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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดส่งสินค้า (TMS) กรณีศึกษา 

บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ระยอง (จ ากัด) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ท างาน ช่วงก่อนและหลัง น าระบบ TMS เข้ามาใช้ รวมถึงการหาข้อบกพร่องของระบบ TMS ผู้วิจัยได้น าแนวคิด

กระบวนการไหล และแนวคิดการวิเคราะห์งานและเขียนผังงาน มาวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการท างาน และเวลา

ของการท างานแบบเดิมและการท างานที่ผ่านระบบ TMS และ ในน าแนวคิด SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์จุดเด่น 

จุดด้อยของระบบ TMS 

 ซ่ึงผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดส่งสินค้าน้ี ท าให้ทราบว่าการ

ท างานทั้งสองรูปแบบการท างานด้วยระบบ TMS มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นตอนจากเดิมที่มี 10 ขั้นตอนเป็น 11 

ขั้นตอนแต่ระยะเวลาการท างานลดลง ไปถึง 65.3 นาทีจากเดิมที่ใช้เวลาในกระบวนการท างานทั้งหมด 145 นาที

เป็น 79.3 นาที 

ค ำส ำคัญ : TMSs , E-mail , ความล่าช้าในการสื่อสาร , เทคโนโลยี 

 

1. บทน ำ (INTRODUCTION) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและ

การเข้าถึงที่ง่าย ในโลกของธุรกิจน้ันก็ได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกค์ใช้ในองค์กรเพื่อลดต้นทุนในด้าน

ต่างๆ เช่น การน าหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริหารเพื่อต้นทุนแรงงาน การน าเว็บ 

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาลดต้นทุนในการออกเอกสารประเภทกระดาษ  โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ได้มีการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 

บริษัท กรณีศึกษา จึงได้เล็งเห็นในการน าระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการการขนส่งสินค้าเข้ามาช่วยใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน ลดการส่งอีเมลและโทรศัพท์ (ระหว่างโรงงานและฟอร์เวิร์ดดอร์) 

ซ่ึงในการน าระบบ TMS หรือ Transition Management systems เข้ามาช่วยน้ันเพื่อที่จะท าให้ขั้นตอน

ประสานงาน การออกเอกสาร จนถึงการติดตามการรับ-ส่งสินค้า  มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถลดขั้นตอน

สิ้นเปลือง ลดต้นทุนการออกเอกสารในรูปแบบกระดาษ และเพิ่มความแม่นย าในการรับ-ส่งเอกสาร ลดเวลาการ

ท างาน-การด าเนินงานของทีมในการวางแผน และควบคุมเวลาการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้าน้ันเพิ่มขึ้น แต่ด้วยระบบการท างานน้ียังเป็นที่ระบบที่ใหม่ส าหรับทาง

บริษัทและทางหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น ถึงการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับ



การจัดส่งสินค้า หรือ ระบบ TMS ด้วยการน าแนวคิดกระบวนการไหล มาวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการท างาน 

และเวลาของการท างานแบบเดิมและการท างานที่ผ่านระบบ TMS และ ในน าแนวคิด SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์

จุดเด่น จุดด้อยของระบบ TMS เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมูลไปพัฒนาระบบต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบบริหารติดตามงานระบบขนส่งเครือฮิตาชิกรุ๊ป   

เพื่อปรับปรุงความมาตรฐาน ความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพระดับโลกของขาเข้าและกระบวนการขา

ออก ฮิตาชิได้พัฒนาเครื่องมือ: Transport Management System (TMS) ระหว่างฐานซัพพลายเออร์ ผู้ขนส่ง

สินค้าและส่วนโรงงานของเบรกหน่วยธุรกิจในกลุ่มฮิตาชิ ระบบบริหารติดตามงานระบบขนส่ง สามารถใช้งานได้ง่าย

มีความสะดวกและปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงให้บริการบน Cloud หรือ On-Premise ภายในองค์กร ด้วยการใช้งาน

โปรแกรมผ่าน Web browser และ Web Application ได้ตลอดทุกที่ 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน (Nathalie 

SALERNO ,2564) 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการลดต้นทุนการขนส่ง 

1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ ามันดีเซล หรือเบนซิน 

เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG 

2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเน่ืองหลาย รูปแบบ 

(Multimodal transportation) ซ่ึงเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้

สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว 

3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุดยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่

สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน 

4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการ ว่ิงเที่ยว

เปล่าหรือ Backhauling management 

5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์และการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การขนส่ง (ภคพร ผงทอง ,2561) 

2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis 

วิเคราะหSWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซ่ึง ปจจัยเหลาน้ี

แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการด าเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความ

สามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมายในขณะที่จุดออน ขององคกร จะเปนคุณลักษณะภายใน ที่

อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอม จะเปนสถานการณท่ีใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมา

ยองคกรในทางกลับกันอุปสรรคทาง สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผล

จากการวิเคราะห SWOT น้ีจะใชเปนแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศนการก าหนดกลยุทธเพื่อใหองคกรเกิดการ

พัฒนา ไปในทางที่เหมาะสม (ณรงควิทย แสนทอง ,2551) 

 



2.4 แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 

แผนภาพการไหลจะมีการใชแผนภาพจ าลองสถานที่หรือผังบริเวณที่ ประกอบกิจกรรมพรอมต าแหน่งของ

แผนกงานหรือเครื่องจักรที่ส าคัญลงในภาพและแสดงเสนทางการเคลื่อนยาย พรอมสัญลักษณลงบนแผนภาพ จะ

สามารถจ าแนกกิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่มไดแกการปฏิบัติไปจนถึง กิจกรรมที่ไม่กอใหเกิดมูลค่าและชวยชี้ใหเห็นจุดที่เกิด

การรอคอยและระยะทางการเคลื่อนยายเพื่อน าไป  วิเคราะหว่าเกิดความสูญเปลาขึ้นในกระบวนการผลิตหรือไม่ 

(นวพร สวัสดี ,2560) 

 

3. วิธีกำรวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจาก

ประวัติข้อมูลการซ้ือขายที่ใช้การท างานแบบเก่าคือวิธีการส่งอีเมลล์และประวัติข้อมูลการซ้ือขายผ่านระบบ TMS 

ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อน ามาประกอบเป็นข้อมูลในการท าวิจัย ซ่ึงการรวบรวมข้อมูลน้ี ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงปัญหา 

ขั้นตอน และระยะเวลาของระบบ TMS มากขึ้น 

 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการทบทวน บทความ งานวิจัย และ

วารสารวิชาการที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ TMS และขั้นตอนการท างานของโลจิสติกส์ 

3.3 กลุ่มตัวอย่าง 

1) บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ระยอง จ ากัด จังหวัดระยอง 



2) บริษัท เจ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) 

3) C Interntional (Dalian) Co. Ltd ,China 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะขององค์ ได้แก่ 

โครงสร้างองค์กร การด าเนินธุรกิจ 

2) น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์การท างานในรูปแบบ flow Process chart เพื่อ

เปรียบเทียบขั้นตอน กระบวนการท างาน และเวลาของการท างานของทั้งสองรูปแบบ 

3) เปรียบเทียบผลลัพธ์และวิเคราะห์ SWOT 

4) สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

4. ผลกำรศึกษำ (RESEARCH FINDING) 

 จากการวิเคราะห์ระหว่างการท างานแบบเดิมและการท างานด้วยระบบ TMS ท าให้ทราบว่ามีกระบวนการ

ที่ล่าช้าละไม่เป็นระบบ หลังจากการวิเคราะห์กระบวนการท างานแบบเดิมพบว่ากระบวนการท างานระหว่าง 

Supplier ,Shipping, Forwarder  และบริษัทในกรณีศึกษา มีหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างไม่เป็นระบบและใช้เวลานาน 

ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 จึงน าไปสู่การพัฒนาน าระบบ TMS เข้ามาใช้ในการด าเนินการตั้งแต่การสร้างค าร้องส่ง

สินค้าจนสินค้าถึงโรงงาน โดยระบบที่น าเข้ามาใช้น้ันผู้ใช้สามารถค้นหา ตรวจสอบข้อมูล แก้ไข ติดตามสถานะงาน

และการขนส่งได้  

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์กระบวนการท างานแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4.1 ขั้นตอนที่ 1-6 จะเป็นขั้นตอนการท างาน ที่ใช้ E-mail เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และ

จัดการขั้นตอนในการขนส่งรวมถึงการส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ โดยใช้เวลาในการเขียน-การส่ง E-mail 1 ฉบับเฉลี่ยที่ 

5-10 นาที ในขั้นตอน 1 และ 2 ใช้เวลาในขั้นตอนถึงขั้นตอนละ 30 นาที เพราะ เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้น 

Supplier Shipping Forwarder จะต้องประสานงานกันโดยมีการสื่อสาร ด้วย E-mail เฉลี่ยที่ 4-6 ฉบับ ขั้นตอนที่ 

7-8 เป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถระบุเวลาได้เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกเช่น การผลิต การเคลื่อนย้าย การจัดส่ง และ

ระยะทางและเวลาของการเดินทางของเรือและรถขนส่งในแต่ละรอบ ขั้นตอนที่ 9 เม่ือสินค้ามาถึงโรงงาน แผนก 



Warehouse จะเป็นผู้รับและตรวจสอบสินค้า โดยรูปแบบเดิมแผนก Warehouse จะท ารับผ่านระบบ SAP ที่

สามารถดูข้อมูลได้ภายในองค์กรเท่าน้ันและขั้นตอนที่ 10 แผนกโลจิสติกส์จะท าการ Download Invoice เพื่อ 

Booking รับสินค้าเพื่อส่งต่อขั้นตอนให้ฝ่ายจัดซ้ือและบัญชีต่อไป 

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์กระบวนการท างานด้วยระบบ TMS 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4.2 ขั้นตอนที่ 1-6 จะเป็นขั้นตอนการท างาน ที่ใช้ ระบบ TMS เป็นเครื่องมือในกาท างาน
และจัดการขั้นตอนในการขนส่งรวมถึงการส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ โดยใช้เวลาในการอยู่ 1-10 นาที ในขั้นตอน 1 ใช้
เวลาในขั้นตอนที่ 10 นาที เพราะ เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้น Supplier จะต้องใส่ข้อมูลต่างๆในการขนส่งเช่น G.W. , 
N.W. , ETD , ETA , Qty เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2-3 และ 5 เป็นเพียงขัน้ตอนคอนเฟิร์มและตรวจสอบท าให้ใช้เวลา
เฉลี่ยเพียง 1 นาที ขั้นตอนที่ 7-8 เป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถระบุเวลาได้เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกเช่น การผลิต การ
เคลื่อนย้าย การจัดส่ง และระยะทางและเวลาของการเดินทางของเรือและรถขนส่งในแต่ละรอบ ขั้นตอนที่ 9 เม่ือ
สินค้ามาถึงโรงงาน แผนก Warehouse จะเป็นผู้รับและตรวจสอบสินค้า โดยรูปแบบเดิมแผนก Warehouse จะท า
รับผ่านระบบ SAP ที่สามารถดูข้อมูลได้ภายในองค์กรเท่าน้ัน ขั้นตอนที่ 10 เป็นขั้นตอนที่เพิ่มมาจากการท างาน
แบบเดิมคือ Warehouse จะต้องท ารับภายในระบบ TMS ด้วย และขั้นตอนที่ 11 แผนกโลจิสติกส์จะท าการ 
Download Invoice เพื่อ Booking รับสินค้าเพื่อส่งต่อขั้นตอนให้ฝ่ายจัดซ้ือและบัญชีต่อไป 

โดยจากการวิเคราะห์การท างานทั้งสองรูปแบบการท างาน ด้วยระบบ TMS มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา 1 
ขั้นตอนจากเดิมที่มี 10 ขั้นตอนเป็น 11 ขั้นตอนแต่ระยะเวลาการท างานลดลง ไปถึง 65.3 นาทีจากเดิมที่ใช้เวลาใน
กระบวนการท างานทั้งหมด 145 นาทีเป็น 79.3 นาที ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 และภาพที่ 4.5 แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องแล้วโดยรวมก็ยังจ าเป็นที่ต้องใช้ E-mail เป็นสื่อกลางในการสื่อสารอยู่ดี เพราะในบางกรณีที่มี 
Issue  ใน บาง Shipment ตัวระบบ ยังไม่สามารถแจ้งเตือนหรือโชว์ข้อมูลที่อัพเดต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ภาพกราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลา 

และขั้นตอนการท างานของการท างานแบบเดิมและการท างานด้วยระบบ TMS 

 

5. สรุปผลกำรวิจัย (CONCLUSION) 

ซ่ึงผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดส่งสินค้าน้ี ท าให้ทราบว่าการ

ท างานทั้งสองรูปแบบการท างานด้วยระบบ TMS มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นตอนจากเดิมที่มี 10 ขั้นตอนเป็น 11 

ขั้นตอนแต่ระยะเวลาการท างานลดลง ไปถึง 65.3 นาทีจากเดิมที่ใช้เวลาในกระบวนการท างานทั้งหมด 145 นาที

เป็น 79.3 นาที 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้วยการน าระบบสารสนเทศ หรือ TMS เข้ามาใช้น้ัน จากเดิมที่

บริษัทที่ใช้การประสานงานผ่าน E-mail ท าให้มีปัญหาของการล่าช้าในการสื่อสาร การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่าง

หน่วยงาน ส่งผลท าให้เกิดการล่าช้าในการท าเอกสารหรือความผิดพลาดของเอกสารตามมาด้วย เม่ือมีการน า TMS 

เข้ามาใช้น้ันท าให้สามารถตรวจสอบ ติดตามขั้นตอนการท างาน และสถานะสินค้าได้ด้วยตัวเอง และทราบผลแบบ

เรียลไทม์ สามารถตรวจสอบ Shipment แต่ละรอบได้อย่างง่ายดายโดยข้อมูลไม่ปะปนกับข้อมูลอ่ืนๆ แผนก 

Warehouse สามารถทราบวันรับสินค้าได้ด้วยตัวเองรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในแผนกและองค์กรอ่ืนสามารถทราบถึง

สถานะสุดท้ายของสินค้าว่า สินค้าถึงปลายทางจริงหรือไม่ ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นช่วยให้การ

ท างานมีความเป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหาของการล่าช้าในการสื่อสาร การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน 

รวมถึงลดเวลาในการท างานแต่เน่ืองจากเป็นระบบที่พึ่งพัฒนาใหม่จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องท าให้ทราบว่า 

ระบบ TMSน้ัน ยังมีขั้นตอนการท างานในระบบที่ค่อนข้างซ้ าซ้อน การออกแบบระบบค่อนข้างที่จะใช้งานยาก และ

ไม่มีการแจ้งเตือนกรณีมีการ Update ท าให้ต้องเข้ามาเช็คในระบบตลอด รวมถึงตัวระบบที่ยังไม่ค่อยเสถียร ส่งผล

ให้ในการท างาน Web browser มีการตอบสนองที่ช้าในบางครั้ง 

 

 

 

 

 



6. กิตติกรรมประกำศ 

การปฏิบัติสหกิจเรื่องน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจาก ดร.ชมพูนุท อ่ าช้าง อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ปฏิบัติสหกิจที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ จน
สมบูรณ์ ตลอดจนให้ก าลังใจในการฝึกปฏิบัติสหกิจครั้งน้ีมาเป็น 
อย่างดียิ่งโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณบริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ระยอง (จ ากัด) ที่ได้ให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติสหกิจครั้งน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกโลจิสติกส์ แผนกแวร์เฮ้าท์และแผนกบุคคล 
 ขอขอบพระคุณคุณกัญญ์ณภัฏฐ์  สุขเฉียง , คุณอินทิรา  แก้วใหญ่  , คุณเกษรานันท์  สุภาผล ,คุณสุ
กัญญา   เดชอุดมไพศาลและคุณนวรัตน์   ทางดอน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและมอบความรู้ต่างๆเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถพบได้ในห้องเรียน 

วิจัยการฝึกสหกิจศึกษาในครั้งน้ี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 
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