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บทที่ 3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนการ
ขนส่ง ของบริษัท เอ็ม ขนส่ง จ  ากัด ได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย ขอบเขต 
การศึกษา วิธีการศึกษา สถานที่ในการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ ดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากดั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบจะเป็นการน าเอาขอ้มูลจากโปรแกรม SAP ซ่ึงจะมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัค  าสั่งซ้ือ สถานที่จดัส่ง หมายก าหนดการในการจดัส่งสินคา้ ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าประกันภัยและพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าบริการ GPS ค่า
ด าเนินการ ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ค่ายางรถบรรทุก ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก และปริมาณน ้ าหนัก
ของสินคา้ที่ขนส่ง ส่วนโปรแกรม GPS จะมีขอ้มูลเก่ียวกบั ระยะทางที่รถวิ่งจริง เวลาที่ส่งสินคา้จริง 
จ  านวนเที่ยวที่ส่งสินคา้ ซ่ึงขอ้มูลทั้งสองส่วนในปัจจุบนัไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกนั  เพือ่ลดเวลาใน
การปฏิบตัิงานและให้ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งทนัเวลา 
และทันต่อสถานการณ์ โดยจะศึกษาใน 3 ขั้นตอนที่เก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเท่านั้น คือ 1) การวางแผนโครงการ 2) การวเิคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ หลงัจาก
นั้นจะส่งต่อใหท้างบริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากดั ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
          ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ที่ท  าหน้าที่
เก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรม SAP  และโปรแกรม GPS ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารจ านวน 2 คน 
หวัหน้างาน จ านวน 3 คน และพนักงานที่ท  าหน้าที่ในการสนับสนุนการจดัส่งจ านวน 10 คน (แผนก
ทรัพยากรมนุษย ์บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากดั, 2556) 
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3.2 วิธีการศึกษา 
3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
    แหล่งที่มาของขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มาจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หัวหน้า

งาน และพนักงานสนับสนุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากัด และจากการศึกษาขั้นตอนการ
ท างาน ณ ปัจจุบนัของแต่ละกระบวนการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน เพือ่น าขอ้มูลที่
ไดม้าท าการวิเคราะห์ออกแบบระบบการท างานใหม่ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศในดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนของบริษทั 

 

3.2.2 กระบวนการทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้
1) สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้ง  
2) จดัตั้งทีมท างาน เพื่อขบัเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และให้ได้ผลตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ โดยมีการประชุมทีมท างาน จ านวน 2 คร้ัง 
ประชุมคร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 เพื่อช้ีแจงขอบเขตของโครงการการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ ดา้นการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากดั 
ประชุมคร้ังที่ 2 เดือนกนัยายน 2557 สรุปรูปแบบของรายงานตน้ทุนการขนส่ง  เพื่อ

น าไปท าการออกแบบระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง การออกแบบหนา้จอ การออกแบบการป้อน
ขอ้มูล และการออกแบบผลลพัธใ์นรูปแบบของรายงาน 

3) ศึกษาจากเอกสารการท างาน รายงานและแบบฟอร์มต่างๆ  
 

3.2.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
1) ค าถามเพือ่การสมัภาษณ์เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งเบื้องตน้ เพือ่ก าหนดขอบเขตของปัญหา 

มีดงัต่อไปน้ี คือ 
 ผูบ้ริหาร สอบถามเก่ียวกับมุมมองด้านต่างๆ ที่จ  าเป็นในการที่จะน ามาท าการ

วิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่ง และการหาโอกาสในการปรับปรุงพฒันาระบบการขนส่ง เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์ร 

หวัหน้างาน สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล หรือรายงานที่จ  าเป็นในการที่จะใชค้วบคุมการ
ปฏิบตัิงานของพนกังาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัผลงานของพนกังานในแต่ละต าแหน่ง 
 พนักงาน สอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใชโ้ปรแกรมที่มีอยู ่ณ 
ปัจจุบนั รวมถึงการปรับปรุงระบบใหม่ เพือ่ที่จะเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน 

2) กรอบในการศึกษาการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวิเคราะห์
ตน้ทุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากดั 
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                                ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
 

     จากภาพที่ 3.1 เป็นการศึกษาขอ้มูลจากระบบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการค านวณตน้ทุนการ
ขนส่ง ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลที่ไดม้าจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS เพื่อน ามาวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนการขนส่ง  

3) แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) แผนภาพกระแสขอ้มูล เป็นแบบจ าลอง
กระบวนการที่น ามาใช้กบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแผนภาพดงักล่าวจะ
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการกบัขอ้มูล (Process and Data)  เพื่อให้ทราบว่าขอ้มูลมาจาก
ไหน  ข้อมูลไปที่ใด ข้อมูลเก็บไวท้ี่ไหน  มีกระบวนการอะไรบ้างที่ เกิดขึ้ นในระบบ  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบระบบงานใหม่ก่อนที่จะท าการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4) ไมโครซอฟทว์ซีิโอ ้(Microsoft Visio) ใชใ้นการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูลดา้นการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวิเคราะห์
ตน้ทุนการขนส่ง 
 

3.2.4 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และการศึกษากระบวนการ

ท างานในปัจจุบนั เพื่อน ามาออกแบบระบบสารสนเทศดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่ง ในรูปแบบ
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ของการพรรณนา และการใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูลประกอบการอธิบายตามขอบเขตเน้ือหา 3 ขั้นตอน 
ดงัที่กล่าวไวแ้ลว้ 
 

3.3  สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
       ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2.  บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ  ากดั 

 

3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2556  ถึง 

เดือนกนัยายน 2557 และท าการเก็บขอ้มูลในช่วง เดือนมีนาคม 2557 ถึง เดือนเมษายน 2557 


