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บทคัดย่อ  

การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานพิธีการขาเข้าสินค้าเร่งด่วนของบริษัท XYZ จ ากัด จากการวิเคราะห์
พบว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากภายในองค์อันดับแรก คือ การให้พิกัดสินค้าผิดอันเนื่องด้วยมาจาก ประสบการณ์
ท างาน ระยะเวลา และจ านวนงานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งท าให้เกิดมูลค่าความเสียหายจากการชดเชยเงินให้กับลูกค้า 
พร้อมทั้งปัญหาจากผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added network Services : VANS) ซึ่ง
ก่อให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้า สร้างความเสียหายจากการที่ลูกค้าเรียกค่าชดเชยและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ
องค์กร ผู้ศึกษาจึงแบ่งสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขออกเป็น 2 ส่วน คือเกิดจากการด าเนินงานภายใน
องค์กร และ การด าเนินงานภายนอกองค์กร ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานภายใน
องค์กร ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดย 1.การจัดสรรงาน
ให้มีการท างานที่สมดุล 2.การปรับการคัดเลือกพนักงานและก าหนดตัวช้ีวัดของพนักงาน 3. การปรับระบบ
สารสนเทศการท างาน 4.เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้ส่งผลท าให้จ านวนเวลาการท างานของพนักงาน
ลดลง มากสุดถึง 2:36:03 นาที และจ านวนครั้งที่เกิดค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 8 ส่วนปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกเกิดจากคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงท าการ
น าเสนอการคัดเลือกผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์รายอื่นๆ (Supplier Selection)  เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน หรือ AHP (Analytic Hierarchy Process) เข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจ โดยเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ วิธีการใช้งานโปรแกรม การรองรับโปรแกรมของ
บริษัท รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่าย และอันดับสาม คือ การให้บริการให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของบริษัท คือ บริษัท เอ ด้วยคะแนน 40.74 เปอร์เซ็นต์  
พร้อมทั้งได้เสนอแผนการด าเนินการปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการในอนาคตเพื่อน ามาปรับใช้ให้ตรงความต้องการของ
บริษัทและลดค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
ค าส าคัญ: ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์; พิธีการขาเข้าสินค้าเร่งด่วน; ขนส่ง; กระบวนการขนส่ง 
 
Abstract 
 The study aimed at problem about the express customs clearance of XYZ Company. 
This study reveals the first of root causes in problems within company is put the wrong H.S. code 
because of the experience timing and amount of work assigned. Which caused losses of 
compensation paid to customers. Together with the problem of Value Added network Services 
(VANS) which caused delivery delays, optimize the efficacy to operate in from the funding  
problem indicated that can be divided problem into two parts are operating within and outside 
the organization. The researcher was offered the proposed of solution in the terms of the 



increasing efficacy as follows: 1.) The allocation of working balance 2.) To adjusting selection and 
indicators of employee 3.) To adjust the information system for work 4.) Increase the 
involvement of employees. As a result, the amount of decreased time the employee is 
maximum 2:36:03 per minutes and decreases the number of times damage reduction 8%.  In 
the other hand, the problem without the organization consist of the quality of service providers 
to transmit data electronically (Value Added network Services : VANS), consequently the 
researcher made presentations selected for transfer to other electronic data(Supplier Section) to 
processed solution by Analytic Hierarchy Process(Analytic Hierarchy Process)to help in deciding 
the result of the selection. The most criteria of company focus is How to use the program and 
support program of company. The second criteria is cost ,and the third is customer service. The 
VANS exactly as the company’s need is company A , score is 40.74 percent. And the proposed 
plan modify  service providers in the future to qualify of demand of  the company and reduce 
the damage caused. 
 
Keywords: Value Added network Services : VANS; Express Customs Clearance ; Transport; Process 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 บริษัท XYZ จ ากัด เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งเร่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ การค้าผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้านธุรกิจให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ด้วยการจัดส่งที่มีเวลาที่ก าหนดแน่นอนและมีเทคโนโลยีต่าง ๆที่เพิ่มความสามารถให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน
ในประเทศไทย บริษัทมีพนักงานท้ังสิ้นมากกว่า 700 คน ประเทศที่ให้บริการกว่า 220 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึง
จ านวนยานพาหนะกว่า 181 คัน มีสถานีรับส่งพัสดุ 11 ศูนย์บริการ และ 8 สถานี ลูกค้าสามารถตรวจสอบและ
ติดตามการเดินทางของสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยในธุรกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
เร่งด่วนนั้นข้อส าคัญที่สุดของการให้บริการคือการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในถึงผู้รับในเวลาที่ก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550)1 ดังนั้นเพื่อส่งมอบความต้องการของลูกค้าให้ได้ทันเวลานั้นการส่ง
สินค้าควรมีระบบการท างานที่ดีและมีการท างานภายในองค์กรที่สัมพันธ์กัน รวมไปถึงการท างานร่วมกับองค์กร
ภายนอก 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หากระบบที่ใช้งานในการด าเนินงานพิธีศุลกากรขาเข้านั้นเกิดปัญหาที่ระบบจะเกิด
ข้อผิดพลาดและไม่สามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่กรมศุลกากรได้ ท าให้สินค้าไม่สามารถท่ีจะออกจากคลังของบริษัท 
ท าให้ด าเนินการส่งสินค้าและพัสดุเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทันเวลา ท าให้ลูกค้าได้รับ
ผลกระทบและทางบริษัทเองก็มีความเสี่ยงในการที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าขนส่งคืนจากทางที่บริษัทได้ท าการ
ประกันเวลาไว้ โดยความเสียหายในแง่ของลูกค้านั้นมีผลกระทบในระบบห่วงโซ่ของวงจรธุรกิจของลูกค้า ซึ่งมีความ
เสียหายต่อเนื่องไปในทุกส่วนงาน ผลกระทบจึงเกิดเป็นวงกว้างเพราะทางบริษัทให้การขนส่งสินค้าทางอากาศแบบ
เร่งด่วนซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าทางขนส่งแบบอื่น ลูกค้าจึงคาดหวังในบริการอันดีของบริษัท ซึ่งการแก้ไขปัญหาการส่ง
สินค้าที่ล่าช้าโดยหาสาเหตุปัจจัยและความสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการการส่งมอบ
สินค้า รวมถึงการหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องในการท างาน จะสร้างความเช่ือมั่น เพิ่มความพึง
พอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทได้ (สุพีรยา งามเลิศและวีระศักดิ์ ศิริกุล, 2558) 2 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท XYZ 
จ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานภายในองค์กร และคัดเลือกผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added network Services : VANS) ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทโดยใช้เครื่องมือการ



วิเคราะห์เชิงล าดับขั้น (AHP) ในการพิจารณาการเลือกผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด 
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 
2. ทฤษฏีพื้นฐานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านพิธีการขาเข้าสินค้าเร่งด่วน กรณีศึกษา บริษัท XYZ จ ากัดนั้น 
ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีที่หลากหลายมาประกอบในงานวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรงาน (Assignment)คือการก าหนดงานให้กับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ  ค าว่าปัจจัย
ในที่นี้ อาจจะได้แก่ คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ , ฯลฯ ส่วนค าว่าประโยชน์ ได้แก่ ต้นทุน, รายรับ, ก าไร, ฯลฯ ขึ้นอยู่
กับว่าก าลังพิจารณาเรื่องอะไร   เป้าหมายที่จะได้จากพนักงาน ได้แก่ การมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละคนท า
เพื่อให้เกิดต้นทุนต่ าสุด, หรือ เพื่อให้ได้ผลผลิตรวมสูงสุด  รวมไปถึงทฤษฎีการปรับกระบวนการท างาน Business 
Process Re-engineering : (BPR)  คือ การคิดทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ BPR นั้นคือความพยายามเชิงการ
จัดการ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการท างานขององค์กรตลอดทั้ง
ระบบ วิธีการนั้นก็แสนจะง่าย เพียงมองกลับไปมองที่ ระบบการท างานขององค์กร เดเวนพอร์ท (1993) หนึ่งในผู้
ก่อตั้ง BRP ช้ีว่า วิธีการ Reengineering นั้นจะต้องคิดหารูปแบบใหม่ในวิธีการท างาน, กิจกรรมที่จ าเป็นต้องท าจริง
จริง และการน าเอาคน, วิทยาการ และองค์กร มาประสานเข้าด้วยกันโดยมีการ 1.การปรับปรุง cycle time คือ 
การปรับปรุงรอบเวลาการท างาน 2.สร้าง empowerment คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ช่วย
ให้บุคคลมีความเช่ือมั่น และมั่นใจในตนเองมีก าลังใจที่จะผลิตงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.สร้าง 
collaborative work คือ การท างานร่วมกัน เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 4.สร้าง team-based คือ การ
ท างานโดยยึดพื้นฐานของการท างานเป็นทีม 5.ผลิตแบบ mass customization คือ การปรับกระบวนการผลิตและ
โครงสร้าง 

แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram, Ishikawa Diagram ) ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาภายใต้แนวคิดที่ว่า “การแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขท่ีสาเหตุ โดยสาเหตุนั้นต้องปฏิบัติได้จริง มีความ
เป็นเหตุเป็นผล” ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า  แห่ง
มหาวิทยาลัยโตเกียว นายปุณยวัจน์ แอกทอง (2554) ท าการศึกษาปัญหา และก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มผล
ประกอบการของร้านอาหาร 4Dinner ซึ่งปัญหาที่พบ คือ ยอดขายของร้าน 4Dinner ซึ่งสามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ต่างๆหลังจากการท าผังก้างปลาที่ส่งผลต่อยอดขายได้อย่างชัดเจนโดยมีสาเหตุหลักอยู่ 4 ด้านด้วยกันคือ 1. ด้าน
ขบวนการ 2. ด้านคู่แข่ง 3. ด้านวัตถุดิบ 4. ด้านพนักงาน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆทั้งภายนอก
และภายใน 

 เมื่อได้ทฤษฎ๊ที่น ามาปรับปรุงกระบวนการภายในแล้วนั้นแต่การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานนั้นมี
ส่วนขององค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบการท างานนั้นเป็นไปตามกระบวนการท างานจึงต้องมีการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ซัพพลายเออร์ที่ตรงกับความต้องการของบริษัท และในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making: MCDM) คือวิธีกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์
ล าดับ ช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP) กระบวนการตัดสิน ใจแบบวิเคราะห์ล าดับ ช้ัน  (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) ได้ถูกพัฒนาขึ้นใน ค.ศ.1970 โดยThomas L. Saaty แห่งมหาวิทยาลัยเยล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการสร้างแบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ AHP เป็น
ทฤษฎีการวัดซึ่งให้มาตรวัดประเภทอัตราส่วนจากการเปรียบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) กล่าวคือการแปลง
สิ่งที่ไม่สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณมาพิจารณาในเชิงปริมาณโดยการก าหนดมาตราส่วนในการพิจารณา เพื่อให้ได้
ค าตอบที่เป็นไปได้แบบมีเหตุผลโดยการก าหนดเป้าหมายและสร้างโครงสร้างของปัญหาที่ต้องการพิจารณาออกมา
เป็นแผนภูมิล าดับช้ัน (Hierarchy) ตามล าดับช้ันของเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาจากเกณฑ์หลักสู่เกณฑ์รองตามล าดับ
จัดเรียงลงมาเป็นช้ัน ๆ จนถึงทางเลือก (Alternatives) เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยท าให้ง่ายต่อความ
เข้าใจ เพราะเป็นการเลียนแบบวิธีคิดและการใช้เหตุผลของมนุษย์ในการแยกปัญหาออกเป็นล าดับช้ัน  (Vargas, 



1990) ซึ่งท าให้ผู้พิจารณาสามารถมองเห็นองค์ประกอบของปัญหาโดยรวมและเปรียบเทียบปัญหาอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลในทุกปัจจัยที่พิจารณาท าให้ผลการตัดสินใจมีความถูกต้องรัดกุมมากขึ้น (อภิชาต โสภาแดง, 2552) 

 
 
3.การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการข้อมูลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทโดยตรง และการสัมภาษณ์กับพนักงานในบริษัท โดยให้ผู้
ที่ปฏิบัติงานอธิบายรายละเอียดและวิธีการด าเนินงานพิธีการศุลกากร โดยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน  ตลอดจนการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการต่างๆ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน ทั้งรวมถึงการหาสาเหตุ
ของปัญหาในแต่ละขั้นตอนการท างานเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้า
หน้าภายในองค์กร และประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added 
network Services : VANS ) 
 
 

   รูปที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาโดยใช้กางปลา ( fishbone)  
  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติงานองการด าเนินพิธีการศุลกากรขา
เข้าแบบเร่งด่วนได้ดังนี้ 
 1. ไม่สามารถทราบถึงค าแปลที่ถูกต้องได้เนื่องจากพนักงานขาดประสบการณ์และไม่สามารถสอบถาม
ลูกค้าได้ในขณะที่ท างาน 
 2.  พนักงานขาดทักษะและความช านาญรวมถึงประสบการณ์ในการท างาน 
 3. ไม่มีระบบรองรับด้านข้อมูลการแปลสินค้าหรือโปรแกรมสนับสนุน 
 4.  ผลกระทบจากการเกิดปัญหาเมื่อไม่สามารถส่งข้อมูลได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาจะศึกษาสาเหตุปัญหาของการด าเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าแบบเร่งด่วน ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเน้นถึงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการให้บริการต่อ
ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานพิธีการศุลกากรขาเข้าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยแยก
ออกเป็นการปรับปรุงการด าเนินงานภายในบริษัทและการพิจารณาการให้บริการของผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 2 ส่วนดังนี ้
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ีภายในบริษัท 



 2.  วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาถึงการเกิดปัญหาและ
ส่งผลกระทบถึงการส่งข้อมูลท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งให้ลูกค้าล่าช้าโดยการน ามาวิเคราะห์หว่าสมควรที่จะ
เปลี่ยนผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท XYZ จ ากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานภายในองค์กร และก าหนดตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added network Services : 
VANS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีการ
พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามล าดับดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ีภายในบริษัท 
 การท าการศึกษา และเก็บข้อมูลสภาพทั่วไป  กระบวนการท างาน รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการ
ด าเนินงานของ บริษัท XYZ จ ากัด ดังรายละเอียดเนื้อหาของบทที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาการออกแบบ 
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการท างานของบริษัท XYZ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้แบ่ง
ประเด็นปัญหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 - ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานภายในบริษัท XYZ จ ากัด ได้แก่ 
      1.1  กระบวนการท างานของบริษัทท่ีมีหลายขั้นตอน 
      1.2  พนักงานขาดทักษะ ความรู้ และความช านาญในการปฏิบัติงาน 
      1.3  ข้อมูลลูกค้าท่ีส่งไปยังกรมศุลกากรผิดพลาด เนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลที่จ ากัด 
ท าให้ข้อมูลถูกตีกลับ และท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา 

2.  ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานภายนอกบริษัท XYZ จ ากัด ได้แก่ 
2.1ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งข้อมูลต่างๆเข้าสู่กรมศุลกากรได้ เนื่องจากระบบท่ีใช้งาน
ในการด าเนินงานพิธีศุลกากรขาเข้าเกิดปัญหา 
2.2ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีประจ าอยู่ในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากการส่ง
ข้อมูลไปยังกรมศุลกากรของบริษัทจะเป็นรูปแบบของการจ้างบริษัทช่ัวคราวในการส่งข้อมูล 
 
 
 

 
  รูปที่ 2 กระบวนการด าเนินงานการส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กรมศุลกากร 
 
4.ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 



วิธีการในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทั้งในด้านการด าเนินงานภายในองค์และการด าเนินงานภายนอกองค์กร 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกที่ตรงกับความต้องการของบริษัท 

4.1 ด้านการด าเนินงานภายในองค์กร 
  1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานย้อนหลังที่จ่ายให้ลูกค้าเพื่อเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2558  
  2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อสาเหตุหลักว่าเกิดจากสาเหตุใด 
  3. ปรับปรุงวิธีการท างานในกระบวนการท างาน เช่น การใส่พิกัดอัตราสินค้า การจัดสรรงานให้เหมาะ

กับบุคคล การน าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยป้องกันการเสียหาย 
  4. ปรับการคัดเลือกพนักงานและก าหนดตัวช้ีวัดของพนักงาน 

 4.2 ด้านการด าเนิการภายนอกองค์กร 
  1.เก็บข้อมูลย้อนหลังที่เกิดปัญหา ระยะเวลา จ านวนครั้งที่เกิด จ านวนที่ก่อให้เกิดผลกระทบและค่า

ความเสียหายตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2559 
  2. วิเคราะห์ความเสี่ยงจาการใช้ผู้ให้บริการภายนอก 
  3. ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงล าดับขั้น (AHP) ในการพิจารณาการเลือกผู้ให้บริการ  
 

 
5. ผลการวิจัย 
       5.1ด้านการด าเนินงานภายในองค์กร 
1.การปรับกระบวนการท างาน 
        - การปรับจ านวนช้ินงานให้เท่ากัน แยกย่อยจ านวนงานให้มากขึ้น และแบ่งงานตามความถนัดของพนักงาน 
ส่งผลท าให้จ านวนเวลาการท างานของพนักงานลดลง มากสุดถึง 2:36:03 นาที 
 2.การปรับระบบสารสนเทศในการท างาน  
        - โดยการจัดท าหนังสือพิกัดสินค้าให้อยู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถหา
พิกัดสินค้าได้รวดเร็วข้ึน ความผิดพลาดของข้อมูลที่คีย์ลดลง ส่งผลให้จากการเก็บสถิติเวลาที่ใช้ในการคีย์พิกัดสินค้า
โดยเฉลี่ยของเจ้าหน้าท่ี 6 คน จากเวลาเฉลี่ย 4:15 นาที ต่อ 1 AWB เหลือ 3:42 นาที ลดลง แต่อย่างไรก็ตามการ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท XZY จ ากัดนั้นจะต้องอาศัยการปรับกระบวนการ
ท างานในหลายส่วนงานควบคู่กันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 
        - การไม่ยอมรับให้จบการท างานจากระบบและเป็นการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ข้อมูล
บางอย่างที่ส าคัญเช่น น้ าหนักสินค้า , ราคา CIF,FOB เกิน 40,000 บาท(ตามกฎศุลกากร),  
        - ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าท่ีคีย์พิกัดสินค้า โดยเฉพาะด้วย 
          จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ส่งผลให้ข้อมูลความผิดพลาดหลังจากการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จนกระทั่งถึงเดือน กุมภาพันธ์ จะเห็นได้หลังจากเดือนธันวาคม 
มีแนวโน้มผลข้อมูลความผิดพลาดลดลงจากเดือน มกราคม 31 ครั้งและเดือน กุมภาพันธ์ 28 ครั้ง มูลค่าความ
เสียหายก็ลดลงตามล าดับเช่นกัน 
3. เพิ่มขั้นตอนการท างานในส่วนของ Review และการตรวจสอบ จากเวลางานท่ีสูญเปล่า 
3. ปรับปรุงระบบสนเทศการท างาน 
4. ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานและก าหนดตัวช้ีวัดการท างาน 
 



 
    รูปที ่3 กระบวนการหลังการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน 
 

 
    รูปที่ 4 ข้อมูลความผิดพลาดหลังจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 
 
 
 



5.1ด้านการด าเนินงานภายนอกองค์กร 
 เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆแล้วผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าการวิเคราะห์เชิงล าดับขั้น 
(AHP) เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

รูปที่ 5 แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกและตัวเลือกที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือก 

 ปัจจัยที่น ามาใช้ในการพิจารณา จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางการด าเนินพิธีการศุลกากร 
(ประเภทเร่งด่วน) 5 คน โดยมี 
1. ผู้จัดการแผนกพิธีการศุลกากรขาเข้า (ประเภทเร่งด่วน) 
2. ผู้ช านาญการอาวุโสปฏิบัติการพิธีการศุลกากรขาเข้า  2  คน 
3. พนักงานปฏิบัติการพิธีการศุลกากรขาเข้า  2  คน  
 
การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
         จากการวิเคราะห์ เบื้องต้นโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทโดยใช้วิธีการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับขั้น (AHP) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินโดยอาศัยการให้
น้ าหนักเชิงเปรียบเทียบ (Relative Weight) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดที่ใช้ประเมินเพื่อหาผู้ให้บริการที่มีคะแนนสูงสุด 
          โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้น ามาเพื่อประเมินผู้ให้บริการจากการสัมภาษณ์ ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ผู้มี
ประสบการณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายที่มีความสามารถให้บริการ
ทั้งหมด 3 บริษัท (Company A, Company B, Company C) และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. Company Profile สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทผู้ให้บริการ ประวัติการด าเนินงานของบริษัท 



2. Process วิธีการใช้งานโปรแกรม ท่ีสามารถรองรับโปรแกรมของบริษัท รวมไปถึงขั้นตอนในการส่งข้อมูลถึงกรม
ศุลกากร มีมาตรฐานสากลในการรับส่งข้อมูลแบบ ebXML ตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
3. Cost  อัตราค่าบริการ 
4. Customer Service การให้บริการในการแก้ไขปัญหารองรับการท างานตลอด 24 ช่ัวโมง ความสามารถในการ
ให้ข้อมูล ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
5. BCP มีโปรแกรม หรือ Gateway ส ารองกรณีโปรแกรม หรือ Gatewayหลักไม่สามารถใช้งานได้   
 

 
 

รูปที ่6 แบบสอบถามเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยและบริษัท 
 
 



 
 

รูปที่ 7 แบบสอบถามเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยและบริษัท (ต่อ) 
 
 

 
 
  รูปที่ 8 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ตารางเมตทริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเป็นคู่ 

 
ตารางที ่3 ผลการศึกษาการใช้AHPวิเคราะห์ทางเลือก 
 

 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธี AHP 
 

เกณฑก์าร

คดัเลือก supplier

ค่าน ้าหนัก

ปัจจยัเกณฑ์
Company A

คะแนนรวม

 company A
Company B

คะแนนรวม

 company B
Company C

คะแนนรวม

 company C

Company Proflie 0.116 0.566 0.066 0.19 0.022 0.242 0.028

Process 0.438 0.406 0.178 0.36 0.158 0.232 0.102

Cost 0.202 0.286 0.058 0.248 0.05 0.462 0.093

Customer Service 0.109 0.36 0.039 0.384 0.042 0.252 0.027

BCP 0.135 0.47 0.064 0.296 0.04 0.228 0.031

0.404 0.312 0.281  



 
        โดยจากตารางสามารถสรุปได้ว่า การจัดอันดับหาผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดจากคะแนนรวมทั้งหมด คือ Company A โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 0.404 คะแนน รองลงมา คือ 
Company B โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 0.312 คะแนน และอันดับ 3 คือ Company C โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 
0.281 คะแนน 
 
6. อภิปลายผลและสรุปผลการศึกษา 
 
        จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท XZY จ ากัด โดยการปรับ
กระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการคัดกรองข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อลดความผิดพลาด รวมไปถึงการปรับ
ระบบสารสนเทศในการท างาน จะพบได้ว่าปัญหาจะเกิดได้ทั้งภายในองค์กรในส่วนของพนักงาน ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
โดยการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้าใช้เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างานรวมไปถึงการลดจ านวนความผิดพลาด
ที่เกิดจากการท างานเพื่อให้ผลงานเป็นไปอบ่างถูกต้องและสามารถส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยการการปรับกระบวนการท างาน การปรับระบบสารสนเทศในการท างาน เพิ่มขั้นตอนการ
ตรวจสอบและก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานและก าหนดตัวช้ีวัดการท างาน จากกระบวนการที่กล่าวมานั้น
สามารถท าให้จ านวนเวลาการท างานของพนักงานลดลง มากสุดถึง 2:36:03 นาท ีและสามารถน าเวลาจากการลด
การท างานไปเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
        ในส่วนการท าเนินงานภายนอกของการคัดเลือกผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added 
network Services : VANS ) นั้นจากการศึกษาวิธีการตัดสินใจโดยน าการวิเคราะห์เชิงล าดับขั้น (AHP: Analytic 
Hierarchy Process) มาใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( VANS ) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากเริ่มต้นด้วยการ เปรียบเทียบ “ความส าคัญ” ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อหา 
“น้ าหนัก” ของแต่ละเกณฑ์ก่อน หลังจากนั้น จึงน า “ทางเลือก” ที่มีทั้งหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญของแต่ละทางเลือกซึ่งช่วยให้ทราบถึงผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความ
ต้องการของบริษัท รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความผิดพลาด ซึ่งก่อให้เกิดกับผลที่กับทางบริษัทที่สามารถลดต้นทุนซึ่งเกิดมาจากกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียื่งข้ึน 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 

• การเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูล Manual  
จึงท าให้ต้องใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลบางอย่างก็เป็นความลับซึ่งไม่
สามารถนาออกมาได้ จึงทาให้อาจได้ข้อมูลบางส่วนไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรการรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลบางส่วนของบริษัทภายนอกเป็นไปด้วยความยากลาบากเนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน 

• ผู้ศึกษาไม่สามารถนาเสนอข้อมูลได้ในทุกด้าน เนื่องจากข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยให้กับ
บุคคลภายนอกได้ 

 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
 1.  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยการพัฒนาจากการใช้โปรแกรมที่มีอยู่เพิ่มในส่วนบันทึกพิกัด ซึ่งจะช่วยให้เจ้าน้าที่หาสินค้าได้
แม่นย า รวดเร็ว ลดเวลาในการท างานลง รวมไปถึงความผิดพลาดของข้อมูลน้อยลง  



 2.  ควรจัดให้มีมาตรฐานในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่มาท าการคีย์ข้อมูลของบริษัท โดยพิจารณาในเรื่องของ
ทักษะเกี่ยวกับความจ า ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
 3.  ควรท าการก าหนด KPI ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีกรอบในการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่บริษัทก าหนด 
 4.  ควรจัดให้มีระบบ และมาตรฐานในการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Value Added network Services : VANS ) ซึ่งจะท าให้บริษัทได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS ) ที่ท าให้เกิดความคุ้มทุนมากที่สุด 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
 1.  ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงความต้องการ และความพึงพอใจรวมไปถึง
ข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ใช้บริการ ขนส่งสินค้า โดยบริษัท XYZ จ ากัด จซึ่งผลของการศึกษาวิจัยจะสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของบริษัทได้ 
 2.  ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษากับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน และเป็นลูกค้าที่เลิกใช้
บริการขนส่งสินค้าโดยบริษัท XYZ จ ากัด จเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลิกใช้บริการกับบริษัท XYZ จ ากัด จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการในการให้บริการของบริษัท 
XYZ จ ากัด จที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นต่อไป 
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