่ โดยมุ่งประเด็นถึงตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากระบบ ดว้ยการค านวณกระแส
เงินสดและผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนมีทั้งท่ีประเมินค่าได ้(Tangible) และประเมิน
ค่าไม่ได้ (Intangible) การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow) จะพิจารณาถึงต้นทุน  และ
ผลตอบแทนจากการด าเนินงานท่ีผ่านมา มีวตัถุประสงค์เพื่อคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดในช่วงเวลาดงักล่าว งบกระแสเงินสด 
จดัเป็นวิธีท่ีเรียบง่ายส าหรับการวิเคราะห์ เพื่อหาทิศทาง และรูปแบบของเงินลงทุนท่ีน ามาใชก้บั
การพฒันาระบบ การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) หรือ ROI เป็นการ
ค านวณเพื่อวดั ผลอตัรา ผลตอบแทน ท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการ เพื่อพิจารณาวา่คุม้ค่าหรือไม่ 
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การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) หรือระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ท าใหท้ราบถึง
โครงการวา่ จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานเท่าใดจึงจะอยูใ่นสภาวะคืนทุน 

1.3.3) ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Feasibility) เป็น
การศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องระบบท่ีจะพฒันาข้ึนมาใหม่ จะไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
หรือไม่ เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานจริงในองค์กร หรือมีปัจจยัในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
โครงการพฒันาระบบ เช่น ผลลพัธ์จากการด าเนินงานระบบใหม่จะช่วยลดจ านวนแรงงานลงได้
จริงหรือไม่ และถ้าจริงจะเกิดผลกระทบต่อพนักงานเหล่านั้นอย่างไร ผูใ้ช้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนระบบใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการหรือไม่ กรณีระบบใหม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
ผูใ้ช้งานหรือไม่ บริษทัได้มีการจดัเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการฝึกอบรมพนักงานในคร้ังน้ี
หรือไม่อยา่งไร ผลจากการน าระบบใหม่มาใช ้ส่งผลต่อขั้นตอนการปฏิบติังานเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมหรือไม่ 

1.3.4) ความเป็นไปได้ทางด้านเวลา (Schedule Feasibility) นักวิเคราะห์จะตอ้ง
พิจารณาถึงปฏิกิริยาท่ีมีต่อกนั ระหว่างเวลากบัตน้ทุน เช่น เวลาในการด าเนินโครงการ มีความ
เป็นไปไดท่ี้จะร่นระยะเวลาใหโ้ครงการเสร็จเร็วข้ึน แต่จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงจนเกินไป โดยจะ
พิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เหล่าน้ี เช่น ทีมงานสามารถควบคุมปัจจยัท่ีเกิดข้ึนต่างๆไดห้รือไม่ 
กรณีมูลเหตุของปัจจยัเหล่านั้นไดส่้งผลกระทบต่อตารางโครงการ  ฝ่ายบริหารมีการจดัตารางเวลา
ของบริษทัเพื่อโครงการน้ีหรือไม่  มีเง่ือนไขอะไรบา้งท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นท่ีน่าพอใจในระหว่าง
การพฒันาระบบ  มีการแต่งตั้งผูจ้ดัการ เพื่อควบคุมดูแลโครงการน้ีหรือไม่ 
 

 2) การวเิคราะห์ (Analysis) 
         เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี คือ ใคร (Who) เป็นผูใ้ช้ระบบมีอะไรบา้ง 
(What) ท่ีจะต้องท าและท าท่ีไหน  (Where) เม่ือไหร่ (When) โดยในระยะน้ี จะท าการศึกษา
ระบบงานปัจจุบนั พร้อมระบุแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท่ีดีข้ึน เพื่อพฒันาเป็นแนวคิด 
ส าหรับระบบใหม่ส่ิงท่ีส าคญัของระยะน้ี คือ การรวบรวมความตอ้งการได้จากการสังเกตการ
ท างานของผูใ้ช้งาน การสัมภาษณ์ การจดัท าแบบสอบถาม การอ่านและการวิเคราะห์เอกสารท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของระบบปัจจุบนั และระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

 2.1) การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ส่วนใหญ่จะใชว้ิธีวเิคราะห์เอกสาร 
เพื่อท าความเข้าใจระบบงานเดิม โดยเอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นจะประกอบด้วย แบบฟอร์ม
รายงานต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนจากระบบเดิม ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีเป็นหลักฐานท่ีใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานตามกระบวนการทางธุรกิจนั้ นๆ เอกสารทางเทคนิคท่ีสร้างประโยชน์ให้ทีมงาน 
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ประกอบดว้ย ผงังานไดอะแกรมขอ้มูล โครงการพฒันาระบบเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการ
ฝึกอบรม นอกจากน้ีเอกสารส าคญัอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์และสามารถคน้พบไดภ้ายในองคก์ร เช่น  
คู่มือนโยบาย ผงัโครงสร้างองค์กร จะท าให้ทราบถึงบุคลส าคญัในองคก์ร ผูเ้ป็นเจา้ของ ผูใ้ชง้าน 
และรายงานความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ 

 2.2) การสังเกตการณ์  (Observation) การสังเกตการณ์จดัเป็นหน่ึงในเทคนิคการ
รวบรวมขอ้มูล เพื่อเรียนรู้ระบบการท างานเดิมท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง นกัวิเคราะห์ระบบและ
ทีมงาน จะเขา้ไปสังเกตคนและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเรียนรู้ระบบท่ีด าเนินการอยู ่เทคนิค
น้ีมกัจะถูกใชเ้ม่ือขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากวิธีอ่ืนๆ ไม่สามารถสร้างความชดัเจนและความกระจ่าง
ได ้เพราะค าอธิบายในขอ้มูลท่ีรวบรวมมานั้น อาจดูซบัซ้อนและไม่สามารถเขา้ใจไดท้นัที จากการ
อ่านจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปสังเกตการณ์บนเหตุการณ์จริงดว้ยตวัเอง 

 2.3) การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างละเอียด สามารถสอบถามรายละเอียดในค าถาม เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจในปัญหา รวมถึง
สภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน นกัวิเคราะห์ระบบท่ีมีประสบการณ์จะสามารถพูดชกัน า
ปัญหาต่างๆได้อย่างตรงประเด็น และยงัได้สังเกตความรู้สึกของผูถู้กสัมภาษณ์ จากสีหน้าและ
ท่าทาง วิธีการสัมภาษณ์จดัเป็นการเก็บขอ้มูลทางตรง ท่ีเป็นการสนทนาระหว่างผูส้ัมภาษณ์กบัผู ้
ถูกสัมภาษณ์โดยผูถู้กสัมภาษณ์จะเป็นกลุ่มบุคคลในระดบัต่างๆ ขององคก์ร ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
ประกอบไปด้วย 1) ก าหนดบุคคลท่ีต้องการสัมภาษณ์  2) สร้างค าถามเพื่อการสัมภาษณ์  3)
เตรียมการสัมภาษณ์  4) ด าเนินการสัมภาษณ์ 5) บนัทึกการสัมภาษณ์ 

2.4) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นแบบจ าลองกระบวนการท่ี
น ามาใช้กับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแผนภาพดังกล่าวจะแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการกับขอ้มูล (Process and Data) เพื่อให้ทราบว่า ขอ้มูลมาจาก
ไหน ไปท่ีไหน เก็บไวท่ี้ไหน และมีกระบวนการอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนในระบบ วตัถุประสงค์ของ
แผนภาพกระแสขอ้มูล เพื่อสรุปภาพรวมของระบบตามแนวทางการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง ใช้
เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนกัวิเคราะห์ระบบกบัผูใ้ชง้าน น าไปใชป้ระโยชน์ต่อในขั้นตอนการ
ออกแบบระบบ หรือเพื่อการปรับปรุงพฒันาระบบในอนาคต ท าให้ทราบท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลท่ี
ไหลไปยงักระบวนการต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพกระแสขอ้มูล  อา้งอิงตาม Gane & Sarson 
สัญญาลกัษณ์ ความหมาย ค าอธิบาย 

 

 
 

External Entity 
แหล่งท่ีมา/ปลายทาง หรือส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกของ
ขอบเขตระบบ 

 

 
 

Process 
การประมวลผลท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีรับเขา้
(Input) ใหเ้ป็นผลลพัธ์(Output) 

 

 
 

Data Flow เส้นทางการไหลของขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง 

 

 
 

Data Store แหล่งเก็บขอ้มูล 

 
 3) การออกแบบ (Design) 

 เป็นการตดัสินใจว่า ระบบจะด าเนินการไปไดอ้ยา่งไร (How) ในดา้นของการจดัหา
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ โครงสร้างเครือข่ายท่ีจะน ามาใช ้การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชร้ะบบ 
รวมถึงแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ส าหรับระยะน้ี กลยุทธ์การจดัหาระบบจะต้องได้รับการ
พฒันาข้ึนมาเป็นอนัดบัแรก เพื่อจะไดส้ร้างความกระจ่างเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาระบบ ว่า
จะเลือกตดัสินใจพฒันาเอง หรือจะซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีอยู่ตามทอ้งตลาดมาใช้ หรือว่าจา้ง
หน่วยงานภายนอกมาพฒันาระบบให ้

การออกแบบการแสดงผลลพัธ์ (Output Design) การแสดงผลลพัธ์ท่ีดีตอ้งค านึงถึง
สารสนเทศ ท่ีน าเสนออยู่ในรายงานว่า สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดห้รือไม่ 
รายละเอียดท่ีน าเสนอในรายงานตอ้งเสนอแบบละเอียด หรือน าเสนอเพียงผลสรุป ข้ึนอยูก่บัระดบั
ของผูใ้ช้ท่ีน าไปใช้งาน รวมถึงการพิจารณาเลือกการแสดงผลลัพธ์ลงในอุปกรณ์ หรือลงบน
เทคโนโลยีใดท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ เคร่ืองพิมพ์ ไฟล์ขอ้มูล หรือเสียง เป็นตน้ ไม่ว่า
ผลลพัธ์จะถูกน าเสนอผา่นการจดัรูปแบบเป็นรายงาน หรือแค่เพียงรายการขอ้มูลจากไฟล์ออกมา
พิมพ์อย่างง่ายๆ หรือถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลออกมา ดังนั้นผลลพัธ์ของ
ระบบอาจเป็นรายงาน (Report) เอกสาร (Document) หรือ ขอ้ความ (Massage)   

 
แหล่งท่ีมาของผลลพัธ์ประกอบดว้ย 3 แหล่ง ดงัน้ี 
- ผลลพัธ์ท่ีเรียกจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง (Retrieval from a data store) เป็นผลลพัธ์

หรือรายงานท่ีสามารถดึงจากไฟลข้ึ์นมาพิมพไ์ดท้นัที 
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Data Output
 

  ภาพท่ี 2.1  ผลลพัธ์ท่ีเรียกจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง 
  

- ผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากการประมวลผล (Transmission from a process) เป็นผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งน าขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลมาผา่นการประมวลผล เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 

 

   
Data Process Output

 
  ภาพท่ี 2.2  ผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากการประมวลผล 

 

- ผลลพัธ์ท่ีไดม้าจากแหล่งน าเขา้โดยตรง (Direct from an input source) เป็นผลลพัธ์
ท่ีมาจากการน าขอ้มูลเขา้โดยตรง กล่าวคือขอ้มูลท่ีน าเขา้ไปก็คือผลลพัธ์นัน่เอง 

 

  
Input Output

 
  ภาพท่ี 2.3  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแหล่งน าเขา้โดยตรง 
 

การออกแบบหนา้จอ (Screen Design) การออกแบบหนา้จอมีความคลา้ยคลึงกบัการ
ออกแบบรายงาน แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีหนา้จอภาพจะมีพื้นท่ีจ  ากดั ส าหรับหนา้จอน าเขา้ขอ้มูลท่ี
ดีนั้นควรออกแบบใหอ้ยูใ่นรูปแบบมาตรฐาน 

การติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟฟิก (Graphic User Interface : GUI) ช่วยใหผู้ใ้ชร้ะบบ
สามารถใชง้านระบบไดง่้ายข้ึน ช่วยใหข้อ้มูลท่ีน าเขา้สู่ระบบมีรูปแบบเดียวกนั และช่วยป้องกนั
ความผดิพลาดในระหวา่งการป้อนขอ้มูล เช่น 

การเลือกรายการแบบดึงลง (Drop-Down List) จดัเป็นช่องรายการ ท่ีผูใ้ช้สามารถ
เลือกค่าท่ีบรรจุอยูภ่ายในช่องเท่านั้น 

 

Drop-Down List 
ประเภทรถ 

 ภาพท่ี 2.4  ช่องรายการแบบดึงลง (Drop-Down List) 

 
 



 
 

 11 

การเลือกรายการปฏิทินแบบดึงลง (Drop-Down Calendar) จดัเป็นช่องรายการท่ีผูใ้ช้
สามารถเลือกวนัและเดือนท่ีบรรจุในช่องเท่านั้น 
 

   
 ภาพท่ี 2.5  ช่องรายการปฏิทินแบบดึงลง (Drop-Down Calendar) 

 

การออกแบบส่วนประสานการใช้งาน ระหว่างผูใ้ช้งานกบัระบบ (User Interface 
Design) ถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีจดัเตรียมไว ้เพื่อให้ผูใ้ช้งานได้โตต้อบกบัระบบผ่านทาง
หน้าจอ และใช้เป็นเคร่ืองมือน าทางเขา้สู่ระบบ ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมานั้นมีจุดประสงค ์
คือ การประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงถือเป็นกระบวนการท างาน
ในเชิงคอมพิวเตอร์ศาสตร์ ในขณะเดียวกนัท่ีมนุษยติ์ดต่อกบัระบบจดัเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา โดย
มนุษยมี์ความคิด มีความรู้สึกต่อการไดโ้ตต้อบกบัส่ิงเร้าต่างๆ ดงันั้นการออกแบบส่วนประสาน
การใชง้านระหวา่งผูใ้ช้งานกบัระบบ จึงจ าเป็นตอ้งน าทั้งศาสตร์และศิลป์มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อ
น าไปสู่การออกแบบท่ีถูกตอ้ง ผูใ้ชง้านพอใจและยอมรับ  

 
 

 4) การน าไปใช ้(Implementation Phase) 
  กิจกรรมต่างๆ ในระยะการน าไปใช้งานเก่ียวขอ้งกบัการสร้างระบบ การทดสอบ
และการติดตั้งระบบโดยมีวตัถุประสงค์หลักท่ีไม่ใช่มีแค่เพียงการสร้างผลิตภณัฑ์ให้มีความ
น่าเช่ือถือ และระบบสารสนเทศจะตอ้งตอบสนองการท างานของธุรกิจตามหน่วยงานต่างๆ ได้
อยา่งสมบูรณ์เท่านั้น แต่จะตอ้งรวมถึงความมัน่ใจวา่ผูใ้ชร้ะบบทุกๆ คนไดผ้า่นการฝึกอบรมการ 
ใช้งานแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ตามท่ีคาดหวงั 
 

 5) การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ระยะน้ีจะใช้เวลายาวนานท่ีสุด เม่ือเทียบกบัระยะอ่ืนๆ เน่ืองจากระบบจะตอ้งไดรั้บ
การบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชง้าน โดยส่ิงท่ีคาดหวงัขององคก์ร คือ ระบบจะสามารถ 
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ใชง้านไดย้าวนานหลายปี และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต ดงันั้นในช่วงระยะเวลาของการ
บ ารุงรักษาจึงสามารถเพิ่มคุณสมบติัใหม่ๆ เขา้ไปได ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหก้บั 
ระบบ อาจมาจากความตอ้งการของผูใ้ช้งานท่ีคน้พบขอ้ผิดพลาดจากระบบ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ
แก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงการร้องขอให้เขียนในโมดูลโปรแกรมใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
กระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ 

 

 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีต้นทุนการขนส่ง 
            ค  านาย  อภิปรัชญาสกุล (2556) ได้อธิบายเก่ียวกับตน้ทุนในการขนส่ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) เป็นตน้ทุน หรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ตาม
การผลิตหรือบริการ ไม่วา่จะท าการด าเนินการให้บริการหรือไม่ก็ตาม ตน้ทุนชนิดน้ีจะตอ้งเกิดข้ึน
เป็นจ านวนท่ีคงท่ีในอตัราเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา ประกอบไปด้วย ค่าเส่ือมราคาของรถบรรทุก 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและภาษี ค่าประกนัภยัรถยนต ์ค่าจา้งพื้นฐานของพนกังานขบัรถ 
เป็นตน้ 

1) ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) เป็นตน้ทุนท่ีผนัแปรไปตามระยะทางท่ีรถเดินทาง 
ดงันั้นตน้ทุนส่วนน้ีจะผนัแปรไปตามปริมาณงานท่ีใช้รถ ในบางคร้ังตน้ทุนส่วนน้ีจะถูกเรียกว่า 
ต้นทุนการวิ่งงาน (Running Cost) ประกอบไปด้วย ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน ้ ามันเคร่ือง และ
น ้ามนัหล่อล่ืน ค่ายางรถยนต ์ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นตน้ 

2) ต้นทุนค่าด าเนินงานหรือค่าโสหุ้ย ต้นทุน 2 ส่วนท่ีได้กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี คือ
ตน้ทุนคงท่ี และต้นทุนผนัแปรของรถ จดัได้ว่าเป็นตน้ทุนทางตรงของรถแต่ละคนั ส าหรับค่า
โสหุ้ยเป็นตน้ทุนทางออ้ม เพราะไม่สามารถค านวณไปท่ีรถในแต่ละคนัไดโ้ดยตรง ประกอบไป
ดว้ย ค่าโสหุ้ยของฝ่ายขนส่ง และค่าโสหุ้ยของกิจการ เช่น เงินเดือน และค่าจา้งของผูจ้ดัการ ค่า
โทรศพัท ์ค่าแรง ค่าฝึกอบรม เป็นตน้ 

ต้นทุนเท่ียวกลับ (Back Haul Cost) ในกรณีของการขนส่ง หมายถึง การท่ีต้อง
บรรทุกสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทาง แลว้ในเท่ียวกลบัไม่ไดบ้รรทุกอะไรกลบัมาเลย กรณีน้ีจึง
ตอ้งมีการค านวณตน้ทุนเท่ียวกลบัรวมไวใ้นการค านวณตน้ทุนค่าขนส่งดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นการสูญ
เปล่า และถือวา่เป็นการขนส่งท่ีไม่ท าใหเ้กิดการประหยดั 
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 2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีระบบ GPS   
                                        ค  านาย  อภิปรัชญาสกุล (2556) ได้อธิบายเก่ียวกบัระบบ GPS ดงัน้ี คือ GPS หรือ 

Global Positioning System เป็นระบบท่ีใช้ในการบอกต าแหน่งของส่ิงต่างๆ บนโลกใบน้ี ใช้
เทคโนโลยีของดาวเทียมเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาหาจุดพิกดับนโลก โดยใช้พิกดัตวัเลขของ
ละติจูด และลองติจูด ระบบ GPS ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของอวกาศ (The Space 
Segment) ใช้เครือข่ายดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 
ดวง เป็นตวัส ารอง บริหารโดยกระทรวงกลาโหม มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.82 กิโลเมตร 
ส่วนของการควบคุม (The Master Control Station) มีการควบคุมการท างานภายใตก้องทพัอากาศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนของผูใ้ช้งาน (The User Segment) หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีไดน้ าระบบ GPS มาใชง้าน 

เหตุผลเบ้ืองต้นของการใช้ระบบติดตามรถด้วยจีพีเอส (GPS Tracking) ระบบถูก
ออกแบบมา เพื่อช่วยองคก์รใหส้ามารถบริหารจดัการรถไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และช่วยในการ
บริหารบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว ้เพื่อป้องกันการทุจริตและอุบัติเหตุ การท่ี
องค์กรมีการบริหารจัดการยานพาหนะ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่ารถไปท่ีไหนมาบ้าง 
ระยะทางท่ีรถวิง่ การใชค้วามเร็วเกินก าหนด รถออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดมากเกินควรหรือไม่ ส่ง
สินคา้ไดท้นัตามเวลานดัหมายหรือไม่ เป็นตน้ 

 

 2.1.4 การจัดการกองพาหนะ (Fleet Management) 
 ค านาย  อภิปรัชญาสกุล (2556) ได้อธิบายเก่ียวกับการจดัการกองพาหนะมีการ

พฒันาข้ึนมา เพื่อช่วยให้ผูจ้ดัการดา้นการขนส่งในการติดตาม ควบคุม และบริหาร การด าเนินงาน
ขนส่งมีหนา้ท่ีหลกัๆ ท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

 1) การจดัตารางการซ่อมบ ารุง จะรวมถึงการติดตามช่วงอายุการใชง้านของพาหนะ 
และการวางแผนการซ่อมบ ารุงประจ าและไม่ประจ า รวมถึงการซ่อมแซมรถบรรทุก  

 2) การควบคุมอะไหล่พาหนะ ส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีดา้นการควบคุมอะไหล่ ซ่ึงรวมถึง
ข้อมูลต่อไปน้ี คือ การปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับผูข้ายอะไหล่ สถานท่ีจดัเก็บ การรายงาน
เก่ียวกบัอะไหล่ การท าใบสั่งซ้ือ เป็นตน้ 

 3) การบริหารกองพาหนะ ถูกน ามาใช้เพื่อให้แน่ใจไดว้่าพาหนะนั้นปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และสามารถใช้งานบนถนนได้ อาจรวมถึงขอ้มูลต่อไปน้ี การต่อใบอนุญาตของ
พาหนะ รายงานการประกนัภยั เป็นตน้ 
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  4) การค านวณตน้ทุนของกองพาหนะ จะให้รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัพาหนะและ
ต้นทุนของกองพาหนะ ช่วยให้ผลการวิเคราะห์และให้ข้อมูลความสามารถในการท าก าไรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพาหนะแต่ละคนั และของกองพาหนะทั้งหมด 

 

2.2  ทบทวนวรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง                                 
 กิติกานต์ จอมดวง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์และออกแบบเบ้ืองตน้ระบบ
สารสนเทศส าหรับงานควบคุมอาคาร กองควบคุมเอกสาร ส านกังานโยธา กรุงเทพมหานครโดย
การศึกษาขั้นตอนการท างาน ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกองควบคุมอาคาร ศึกษา
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อรับทราบทางเดินของเอกสาร หรือแบบฟอร์นั้นๆ จากแหล่งท่ี
กรอกข้อมูลลงบนเอกสาร หรือแบบฟอร์ม จนกระทั่งถึงฝ่ายท่ีต้องการใช้เอกสารตามล าดับ 
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อทราบขั้นตอนการปฏิบติังาน วิธีการจดัเก็บ การคน้หาและใช้
ข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน สัมภาษณ์ผูบ้ริหารภายในกอง 
จ านวน 2 คน เพื่อรับทราบแผนการปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนความตอ้งการ
ใช้สารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการ เม่ือได้ศึกษารายละเอียดขา้งตน้แล้วสามารถสรุปโดยการ
วิเคราะห์ เพื่อก าหนดรายการความตอ้งการระบบสารสนเทศ และน าไปออกแบบฐานขอ้มูลโดย
ค านึงถึง ปัจจยั ขั้นตอนในการปฏิบติังานของกองควบคุมอาคาร รายการความตอ้งการของระบบท่ี
จดัเก็บเบ้ืองตน้ การป้องกันการจดัเก็บขอ้มูลซ ้ าซ้อนและช่วยให้การปรับเปล่ียนขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบันเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง ทั้ งยงัช่วยลดต้นทุนในการพฒันาและบ ารุงรักษาระบบ
ฐานขอ้มูล  
 
                       วทัญญู  จินดาชริน  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบ  e-Learning การวิจยัมี
วตัถุประสงค ์เพื่อวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ ออกแบบระบบสารสนเทศ และวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
ของการพฒันาระบบสารสนเทศ ศึกษาขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน การสังเกตพฤติกรรม
ของผูใ้ช้งาน รวมถึงการพิจารณาจากเอกสารการท างาน รายงานและแบบฟอร์มต่างๆ สัมภาษณ์
ผูดู้แลห้องบริการคอมพิวเตอร์จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารจ านวน 1 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบดว้ย แผนภูมิการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ แบบประเมินความเป็นไปได้
ของระบบสารสนเทศ ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศ จ านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
จุดคุม้ทุนการบริหารโครงการจ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าสามารถน าไปพฒันาเป็น
ระบบสารสนเทศได้ และผูเ้ช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่าระบบท่ีได้วิเคราะห์และ
ออกแบบส าหรับการพฒันา หากน ามาใช้ในการจดัการจะเกิดความคุม้ทุนภายในระยะเวลา 4 ปี  
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จึงสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศห้องบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับจดัการเรียนการสอนแบบ e-
Learning มีความคุม้ค่าท่ีเกิดจากการลงทุน สามารถช่วยให้การจดัการสัมฤทธ์ิผล และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่การจดัการศึกษา 

นุชลี  วรรณเลิศ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล
ทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ใช้วิธีการ 
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงพยาบาลภาพรวมของระบบสารสนเทศ จ านวน 3 คน และทางดา้นฮาร์ดแวร์
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู ้ดูแลระบบสารสนเทศ จ านวน 4 คน ด้านซอฟต์แวร์และบุคลากร ใช้
แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัและระดบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในปัจจุบนั 
ความคิดเห็นการส ารวจทกัษะความรู้ของบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศ จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 109 คน ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังาน
ของโรงพยาบาลทนัตกรรม มีปัจจยัท่ีส าคญั คือ บุคลากรของโรงพยาบาลยงัมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไม่เพียงพอ รวมไปถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานยงัไม่ทนัสมยั และอุปกรณ์บางประเภทยงัไม่สนบัสนุนระบบสารสนเทศ 
จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนทางดา้นซอฟตแ์วร์ระดบัเทคโนโลยท่ีีใช ้
อยูใ่นปัจจุบนั ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใชง้านของกลุ่มบุคลากร ไม่สามารถเช่ือมต่อ
กบัระบบสนบัสนุนอ่ืนๆ ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ เช่น ขอ้มูลการตรวจวนิิฉยัและรักษาโรคฟัน 
ขอ้มูลการตรวจวินิฉยัและรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัอวยัวะปริทนัต ์ขอ้มูลการวางแผนการรักษาทางทนั
ตกรรม ข้อมูลการส่งต่อผูป่้วยระหว่างคลินิก ข้อมูลรายละเอียดการรักษาฟันแต่ละซ่ี ข้อมูล
ภาพถ่ายรังสีต่างๆ เป็นตน้ 


