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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนการ
ขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ผูศึ้กษาก าหนดวตัถุประสงคก์ารศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ ในดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่งของบริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การสัมภาษณ์กบัผูท่ี้เก่ียวข้องกบัระบบ แผนภาพกระแส
ขอ้มูล (Data Flow Diagram) เพื่อน าเสนอรายงานซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา 
น าเสนอขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 การวางแผนโครงการ 
1. การก าหนดปัญหา การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั การค านวณตน้ทุนการ

ขนส่ง ซ่ึงถือเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัธุรกิจ ในการวิเคราะห์
ปัญหาเบ้ืองตน้ โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ช้ รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารการ
ท างาน รายงานและแบบฟอร์มต่างๆ สามารถสรุปประเด็นปัญหาไดว้า่ ปัจจุบนัการค านวณตน้ทุนการ
ขนส่ง ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเอ็กเซล ตน้ทุนเป็นแบบตน้ทุนรวมและตน้ทุนเฉล่ียต่อเท่ียว ยงัขาดการ
ค านวณตน้ทุนต่อกิโลเมตร และตน้ทุนต่อตนั ท าให้ตน้ทุนการขนส่งไม่ชดัเจน ไม่สามารถน าขอ้มูล
ไปวดัผลงานของพนกังานในแต่ละต าแหน่งงานไดอ้ยา่งชดัเจน ขอ้มูลมีปริมาณมาก ท าให้เสียเวลาใน
การตรวจสอบ และในบางคร้ังเกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ตน้ทุนการขนส่ง  

2. การก าหนดเวลาโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
ท่ี 1 จะท าการศึกษาใน 3 ขั้นตอน ท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเท่านั้ น 
เน่ืองจากมีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน โดยมี 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การวางแผนโครงการ 2) 
การวิเคราะห์ 3) การออกแบบ ส าหรับส่วนท่ี 2 จะส่งต่อให้กบัทาง บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ด าเนิน
โครงการต่อในขั้นตอนท่ี 4) การน าไปใช้ 5) การบ ารุงรักษา ซ่ึงคาดวา่จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 6 
เดือน 
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3. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  
ความเป็นไปไดท้างเทคนิค ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีรับจา้งเขียนโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถืออยูห่ลาย

บริษทั ท าให้มัน่ใจว่าโครงการสามารถท าได้จริง เช่น บริษทั ไอเอสเอสคอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั บริษทั ดีบี ล้ิงค ์จ ากดั บริษทั 3 ดบับลิว บิสเนซ แอนด ์โซลูชัน่ส์ จ  ากดั เป็นตน้ 

ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาตร์ จากการประมาณการค่าใช้จ่าย ในการเขียนโปรแกรม 
ประมาณ 350,000 บาท และค่าบ ารุงรักษาระบบต่อปี ประมาณ 120,000 บาท หลงัจากท่ีมีการพฒันา
ระบบเสร็จ คาดวา่จะสามารถลดค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก จาก 14.30 ลา้นบาทต่อปี (แผนกบญัชี บริษทั 
เอ็ม ขนส่ง จ ากดั, 2555) ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์คิดเป็นมูลค่า 286,315 บาทต่อปี ผลตอบแทนภายใน 
(IRR) ต่อ 2 ปี มีค่าเท่ากบั 21 เปอร์เซ็นต ์ระยะเวลาคืนทุน (PB) 1.51 ปี ท าใหโ้ครงการมีความคุม้ค่าใน
การลงทุน 

ความเป็นไปได้ทางด้านปฏิบติัการ สามารถใช้พนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ ปัจจุบนัได้
เน่ืองจาก พนกังานมีการใช้ โปรแกรม SAP และโปรแกรมอินทราเน็ต ซ่ึงโปรแกรมท่ีจะพฒันาข้ึนมา
ใหม่ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโปรแกรมอินทราเน็ต ท่ีใชอ้ยู ่ณ ปัจจุบนั  

ความเป็นไปได้ด้านเวลา สามารถท่ีจะควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนงานได้ 
เน่ืองจากมีทีมท างานท่ีถูกแต่งตั้ งข้ึนมารับผิดชอบโครงการโดยตรง และมีแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหก้ารสนบัสนุน 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ ระบบการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
2.1 ระบุข้อมูลทีต้่องการของผู้ใช้งานระบบ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการค านวณตน้ทุนการขนส่งของ 

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

 เพิ่มการค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (รถบรรทุกเท่ียวท่ี
บรรทุกสินคา้ และรถบรรทุกเท่ียวเปล่า) 

 เพิ่มการค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
 เพิ่มการค านวณตน้ทุนแยกตามประเภทรถ 
 แยกตน้ทุนการขนส่ง ระหวา่งรถเท่ียวท่ีบรรทุกสินคา้ และรถวิง่เท่ียวเปล่า 
 เปล่ียนระบบการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูปเอ็กเซล เป็นการค านวณแบบ

อตัโนมติั 
 จดัท ารายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั รายงานตน้ทุนการขนส่ง

ต่อคนั รายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
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2.2 การวเิคราะห์ระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล 
1) การค านวณต้นทุนการขนส่ง ณ ปัจจุบัน 
   1.1) การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว  

การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยดงัน้ี 
 กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี  

 กระบวนการ F1 การค านวณตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
 กระบวนการ F2 การค านวณตน้ทุนค่าจา้งพนกังานขบัรถ 
 กระบวนการ F3 การค านวณตน้ทุนค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. 
 กระบวนการ F4 การค านวณตน้ทุนค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
 กระบวนการ F5 การค านวณตน้ทุนค่าบริการ GPS 
 กระบวนการ F6 การค านวณตน้ทุนค่าด าเนินการ 
 กระบวนการ FC การค านวณตน้ทุนคงท่ีรวม 

 กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร 
 กระบวนการ V1 การค านวณตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
 กระบวนการ V2 การค านวณตน้ทุนค่ายางรถบรรทุก 
 กระบวนการ V3 การค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
 กระบวนการ VC การค านวณตน้ทุนผนัแปรรวม 

 กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งรวม 
 กระบวนการพิมพร์ายงาน 

2) การค านวณต้นทุนการขนส่ง แบบใหม่ 
    การค านวณตน้ทุนการขนส่งแบบใหม่ เพิ่มเป็น 3 รายการไดแ้ก่ 

2.1) การค านวณต้นทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั (รถบรรทุกเท่ียวท่ี
บรรทุกสินคา้ และรถบรรทุกเท่ียวเปล่า) 

2.2) การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั  
2.3) การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

นอกจากน้ีจะท าให้การค านวณตน้ทุนเป็นแบบอตัโนมติั ระบบจะดึงขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง จากฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS ฐานขอ้มูล
หลกัประวติัรถบรรทุก และฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เพื่อค านวณตน้ทุนการขนส่ง 
รายละเอียดของแต่ละกระบวนการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1) การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ประกอบดว้ยกระบวนการ
ยอ่ยดงัน้ี คือ 
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 กระบวนการค านวณตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost)   
 กระบวนการ F1 (N) ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 

  กระบวนการF1.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการF1.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการF1.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ F2 (N) ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 
  กระบวนการF2.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการF2.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการF2.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ F3 (N) ค่าประกนัภยัและพ.ร.บ. 
  กระบวนการF3.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการF3.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการF3.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ F4(N) ค่าทะเบียนและใบอนุญาต 
  กระบวนการF4.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการF4.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการF4.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ F5(N) ค่าบริการ GPS 
  กระบวนการF5.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการF5.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการF5.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ F6 (N) ค่าด าเนินการ 
  กระบวนการF5.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการF5.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการF5.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ FC(N) ตน้ทุนคงท่ีรวม 
  กระบวนการFC1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการFC2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการFC3 ต่อตนั 

 กระบวนการค านวณตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 
 กระบวนการ V1(N) ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก 
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  กระบวนการV1.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการV1.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการV1.3 ต่อตนั  

 กระบวนการ V2(N) ค่ายางรถบรรทุก 
  กระบวนการV2.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการV2.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการV2.3 ต่อตนั  

 กระบวนการ V3(N) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก 
  กระบวนการV3.1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการV3.2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการV3.3 ต่อตนั 

 กระบวนการ  VC(N) ตน้ทุนผนัแปรรวม 
  กระบวนการVC1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการVC2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการVC3 ต่อตนั 

 กระบวนการ TC(N) ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
  กระบวนการTC1 เฉล่ียต่อเท่ียว 
  กระบวนการTC2 ต่อกิโลเมตร 
  กระบวนการTC3 ต่อตนั 

 กระบวนการ พิมพร์ายงาน 
  กระบวนการพิมพร์ายงาน 

2.2)  การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั แบบใหม่ 
      การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยดงัน้ี  

 กระบวนการ FC-V การค านวณตน้ทุนคงท่ีต่อคนั 
 กระบวนการ VC-V การค านวณตน้ทุนผนัแปรต่อคนั 
 กระบวนการ TC-V การค านวณตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
 กระบวนการ PR-V พิมพร์ายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 

2.3)  การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ  
 การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยดงัน้ี 
 กระบวนการ TC-M การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 
 กระบวนการ PR-M พิมพร์ายงาน 
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ส่วนที ่3 การออกแบบ (Design) ระบบการค านวณต้นทุนการขนส่ง 
การออกแบบระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยดงัน้ี   
3.1) การออกแบบหนา้จอของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 

- หนา้จอเขา้ระบบ Transportation Cost 
- การเลือกรายการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

3.2)  การออกแบบการป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ 
3.3) การออกแบบผลลพัธ์ 

 รายงานตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 
 - รายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั 
 - รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั 
 - รายงานตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

3.4) การออกแบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย 
- การออกแบบฐานขอ้มูลท่ีดึงมาจากโปรแกรม SAP และโปรแกรม GPS 
- การออกแบบฐานขอ้มูลหลกั ประวติัรถบรรทุก 
- การออกแบบฐานขอ้มูลสูตรการค านวณตน้ทุนการขนส่ง 

 

5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์

ต้นทุนการขนส่งของ บริษัท เอ็ม ขนส่ง จ ากัด ผูศึ้กษาได้น าประเด็นส าคัญท่ีพบมาอภิปรายผล
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

กระบวนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด าเนินการโดย การสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร หวัหน้า
งาน ผูป้ฏิบติังาน เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหา ศึกษาระบบงานจากเอกสารท่ีใช้ในการปฏิบติังาน 
และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อก าหนดรายการความตอ้งการระบบสารสนเทศ และน าไปออกแบบการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  กิติกานต ์จอมดวง (2550)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
การวิเคราะห์และออกแบบเบ้ืองตน้ระบบสารสนเทศส าหรับงานควบคุมอาคาร กองควบคุมเอกสาร 
ส านกังานโยธา กรุงเทพมหานครโดยการศึกษาขั้นตอนการท างาน ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกองควบคุมอาคาร ศึกษาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ และสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อ
ทราบขั้นตอนการปฏิบติังาน วิธีการจดัเก็บ การคน้หาและใช้ขอ้มูลท่ีได้จากการปฏิบติังาน รวมถึง
หน้าท่ีในการปฏิบติังาน เม่ือได้ศึกษารายละเอียดข้างต้นแล้ว  สามารถสรุปโดยการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดรายการความตอ้งการระบบสารสนเทศ และน าไปออกแบบฐานขอ้มูล  
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กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ ของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ดา้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ใชง้บประมาณใน
การเขียนโปรแกรมท่ีประมาณ 350,000 บาท และค่าบ ารุงรักษาระบบปีละประมาณ 120,000 บาท 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บทางตรงไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลลดลง และผลตอบแทนทางออ้มไดแ้ก่ 
การประหยดัเช้ือเพลิงรถบรรทุก จากระยะทางท่ีรถวิง่เท่ียวเปล่าไดปี้ละประมาณ  2 เปอร์เซ็นต ์ของค่า
เช้ือเพลิงรถบรรทุกทั้งหมด 14.30 ล้านบาท/ปี (แผนกบญัชี บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั, 2555) คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 286,315 บาท/ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ต่อ 2 ปี 21 เปอร์เซ็นต ์
ระยะเวลาคืนทุน 1.51 ปี จากการประมาณการดงักล่าวท าให้โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วทญัญู จินดาชริน (2554)  ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยมี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนภูมิการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และการ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญร่วมวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมีความเห็นวา่ หากน าระบบน้ีมาใชใ้นการจดัการจะ
เกิดความคุม้ทุนภายในระยะเวลา 4 ปี  มีความคุม้ค่าท่ีเกิดจากการลงทุน  

กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั นั้น ขอ้มูลท่ีน ามา
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง แบ่งออกเป็น ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 
ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าประกันภัยและพ.ร.บ. ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าบริการ GPS ค่า
ด าเนินการ ส่วนตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) ประกอบดว้ย ค่าเช้ือเพลิงรถบรรทุก ค่ายางรถบรรทุก 
และค่าซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีตน้ทุนการขนส่งท่ี ค  านาย  
อภิปรัชญาสกุล (2556) ได้อธิบายเก่ียวกบัตน้ทุนในการขนส่ง โดยแบ่งออกเป็น ตน้ทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) ประกอบไปด้วย ค่าเส่ือมราคาของรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและภาษี ค่า
ประกันภยัรถยนต์ ค่าจ้างพื้นฐานของพนักงานขบัรถ เป็นต้น ส่วนตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 
ประกอบไปดว้ย ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าน ้ ามนัเคร่ือง และน ้ามนัหล่อล่ืน ค่ายางรถยนต ์ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา เป็นตน้ นอกจากนั้นตน้ทุนค่าด าเนินงาน หรือค่าโสหุ้ย ประกอบไปดว้ย ค่าโสหุ้ยของฝ่าย
ขนส่ง และค่าโสหุย้ของกิจการ เช่น เงินเดือน  และค่าจา้งของผูจ้ดัการ ค่าโทรศพัท ์ค่าแรง ค่าฝึกอบรม 
เป็นตน้ 

กระบวนการค านวณตน้ทุนการขนส่งของ บริษทั เอ็ม จ  ากดั นั้น ขอ้มูลของแผนกจดัส่ง
เก่ียวกับจ านวนเท่ียวท่ีขนส่งสินค้า และระยะทางท่ีรถบรรทุกวิ่ง ได้มาจากโปรแกรม GPS ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีระบบ GPS ท่ี ค  านาย อภิปรัชญาสกุล (2556) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
ระบบ GPS และเหตุผลเบ้ืองตน้ของการใช้ระบบติดตามรถดว้ยจีพีเอส (GPS Tracking) ว่าระบบถูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยองคก์รให้สามารถบริหารจดัการรถไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ท าใหท้ราบวา่รถไป
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ท่ีไหนมาบา้ง ระยะทางท่ีรถวิง่ การใชค้วามเร็วเกินก าหนด รถออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดมากเกินควร
หรือไม่ ส่งสินคา้ไดท้นัตามเวลานดัหมายหรือไม่ เป็นตน้ 

กระบวนการค านวณต้นทุนการขนส่งของ บริษัท เอ็ม ขนส่ง จ ากัด มีการออกแบบ
รายงานท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการขนส่ง รายงานตน้ทุนการขนส่งต่อคนั และรายงานการขนส่งแยกตาม
ประเภทรถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการกองพาหนะ (Fleet Management) ท่ี ค า
นาย อภิปรัชญาสกุล (2556) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดัการกองพาหนะ ว่ามีการพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วย
ผูจ้ดัการดา้นการขนส่ง ในการควบคุมและบริหารผลการด าเนินงานการขนส่ง โดยมีหน้าท่ีหลกัๆ ท่ี
ครอบคลุมเร่ืองเหล่าน้ีไดแ้ก่ การค านวณตน้ทุนพาหนะแต่ละคนั การค านวณตน้ทุนของกองพาหนะ 
ซ่ึงสามารถน าไปท าการวิเคราะห์เพื่อหาความสามารถในการท าก าไร ของพาหนะแต่ละคนั และของ
กองพาหนะทั้งหมด 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาแบ่งระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 
1 จะท าการศึกษาใน 3 ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเท่านั้น คือ 1) 
การวางแผนโครงการ 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ ส าหรับในส่วนท่ี 2 จะส่งต่อ
ใหก้บัทาง บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั ด าเนินโครงการต่อในขั้นตอนท่ี 4) การน าไปใช ้5) การบ ารุงรักษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีครบถว้นตามกรอบของการด าเนินงานส่วนท่ี 1 และจะท าการส่งมอบรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีให้กบั บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั เพื่อด าเนินการในส่วนท่ี 2 ต่อไป ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎี การพฒันาระบบสารสนเทศ (Information 
System Development) ท่ี โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2555) ได้อธิบายว่า การพฒันาระบบสารสนเทศเป็น
วงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาระบบ ซ่ึงมีทั้ งหมด 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การ
วางแผนโครงการ 2) การวเิคราะห์ 3) การออกแบบ 4) การน าไปใช ้และ 5) การบ ารุงรักษา 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อบริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ในด้านการ
พฒันาระบบสารสนเทศ ซ่ึงผลท่ีได้เกิดจากการศึกษาการท างานจริงของผูป้ฏิบัติงาน และความ
ตอ้งการของผูบ้ริหารของบริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ดงันั้นขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนระบบสารสนเทศ การค านวณต้นทุนการขนส่ง ซ่ึงสามารถน าไป
ประกอบการจดัท าโปรแกรมการค านวณตน้ทุนการขนส่ง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบไดรั้บการ
ออกแบบ และพฒันาถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่าง
ครบถว้น ตรงประเด็น ภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสม และคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 

5.3 ข้อค้นพบ 
การศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนการ

ขนส่งของ บริษทั เอม็ ขนส่ง จ ากดั มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
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1. การสนับสนุนโครงการจากผูบ้ริหาร ท าให้โครงการได้รับการสนับสนุนจากทุก
หน่วยงาน การปฏิบติังานสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การศึกษาในคร้ังน้ีไดข้ออนุมติัจดัตั้งทีม
ท างาน ซ่ึงสมาชิกในทีมมาจากหลายหน่วยงาน ท าให้มีมุมมองท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่งผลให้โครงการ
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด และเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. การสัมภาษณ์ผู ้ปฏิบัติงานในช่วงแรกติดปัญหาเก่ียวกับการตอบค าถามของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกประหม่าและเหมือนถูกจบัผิด เน่ืองจากผูส้ัมภาษณ์เป็นหวัหนา้งาน จึงมีการ
ปรับบรรยากาศให้มีความเป็นกนัเองมากข้ึน แต่จากการท่ีผูศึ้กษาเป็นผูป้ฏิบติังานดว้ย ส่งผลให้เขา้ใจ
ถึงระบบการท างาน ณ ปัจจุบนั ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานตอบค าถามไม่ตรงประเด็น ตอ้งมีการตั้งค  าถาม
ช้ีน า เพื่อใหต้อบค าถามไดต้รงประเด็นและอยูใ่นกรอบของเร่ืองท่ีจะท าการศึกษา 

3. การจดัตั้งทีมท างาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ในกรณีท่ีมีผูศึ้กษา
อยูใ่นทีมงานจะช่วยท าให้ทีมงานไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นจากการศึกษา และสามารถท่ีจะตอบค าถาม
ในบางประเด็นท่ีทีมงานไม่เขา้ใจ ในท านองเดียวกนัผูศึ้กษาสามารถท่ีจะน าขอ้สงสัยในประเด็นต่างๆ 
จากท่ีประชุมไปท าการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งก่อนท่ีจะน าไปท าการออกแบบระบบ 

4. การใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ในการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบการ
ค านวณตน้ทุนการขนส่ง ท าให้เห็นภาพของระบบไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน ขอ้มูลมาจากแผนกไหนและมี
ขอ้มูลอะไรบ้างท่ีตอ้งป้อนเขา้ไปในระบบ กระบวนการต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบ และผลลพัธ์ท่ีได้จาก
ระบบ รวมถึงการจดัส่งผลลพัธ์ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5. การใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ในการอธิบายขั้นตอนการท างาน
ของระบบการค านวณตน้ทุนการขนส่ง ท าให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ว่ามาจากหน่วยงานไหน 
ขอ้มูลประกอบดว้ยอะไรบา้งท่ีตอ้งป้อนเขา้ระบบ กระบวนการท างานของระบบท าอย่างไร จดัเก็บ
ขอ้มูลไวท่ี้ไหน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณตอ้งน าไปท าการค านวณต่อ หรือเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ค านวณ เพื่อน าไปพิมพเ์ป็นรายงาน 

 6. การออกแบบหน้าจอท่ีชัดเจน และง่ายข้ึนด้วยการแบ่งหน้าจอเป็นส่วนๆ ท าให้
ผูใ้ชง้านสามารถใชป้ระโยชน์จากรายงานไดม้ากข้ึน เพราะเขา้ใจง่าย ซ่ึงการค านวณตน้ทุนการขนส่ง
ในท่ีน้ีไดแ้บ่งหน้าจอออกเป็น การค านวณตน้ทุนการขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั การค านวณ
ตน้ทุนการขนส่งต่อคนั การค านวณตน้ทุนการขนส่งแยกตามประเภทรถ 

7. การออกแบบรายงานท่ีชดัเจน และใช้งานง่าย ดว้ยการแยกเป็นรายงานแต่ละประเภท 
ท าให้ผูใ้ช้งานได้ประโยชน์มากข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้บ่งรายงานออกเป็น รายงานตน้ทุนการขนส่งเฉล่ีย
ต่อเท่ียว/กิโลเมตร/ตนั ใช้ส าหรับควบคุมตน้ทุนการขนส่งสินคา้ต่อเท่ียว และตน้ทุนการวิ่งรถเปล่า 
รายงานต้นทุนการขนส่งต่อคันใช้เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งของรถบรรทุกในแต่ละคนั และ
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รายงานตน้ทุนค่าขนส่งแยกตามประเภทรถ ใชส้ าหรับดูภาพรวมตน้ทุนการขนส่งของรถบรรทุกในแต่
ละประเภทรถ  
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนการ

ขนส่งของ บริษทั เอ็ม ขนส่ง จ ากดั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะให้องคก์รมีการปรับปรุงระบบการค านวณ
ตน้ทุนการขนส่ง เพื่อส่งผลให้การคิดตน้ทุนมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงค์ของบริษทัโดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ การจดัตั้งทีมท างาน จะช่วยท าให้โครงการส าเร็จตาม
ระยะเวลาและตรงตามวตัถุประสงค ์ปกติทุกคนท่ีอยูใ่นองค์กรจะมีงานท่ีท าประจ า เม่ือมีการแต่งตั้ง
ทีมท างานอยา่งเป็นทางการ ทุกคนในทีมงานจะไดท้ราบถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการท่ีจะท า
ให้โครงการประสบความส าเร็จ และยงัสามารถน าไปประเมินเป็นผลงานของแต่ละคนได ้เน่ืองจาก
การแต่งตั้งจดัท าโดยฝ่ายบริหาร ทั้งน้ียงัส่งผลให้ทีมงานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ดงันั้นการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ควรท างานร่วมกนัเป็นทีมระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงาน 
เพื่อท่ีจะท าใหโ้ครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การจดัตั้งทีมงานเพื่อช่วยการวเิคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ โดยเฉพาะเม่ือผูจ้ดัการเป็นผูด้  าเนินการในทีมดว้ย จะท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการท างานและความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ ซ่ึงจะส่งผลดีในการท่ีจะน าไปปรับปรุงและ
พฒันาระบบสารสนเทศในอนาคต และท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง 
ดงันั้นในการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จึงควรมีทีมงานท่ีมีผูใ้ชห้รือผูป้ฏิบติังาน 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) และ
แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ในการวิเคราะห์และออกแบบกระแสขอ้มูล  เน่ืองจาก
สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของระบบไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงในแผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงให้
เห็นถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีจะน าเข้าระบบ มาจากแผนกไหนและข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้าง 
กระบวนการท่ีอยู่ในระบบประกอบไปด้วยก่ีกระบวนการ หลังจากท่ีค านวณเสร็จในแต่ละ
กระบวนการ ระบบจะเก็บขอ้มูลไวท่ี้แหล่งขอ้มูลไหน รวมถึงการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ  และ
การพิมพร์ายงานเพื่อเสนอใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ค  าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ และบรรยากาศในการ
สัมภาษณ์เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นการสัมภาษณ์ ควรมีเทคนิคการตั้งค  าถาม
ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบังานท่ีจะท าการศึกษา ควรมีการสร้างบรรยายกาศใหเ้ป็นกนัเองในขณะท่ีท า
การสัมภาษณ์ ซ่ึงจะท าใหผู้ท่ี้ถูกสัมภาษณ์ไม่ประหม่า หรือมีความรู้สึกเหมือนถูกจบัผิด ในกรณีท่ีผูถู้ก
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สัมภาษณ์ตอบไม่ตรงประเด็นค าถาม ควรมีการตั้งค  าถามใหม่ เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีตรงกบัประเด็นท่ี
ตอ้งการถาม 

5. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ การออกแบบหนา้จอและรายงาน ท่ีชดัเจนและง่ายดว้ย
การแบ่งออกเป็นส่วนๆ ท าให้ผูใ้ช้งานไดป้ระโยชน์มากข้ึน ดงันั้นการออกแบบหน้าจอและรายงาน 
ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการน าไปใช้งานให้ชัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการน า
ขอ้มูลหรือสารสนเทศไปใช้ในการควบคุมตน้ทุนการขนส่ง และการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการ
ปรับปรุงพฒันาระบบสารสนเทศในอนาคต 

6. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ การระบุรายละเอียดท่ีมาของขอ้มูลใหช้ดัเจน จะช่วยใน
การเขียนโปรแกรมไดง่้ายข้ึน และตรงตามวตัถุประสงค ์ดงันั้นการออกแบบฐานขอ้มูล ควรมีการระบุ
รายละเอียดท่ีมาของข้อมูลให้ชดัเจน ว่ามาจากโปรแกรมไหน สูตรท่ีใช้ในการค านวณ แหล่งท่ีเก็บ
ขอ้มูล และขอ้มูลท่ีจะใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้การเขียน
โปรแกรมมีความถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 


