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บทคัดยอ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการของ บริษัท ฟอรเวิรดเดอร กรณีศึกษา บริษัท S&A Inland 
จํากัด เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการขนสงสินคาทางทะเล ท้ังกระบวนการภายใน คือ การ
ออกใบตราสงสินคา และกระบวนการภายนอก คือ การขนสงสินคาท่ีวาจางผูใหบริการรายอื่น (Outsource) 
เพ่ือทําการขนสงสินคาแทนบริษัท เชน การเดินพิธีการศุลกากร และการรับบรรทุกสินคาจากสถานที่ของ
ลูกคา ปญหาของการวิจัย คือ กระบวนการภายใน และกระบวนการภายนอกเกิดความลาชา สงผลใหลูกคา
ขาดความเชื่อมั่นในการใชบริการของบริษัท ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
เพ่ือรองรับความตองการของลูกคา  และศึกษาการลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการใหบริการ  จาก
การศึกษาพบวา  ปญหาการบริการลาชา มีสาเหตุมาจากกระบวนการภายในของ บริษัท S&A Inland จํากัด  
คือ การออกใบตราสงสินคาซึ่ง ขาดเทคโนโลยีในการออกใบตราสงสินคา และกระบวนภายนอกของ 
Outsource คอื การบริการดานพิธีการศุลกากร Outsource ไมเพียงพอ และการรับบรรทุกสินคาของ 
Outsource ใชเวลาในการใหบริการนานในการรับสินคาจากลูกคา  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่น
ในการใชบริการของบริษัท    จากสาเหตุของปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเสนอแนวทางเลือกในการแกไข 3 
แนวทางคือแนวทางเลือกท่ี 1 สําหรับกระบวนการภายใน ไดแก การออกใบตราสงสินคาแบบอิเล็กทรอนิกส 
โดยใชระบบ EDI สามารถลดระยะเวลาในการออกใบตราสงจากแบบเดิมไดถึง 16 ชม. 30 นาที หรือ 2 วัน 
30 นาที หรือคิดเปน 68.75%  และเมื่อทําการเปรียบเทียบตนทุน สามารถประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน   
11,209 บาท/เดือน หรือคิดเปนรอยละ 21.76 ของตนทุนการออกใบตราสงสินคาแบบปกติเดือนละ 800 ฉบับ 
แนวทางเลือกท่ี 2 การเปล่ียน Outsource ใหม สามารถลดระยะเวลาในการรับบรรทุกสินคาไดถึง  8 ชมหรือ 
1 วัน หรือคิดเปน 33.33%  จากของเวลาการใช Outsource เดิม  และเมื่อทําการเปรียบเทียบตนทุน
คาใชจายสามารถประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน  35,200 บาท/ป  หรือคิดเปนรอยละ 10.37  ของมูลคา
ตนทุนของ Outsource เดิม อีกท้ังสามารถมีมูลคากําไรเพ่ิมขึ้นเปน 494,500 บาท/ป หรือคิดเปน 87.98% 
แนวทางเลือกท่ี 3 การลงทุนใหมเองเพ่ิม  แทนการวาจางผูใหบริการรายอื่น(Outsource) ซึ่งมูลคาปจจุบัน
สุทธิท่ีเปนบวก รวมท้ังมีอัตราผลตอบแทนท่ีมากกวา 0 และมีชวงของการคืนทุน เพียงแค 1 ป ซึ่งคุมแกการ
ลงทุนเปนอยางยิ่ง   โดยสามารถตัดสินใจใชท้ัง 3 แนวทางรวมกันในลักษณะที่แตละวิธีจะสงเสริม และเอื้อ
ประโยชนตอกัน โดยจัดแบงการแกไขปญหาออกเปน 2 ระยะ คือ การแกไขปญหาระยะส้ัน ไดแกแนวทาง
เลือกท่ี 1 และแนวทางเลือกท่ี 2 สวนการแกไขปญหาระยะกลางถึงระยะยาว ไดแกแนวทางเลือกท่ี 3   
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 ความสําคัญ : ใบตราสงแบบอิเล็กทรอนิกส, Outsource, ระบบ EDI 

 
1. บทนํา 

บริษัท S&A Inland จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อป 2545 ดําเนินธุรกิจ บริการตัวแทนขนสงสินคา (Freight 
Forwarder) และเปนผูใหบริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ หรือ ผูรับจัดการขนสงระหวาง
ประเทศ ท้ังทางทะเล, ทางอากาศ และดานโลจิสติกส รวมถึงการบริการในรูปแบบจากประตูบานจนถึงประตู
บาน (Doors to Doors) Third Party Logistics: 3PLs 

ดานการบริการ 
1.1 ผูใหบริการดานตัวแทนขนสงสินคา (Freight Forwarder) 
การขายระวางการขนสงทางเรือ อากาศ  และทางบก โดยทาง S&A Inland มีการติดตอกับตัวแทน 

(Agent) ในตางประเทศ จํานวน 18 ประเทศ   เชน เกาหลี, ญี่ปุน, จีน, ฝรั่งเศส, สหรัฐ, ยุโรป ฯลฯ ทําใหทาง
บริษัท  มีการท้ังสินคาขาเขา (Inbound Cargo), สินคาขาออก (Outbound Cargo), และสินคาผานแดน 
(Transit Cargo) ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมาในบริษัทมีธุรกิจประเภทการสงสินคาถึงท่ีใหลูกคา  (Doors to Doors) 
ท้ังท่ีเปนการชําระภาษีเองโดยลูกคา และท่ีบริษทัรับบริการเบ็ดเสร็จใหบริการ ซึ่งทาง S&A Inland ไดให 
บริการขนสง และดําเนินพิธีการศุลกากรจนกระทั่งนําสินคาถึงลูกคา โดยทาง S&A Inland ไดมีการขึน้
ทะเบียนเปนธุรกิจการขนสงหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เรียบรอยแลว 

1.2 การบริการดานพิธีการศุลกากร (Customs Broker) 
            การขายบริการทางดานการนําเขา และสงออก Import and Export Clearance, การขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ, การขอคืนชดเชยภาษีอากร, การใชสิทธิประโยชนดานภาษีอากร เชน BOI, คลังสินคาทัณฑ
บน ฯลฯ โดยทางบริษัทฯ มีการใช Outsource จํานวน 1 ราย ซึ่งเปนระดับ Custom Broker ซึ่งมีความพรอม
ทางดานบุคคลากร และดําเนินงาน แบบ One stop Service ในการใหบริการ เน่ืองจากทางบริษัทฯ ยังไมมี
ความพรอมทางดานบุคคลากร 

ปญหาการบริการลาชา มีสาเหตุมาจากกระบวนการภายในของบริษัท S&A Inland จํากัด คือ การออกใบ
ตราสงสินคาซึ่ง ขาดเทคโนโลยีในการออกใบตราสงสินคา ทําใหการออกเอกสารใบตราสงสินคาทางเรือ หรือ 
B/L ลาชา และมีความผิดพลาดสูง เชน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ในป 2550 ท่ีผานมา ในเรื่องการออกใบตราสง
สินคาทางเรือ หรือ B/L ประมาณ จํานวน 80 ฉบับหรือ มูลคาความเสียหาย 500 x 80 = 40,000 บาท/ป  และ
กระบวนการภายนอกของ Outsource คือ การบริการดานพิธีการศุลกากร Outsource ไมเพียงพอ และการรับ
บรรทุกสินคาของ Outsource ใชเวลาในการใหบริการนานในการรับสินคาจากลูกคา ทําใหบริษัทมีความ
เสียหายโดยไปรับบรรทุกสินคาลาชา เกิดขึ้นในป 2550 ท่ีผานมา เชนเดียวกันประมาณ  15 เท่ียว หรือมูลคา
ความเสียหายประมาณ 60,000 บาท  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่นในการใชบริการของบริษัท
เปนอยางมาก ดังนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการของบริษัท และหา
แนวทางในการพัฒนาการใหบริการ เพ่ือรองรับความตองการของลูกคา รวมถึงการลดขั้นตอน หรือลด
ระยะเวลาในการใหบริการ 
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 2. ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 
2.1  ใบตราสงและใบตราสงแบบอิเล็กทรอนิกส 

  ในการขนสงสินคาทางทะเลนี้ ผูขนสงจะออกเอกสารชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา   ใบตราสง จึงถือวา 
ใบตราสงเปนเอกสารสําคัญยิ่งในการรับขนของทางทะเล เพราะเปนเอกสารสิทธิในสินคา และการซื้อขาย
สินคาท่ีอยูในเรือในระหวางการขนสงก็สามารถกระทําไดโดยการซื้อขายใบตราสงนี้ ดังนั้น กฎหมายจึงให
ความสําคัญแกใบตราสงอยางมาก ฐานะของใบตราสงเปนไปตามหลักกฎหมายอังกฤษและเปนไปตามหลัก
กฎหมายไทย เห็นไดจากคํานิยาม มาตรา 3 ประกอบกับ มาตรา 22, 25 และ 26 ของพระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และกฎหมายของนานาประเทศ รวมท้ังกฎหมายระหวางประเทศ  อาจกลาวได
วามี 3 ประการดวยกัน ดังนี้ 

1.  ฐานะเปนพยานหลักฐานแหงขอตกลงในสัญญา 
2.  ฐานะเปนใบรับสินคา 
3.  ฐานะเปนเอกสารสิทธิ 

  2.1.1  ระบบการแลกเปล่ียนขอมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส (EDI) 
  ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange-EDI) เปน
ระบบการแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหวางบริษัทคูคาในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
เคร่ืองหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึงท่ีเชื่อมโยงเขาดวยกัน ซึ่งถือไดวามีองคประกอบที่สําคัญใน
ระบบ EDI อยู 2 ประการ คือ 
  1.  การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาแทนเอกสารที่เปนกระดาษ 
  2.  เอกสารอิเล็กทรอนิกสเหลาน้ีตองอยูในรูปแบบมาตรฐานสากล 
  2.1.2  คุณลักษณะของระบบ EDI 
  ระบบ EDI เปนการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรขององคกรท่ีเกี่ยวของใหสามารถติดตอ ส่ือสาร
ขอมูลซึ่งกันและกันได ผูใชสามารถทราบขอมูลตาง ๆ ในระบบภายในเวลาอันรวดเร็ว ไมตองจัดทําขอมูล
ซ้ําซอน ไมตองจัดทําเอกสารเปนจํานวนมาก สามารถวางแผนหรือเตรียมการตาง ๆ ไวลวงหนาได จึงอาจกลาว
ไดวา ระบบ EDI ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ คือ 
  1.  โครงสรางในการรับสงขอมูลระหวางนั้น    ท้ังผูสงและผูรับจะตองมีโครงสรางของเอกสาร 
EDI แนนอน ทําใหคอมพิวเตอรสามารถระบุคาของขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากคอมพิวเตอรอื่นท่ีสามารถนํา
ขอมูลนั้นไปใชงานไดทันที เชน นําไปเก็บไวในฐานขอมูล หรือนําออกพิมพทางกระดาษ โดยขั้นตอนนี้จะไม
ตองใชบุคลากรในองคกรเปนผูจัดการคียขอมูลลงไป เปนการลดการดําเนินงานตาง ๆ และชวยลดความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นกับขอมูลได 
  2.  การใชรหัสแทนขอมูล การนํารหัสมาใชแทนขอมูลเพ่ือใหเกิดระบบการส่ือสารทางการคาท่ี
สามารถเขากันไดท่ัวโลกสามารถอางถึงส่ิงหนึ่งไดโดยใชรหัสเดียว การนํารหัสมาใชสวนใหญ จะนํามาใชกับ
สินคา สถานท่ี พาหนะ เชน กําหนดหมายเลขประจําตัวสินคาตามมาตรฐานสากลของ EAN-13, ITF-14, 
UPC เปนตน นอกจากนี้การใชรหัสแทนขอมูลยังสามารถชวยลดปริมาณขอมูลในการสงขอมูล และยังทําให
ระยะเวลาในการสงส้ันลงอีกดวย 
  3.  มาตรฐานขอมูลเพ่ือใหเอกสารตาง ๆ สามารถตรวจสอบการใชไดอยางสมบูรณถูกตองนั้น 
เอกสารนั้นควรสอดคลองกับมาตรฐาน ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานของเอกสาร EDI จะมีการกําหนดรูปแบบ
ของโครงสราง และมีคําแนะนําในการออกแบบเอกสารประเภทตาง ๆ  
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   4.  การแลกเปล่ียนระบบงานระหวางคอมพิวเตอรโดยตรง การท่ีใชคอมพิวเตอรในการรับสง
ขอมูลไดโดยองคกรแตละองคกรมีระบบงานที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความสะดวกตอองคกรภายใน การที่ไม
ตองปรับเปล่ียนระบบงาน ฐานขอมูลเดิมขององคกร นอกจากนี้ยังไดรับความรวดเร็วในการรับสงขอมูล 
คาใชจายท่ีลดลง การประหยัดทรัพยากร เชน กระดาษเอกสารหรือแมกระท่ังการท่ีตองใชบุคคลจํานวนมาก
มากดูแลจัดการขอมูล การตรวจสอบเอกสาร 
 

3. ผลการศึกษา 
 จากขอมูลท่ีไดทําการศึกษาในเบ้ืองตน ผูวิจัยไดเสนอแนวทางเลือกในการแกไข 3 แนวทางเลือก คือ 
แนวทางเลือกท่ี 1 สําหรับกระบวนการภายใน ไดแก การออกใบตราสงสินคาแบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบ 
EDI โดยจะแบงเปนการวิเคราะหใน 2 สวนหลัก ไดแก การวิเคราะหเวลาการทํางาน และการวิเคราะห
ทางดานการเงิน 
 3.1 การวิเคราะหทางดานขั้นตอนการทํางาน  
 จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการออกใบตราสงแบบปกติ และการออกใบตราสงแบบ
อิเล็กทรอนิกส นั้น พบวา การออกใบตราสงแแบบอิเล็กทรอนิกส  มีขั้นตอนการทํางานท่ีมากกวาแบบเกา แต
สามารถลดระยะเวลาในการออกใบตราสงสินคาขาออกจากเดิม ไดถึง 990 นาที หรือ 16 ชม. 30 นาที คิด
เปนรอยละ 68.75% ของระยะเวลาการทํางานแบบปกติท้ังหมด ดังตารางท่ี 1 และสามารถลดจํานวนพนักงาน
จากเดิม  1   คน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธภาพที่ดีของการออกใบตราสงสินคาแบบอิเล็กทริอนิกส วาไม
เพียงแตสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินการได แตยังสามารถลดจํานวนพนักงานไดอีกดวย 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลา และประสิทธิภาพระหวางการออกใบตราสงสินคาแบบปกติกับ 
แบบอิเล็กทรอนิกส 

ระยะเวลาท่ีใช ประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการทํางาน 

แบบปกติ แบบอิเล็กทรอนิกส เวลาท่ีลดลง ( % ) 
1.ขั้นตอนกอนออกใบตราสง  
 
2.ขั้นตอนการออกใบตราสง  
 
3.ขั้นตอนหลังการออกใบตราสง 

480 นาที     
(1 วัน) 

480 นาที 
(1 วัน) 

480 นาที 
(1 วัน) 

90 นาที 
(1 ชม. 30 นาที) 

30 นาที 
 

330 นาที 
(5 ชม. 30 นาที) 

390 นาที 
(6 ชม. 30 นาที) 

450 นาที 
(7 ชม. 30 นาที) 

150 นาที 
(2 ชม. 30 นาที) 

81.25% 
 

93.75% 
 

31.25% 

รวม 
1,440 นาที 

(3 วัน) 
450 นาที 

(7 ชม. 30 นาที) 
990 นาที 

(16 ชม. 30 นาที) 
68.75% 

 
 3. 2 การวิเคราะหทางดานการเงิน  
 จากขอมูลนํามาวิเคราะหพบวา การเปรียบเทียบขอมูลของตนทุนการออกใบตราสงแบบปกตินั้นเปน
ตนทุนที่ผันแปรไปตามจํานวนงานที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ไมวาจํานวนงานจะมากขึ้นหรือนอยลงตนทุนสําหรับ 
การออกใบตราสงแบบอิเล็กทรอนิกสจะคงท่ีในแตละเดือน ซึ่งในปจจุบันบริษัท S&A Inland จํากัด ออกใบตรา
สงสินคาเฉล่ียเดือนละ 800 ฉบับจะเห็นวา ถาบริษัท S&A Inland จํากัด ออกใบตราสงสินคาแบบ
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 อิเล็กทรอนิกสจะทําใหสามารถประหยัดตนทุนไดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 51,510 – 40,301 = 11,209 บาท/
เดือน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาบาทถวน)คิดเปนรอยละ 21.76 ของตนทุนการออกใบตราสงปกติเดือนละ 
800 ฉบับและมีจุดคุมทุนอยูท่ีจํานวน 473 ฉบับ ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 ใหเห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีของการออก
ใบตราสงแบบอิเล็กทรอนิกส 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการคํานวณหาตนทุนเฉล่ียตอเดือนของใบตราสงสินคา 

แบบกรณีศึกษา 

ตนทุนของการออกใบ
ตราสงแบบปกติ 

ตอเดือน 
(บาท) 

ตนทุน 
ตอหนวย
ตอเดือน 
(บาท) 

ตนทุนของการออก
ใบตราสงแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

(บาท) 

ตนทุน 
ตอหนวย 

กรณีศึกษาท่ี 1 (200 ฉบับ)   
กรณีศึกษาท่ี 2 (300 ฉบับ)   
กรณีศึกษาท่ี 3 (500 ฉบับ)   
กรณีศึกษาท่ี 4 (800 ฉบับ)   

30,940 
36,260 
42,600 
51,510 

154.70 
120.86 
85.20 
64.38 

40,301 
40,301 
40,301 
40,301 

201.50 
134.33 
80.60 
50.38 

   
 สวนแนวทางที่ 2 การเปล่ียน Outsource ใหม และแนวทางเลือกท่ี 3 การลงทุนใหมเองเพ่ิม  แทนการ
วาจางผูใหบริการรายอื่น(Outsource) โดยจะแบงเปนการวิเคราะหใน 2 สวนหลัก ไดแกการวิเคราะหเวลาการ
ทํางาน และการวิเคราะหทางดานการเงินตามตารางที่ 3 
 

ตาราง 3  สรุปประสิทธิภาพการแกไขปญหา ดังตอไปนี้ 
แนวทางเลือก มูลคาตนทุน เวลาทํางาน มูลคากําไร มูลคาการลงทุน 
Outsource 

เดิม 
8,485 บาท/เท่ียว 
333,400 บาท/ป 

24 ชม.(=3 วัน) 1,170,000 บาท/ป- 1,500,000 บาท 

Outsource 
ใหม 

7,605 บาท/เท่ียว 
304,200 บาท/ป 

16 ชม(= 2 วัน) 1,291,343 บาท/ป NPV เปน + 

ลงทุนเอง 
เพ่ิมใหม 

976 บาท/เท่ียว 
39,040 บาท/ป 

- 2,343,309 บาท/ป) IRR = 8%, 
 PB = 1 ป 

 
แนวทางท่ี 2 การเปล่ียน Outsource ใหม สามารถลดระยะเวลาในการรับบรรทุกสินคาไดถึง  8 ชม

หรือ 1 วัน หรือคิดเปน 33.33%  จากของเวลาการใช Outsource เดิม  และเมื่อทําการเปรียบเทียบตนทุน
คาใชจายสามารถประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน  35,200 บาท/ป  หรือคิดเปนรอยละ 10.37  ของมูลคา
ตนทุนของ Outsource เดิม อีกท้ังสามารถมีมูลคากําไรเพ่ิมขึ้นเปน 494,500 บาท/ป หรือคิดเปน 87.98% 
แนวทางเลือกท่ี 3 การลงทุนใหมเองเพ่ิม  แทนการวาจางผูใหบริการรายอื่น(Outsource) ซึ่งมูลคาปจจุบัน
สุทธิท่ีเปนบวก รวมท้ังมีอัตราผลตอบแทนท่ีมากกวา 0 และมีชวงของการคืนทุน เพียงแค 1 ป ซึ่งคุมแกการ
ลงทุนเปนอยางยิ่ง   โดยสามารถตัดสินใจใชท้ัง 3 แนวทางรวมกันในลักษณะที่แตละวิธีจะสงเสริม และเอื้อ
ประโยชนตอกัน โดยจัดแบงการแกไขปญหาออกเปน 2 ระยะ คือ การแกไขปญหาระยะส้ัน ไดแกแนวทาง
เลือกท่ี 1 และแนวทางเลือกท่ี 2 สวนการแกไขปญหาระยะกลางถึงระยะยาว ไดแกแนวทางเลือกท่ี 3   
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 4.   สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปญหาการบริการลาชา ซึ่งไดทําการศึกษาถึงผลกระทบทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และ

ระยะยาว ท่ีมีตอองคกร เพ่ือนําผลกระทบนั้นไปคนหาสาเหตุของปญหาการบริการลาชา ซึ่งจากการศึกษาโดย
ใชผังกางปลา ก็พบสาเหตุของปญหาจํานวน 5 ขอ ตอจากนั้นไดนําสาเหตุมาวิเคราะหโดยใชพาเรโต เพ่ือหา
สาเหตุท่ีแทจริงวาเกิดจากอะไร และพบวาสาเหตุท่ีแทจริงมาจากการขาดเทคโนโลยีมาใชในการออกใบตราสง
สินคา และการขนสงสินคาท่ีวาจางผูบริการรายอ่ืน (Outsource) เพ่ือทํา การขนสงแทนบริษัท ไดแก การเดิน
พิธีการศุลกากร และการรับบรรทุก สินคาจากสถานที่ของลูกคาไมเพียงพอ ตอจากนั้นไดทําการกําหนดกล
ยุทธเพ่ือแกไขปญหาของบริษัท S&A Inland จาํกัด โดยแบงออกเปน 2 สวนไดแก 

สวนท่ี 1 การบริการออกเอกสารใบตราสงสินคา โดยการศึกษาระบบการออกเอกสารใบตราสงสินคา
แบบอิเล็กทรอนิกสจากงานวิจัยตาง ๆ และยังทําการศึกษาในการออกเอกสารใบตราสงสินคาแบบ
อิเล็กทรอนิกสของบริษัท โลจิสติกส มาเนทเมนท จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนสําหรับบริษัทผูรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศที่ออกใบตราสงแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาสามารถลดระยะเวลาในการ
ออกเอกสารใบตราสงสินคาจากเดิมไดถึง 16 ชม. 30 นาที และสามารถประหยัดตนทุนไดเปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 11,209 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 21.76 ของตนทุนการ
ออกใบตราสงปกติเดือนละ 800 ฉบับ  ซึ่งการนําเอาเทคโนโลยีมาแกไขปญหาในการออกเอกสารใบตราสง
สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาการออกใบตราสงสินคาลาชาของบริษัท S&A 
Inland จํากัด  จึงเห็นควรเสนอแนะใหนําระบบ EDI เพ่ือเปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยการดําเนินการท่ี
ซับซอน เพ่ิมความถูกตองในการดําเนินงาน และชวยลดระยะเวลาในการทํางาน เพ่ือสนองตอบความตองการ
ของลูกคา และสายเดินเรอืในกรณีจองพ้ืนที่ระวางเรือดวย  

สวนท่ี 2   การขนสงสินคาท่ีวาจางผูใหบริการรายอื่น (Outsource) เพ่ือทําการขนสงแทนบริษัท ไดแก 
การเดินพิธีการศุลกากร และการรับบรรทุก สินคาจากสถานท่ีของลูกคา โดยการศึกษาแนวทางการแกไข
ปญหา 2 แนวทางไดแก แนวทางเลือกท่ี 1. การหา Outsource ใหม โดยทางบริษัทไดมีประสบการณเคยใช
วาจางผูใหบริการรายอื่น Outsource ใหมนี้เปนระยะเวลา 3 เดือนผานมา  ซึ่งผลการศึกษาพบวา สามารถ
ใหบริการเร็วขึ้นกวา Outsource เดิม 1 วัน และสามารถประหยัดตนทุน และคาใชจายไดประมาณ 35,200 
บาท/ป   

สวนแนวทางที่ 2 การพิจารณาลงทุนเองเพ่ิมใหม โดยไดประมาณโครงสรางรายได และคาใชจาย ซึ่ง
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเพิ่มการลงทุนมีความคุมคาแกการลงทุน เน่ืองจาก มีผลรวมของ NPV 
เปนบวก หรือ เทากับ 17,233,058.51 บาท มีคา IRR = 8% (IRR > r%) เปนการลงทุนที่คุมคา  และ
ระยะเวลาคืนทุน เพียงแค 1 ป ซึ่งโครงการนี้ใหผลตอบแทนคืนเร็วในระยะส้ัน ๆ ซึง่จะทําใหรายไดของบริษัท
เพ่ิมขึ้น  การเลือกแนวทางการแกไขปญหาไดดังนี้คือ จะเปนการใชท้ัง 3 แนวทางรวมกันในลักษณะที่แตละ
วิธีจะสงเสริม และเอื้อประโยชนตอกัน โดยจัดแบงการแกไขปญหาออกเปน 2 ระยะ คือ การ 
แกไขปญหาระยะส้ัน และการแกไขปญหาระยะกลางถึงระยะยาว 

การแกไขปญหาระยะสั้น จะใชระบบ EDI ในการปรับปรุงการออกใบตราสงสินคาเปนแบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนสวนของกระบวนการภายในท่ีทําใหการบริการลาชา และเริ่มเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พนักงานท่ีรับผิดชอบโดยใหการอบรมเรียนรูระบบการออกเอกสารใบตราสงสินคาแบบอิเล็กทรอนิกสโดยเร็ว
ท่ีสุด ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือทํางานไดรวดเร็วขึ้นเพ่ือสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
ทันทวงที ในขณะเดียวกันดานการขนสงสินคาท่ีวาจางผูใหบริการรายอื่น Outsource เพ่ือทําการขนสงแทน
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 บริษัท ไดแก การเดินพิธีการศุลกากร และการรับบรรทุกสินคาจากสถานท่ีของลูกคา ซึ่งมีบริการท่ีลาชา นั้น
ทางบริษัทจะใชผูใหบริการรายอื่น Outsource .ใหม โดยทางบริษัทไดมีประสบการณเคยวาจางผูใหบริการ 
Outsource รายนี้แลว ซึ่งสามารถประหยัดตนทุน และคาใชจาย และใหบริการท่ีเร็วขึ้นกวา Outsource เดิม  

การแกไขปญหาระยะกลาง และระยะยาว  ลงทุนเองเพิ่มใหม แทนการวาจางผูใหบริการรายอื่น 
Outsource ซึ่งมูลคาปจจุบันสุทธิท่ีเปนบวก รวมท้ังมีอัตราผลตอบแทนที่ มากกวา 0 และมีชวงของการคืนทุน 
เพียงแค 1 ป ซึ่งคุมแกการลงทุนเปนอยางย่ิงในระยะกลางจนถึงระยะยาวได  
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