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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ แผนกเอกสารและ
จดัเก็บค่าภาระ ของบริษทั ที ไอ พี เอส จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ เพ่ือ
เป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ของแผนกเอกสารและจดัเก็บค่า
ภาระ โดยผูว้ิจยัท  าการศึกษาขั้นตอนการท างานสภาพปัจจุบนัและส ารวจปัญหาดว้ยการวิเคราะห์ 5 W 1 H จากนั้น
น าแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) เขา้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และคน้หาแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการท างานโดยใชห้ลกัการลดความสูญเปล่า (ECRS) จากการศึกษาปัญหาหลกัท่ีพบคือ การคียข์อ้มูล
ผดิพลาด เน่ืองจากพนกังานไม่ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มลูก่อนท าการบนัทึกขอ้มลูในระบบ งานวิจยัคร้ังน้ีน าเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงโดยวิธีการจดัล าดบัขั้นตอนการท างานใหม่ นัน่คือ ก่อนท่ีพนกังานจะรับเอกสารจากลูกคา้
จะตอ้งท าการตรวจสอบเอกสารก่อนการคิดค่าภาระทุกคร้ังผลการศึกษาพบว่า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้ไดม้ากยิง่ข้ึน โดยท่ีระยะเวลาการรอคอยของลูกคา้ลดลงจาก 1,025 วินาที 
เหลือเพียง 927 วินาที ซ่ึงช่วยให้พนกังานแผนกเอกสารขาเชา้สามารถรับลูกคา้ต่อวนัไดม้ากข้ึน 
 
1.  บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทั ที ไอ พี เอส จ ากดั ประกอบกิจการท่าเทียบเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ในเขตท่าเรือแหลมฉบงั 
ณ ท่าเทียบเรือ B4 ซ่ึงมีการให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับวางพกัตูสิ้นคา้ขาเขา้และขาออกในลานวางตูค้อนเทนเนอร์ และ
กิจการโรงพกัสินคา้ CFS  (Container Freight Station) ส าหรับวางพกัสินคา้ขาเขา้ท่ีขนส่งแบบ LCL โดยการ
ให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับวางพกัตูสิ้นคา้และกิจการโรงพกัสินคา้ (CFS) จ าเป็นตอ้งช าระค่าภาระท่าเรือ ซ่ึงเจา้ของ
สินคา้หรือตวัแทนเดินพิธีการออกของ (Shipping) จะตอ้งด าเนินพิธีการออกของและช าระค่าภาระท่าเรือเพ่ือน า
สินคา้ออกจากท่าเรือ โดยแผนกเอกสารและจดัเก็บค่าภาระจะท าหน้าท่ีจดัเก็บค่าภาระต่าง ๆ ของท่าเรือ อพัเดต
สถานะตรวจปล่อยในระบบ E-Import System ของศุลกากร จดัท าขอ้มูลส าหรับตูห้นัก (FCL) และตรวจสอบ
เอกสารท่ีตวัแทนเดินพิธีการออกของ (Shipping) น ามายื่นกบัทางท่าเรือ ซ่ึงมีเอกสารท่ีน ามายื่น ไดแ้ก่ ใบปล่อย
สินคา้ (Delivery Order) , ใบขนสินคา้ขาเขา้ และใบขออนุญาตเปิดตูค้อนเทนเนอร์  
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านเอกสารขาเข้าบริษัท
กรณีศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎีไคเซ็น (Kaizen) ทฤษฎีกา้งปลา (Fishbone Diagram) 
และการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 



Delivery Order (D/O) ใบขนสินคา้ขาเขา้ ใบขออนุญาตเปิดตูค้อนเทนเนอร์ ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากบัภาษีเต็ม
รูป และการ์ดรับตูสิ้นคา้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 1.  ซารีน่า ไวยสุภี (2554) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น 
(Kaizen) ของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ  ากดั มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ยส่วนบุคคล โดยมีวิ ธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งระดบัพนังงานปฏิบติัการมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 3 ปีถึง 5 ปี มีทศันิคติต่อกิจกรรมไคเซ็นทุกคน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้น
วตัถุประสงค ์จุดเด่นดา้นบุคคล ดา้นประโยชน์ ดา้นคุณลกัษณะ และดา้นทศันคติท่ีสนับสนุนความส าเร็จของไค
เซ็น มีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการ ดา้น
การจดัสรรผลประโยชน์ และดา้นการติดตามและประเมินผล ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลให้การมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผน ดา้นการ
ปฏิบติั ดา้นการจดัสรรผลประโยชน์ และดา้นการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั 

 2.  กฤษดา เชียรวฒันสุขและธนารัฐ ฉ ่าสุริยา (2562) ไดท้  าการศึกษาการส่ือสารภานในองคก์รท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของพนกังานในกิจกรรมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (ไคเซ็น) หลกัฐานเชิงประจกัษ์ บริษทั แพร
คติกา้ จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มในการท างาน การปรับปรุงวิธีการท างาน 
และการมีส่วนร่วมของพนกังาน วิธีการศึกษาโดยการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามพนกังานบริษทัทุกคน สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารในองค์กรดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในดา้นการสนับสนุนซ่ึงกนั
และกนั ดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบนมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน และการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัตามล าดบั นอกจากน้ี
ยงัพบว่าความเข้าใจในการกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของพนักงานมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 
3.  วธิีการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขั้นตอนการท างาน และการสัมภาษณ์พนักงานในส่วนงานเอกสารขาเขา้ ท่ีมี
หนา้ท่ีคิดค่าภาระท่าเรือในส่วนของตูสิ้นคา้ขาเขา้ ซ่ึงในการสัมภาษณ์จะสอบถามถึงขั้นตอนและปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่างการท างาน โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 3 คน จากนั้นท าการวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์ 5 W  1 H 
แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) และปรับปรุงขั้นตอนการท างานดว้ยหลกัการ ECRS 
 
4.  ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากระบวนการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ ในปัจจุบนั โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษามี
ขั้นตอนการท างาน คือ ลูกคา้หรือ Shipping จะน าเอกสารใบสั่งปล่อยสินคา้ (Delivery Order) ใบขนสินคา้ขาเขา้ 
และใบค าร้องขออนุญาตเปิดตู้มายื่นท่ีหน้าเคาน์เตอร์ของแผนกเอกสารและจัดเก็บค่าภาระ เพ่ือท าการช าระค่า



ภาระของท่าเรือ โดยพนกังานท่ีดูแลในส่วนงานเอกสารขาเขา้ จะตรวจสอบสถานะการสั่งตรวจท่ีหนา้ใบสั่งปล่อย
สินค้า (Delivery Order) ถ้ามีสถานะเป็นตรวจสอบพิกัดศุลกากรจะมีการเตรียมการตรวจในระบบ E-Import 
System ของกรมศุลกากร หรือมีสถานะยกเวน้การตรวจ สามารถคิดค่าภาระท่าเรือไดท้นัที และท าการตรวจสอบ
ประเภทของตูสิ้นคา้ในใบสั่งปล่อยสินคา้ (Delivery Order) เพ่ือท าการแกไ้ขหรือสร้างขอ้มูลในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูล
โหลดในระบบ 

จากการศึกษาขั้นตอนการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ในปัจจุบนั แบ่งเป็นขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี 
 1.  ลูกคา้น าใบสั่งปล่อยสินคา้ (Delivery Order) หรือ D/O ตวัจริง ใบขนสินคา้ขาเขา้ และใบค าร้องขอ
อนุญาตเปิดตูม้ายืน่ท่ีเคาน์เตอร์ช าระเงิน พนกังานรับเอกสารจากลูกคา้  
 2.  บนัทึกขอ้มลูตู ้ FCL (Full Container Load) ในระบบ SPARCS N4 โดยการน าเลขท่ี B/L มาสร้าง
เลข TIPS Ref No. เพ่ือเป็นการกรุ๊ปตูข้อง B/L นั้น ๆ ให้อยูใ่นเลขชอวเ์ดียวกนั   
 3.  ตรวจสอบสถานะใบขนสินคา้ขาเขา้ ซ่ึงมีสถานะ 2 แบบ คือ ยกเวน้การตรวจ (ไม่ตอ้งตรวจสอบ
พิกดัศุลกากร) และพบเจา้หนา้ท่ีเพ่ือตรวจสอบ (ตอ้งตรวจสอบพิกดัศุลกากร) 
 4.  กรณีใบขนสินคา้ขาเขา้แสดงสถานะตรวจสอบพิกดัศุลกากร หรือพบเจา้หนา้ท่ี พนกังานจะอพัเดต
สถานะในระบบ E-Import เป็นพร้อมตรวจหรือสถานะพบเจา้หนา้ท่ี และให้ shipping ติดต่อกบัทางศุลกากร    
 5.  ตรวจสอบค่าภาระท่าเรือของตูสิ้นคา้ประเภท FCL ในระบบ SAP และตูสิ้นคา้ประเภท LCL หรือ 
CFS ในระบบ Wacon    
 6.  ตรวจสอบช่ือและท่ีอยูข่องลูกคา้ หรือสร้างขอ้มลูลูกคา้กรณีไม่มีช่ือและท่ีอยู่ 
 7.  รับช าระค่าภาระท่าเรือ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกคา้  
 8.  ท  าการ Grant Custom ในระบบ SPARCS N4 และอพัเดทสถานะทางศุลกากรส าหรับตูสิ้นคา้ท่ีเปิด
ตรวจแลว้ เป็นส่งมอบผูป้ระกอบการ   
 9.  ปร้ินทก์าร์ดให้กบัลูกคา้เพ่ือน าไปยืน่รับตูสิ้นคา้ต่อไป  
 กระบวนการท างานในปัจจุบนัก่อนการด าเนินการปรับปรุงจะเห็นไดว้่าพนกังานส่วนงานเอกสารเขา้ 
รับเอกสาร D/O และใบขนสินคา้ขาเขา้จากลูกคา้ ไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลลงระบบทนัที เม่ือมีการคิดค่าภาระ ถึงมี
การตรวจสอบและสอบถามลูกคา้ว่าตอ้งการออกใบเสร็จท่ีอยูใ่ด จึงท าให้ลูกคา้ตอ้งกลบัมาท่ีหนา้เคาน์เตอร์อีกคร้ัง 
กรณีท่ีไม่มีท่ีอยูใ่นระบบ พนกังานจะตอ้งขอขอ้มลูท่ีอยูจ่ากลูกคา้ใหม่ จากนั้นจึงท าการสร้างท่ีอยูแ่ละออกใบเสร็จ
ค่าภาระท่าเรือได ้
 ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขั้นตอนการท างานในปัจจุบนัมาท าการวิเคราะห์ดว้ย การวิเคราะห์ 5 W 1 H และน า
แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) มาวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้มีระยะเวลาการรอคอยของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการท างาน จากการท่ีไดว้ิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงขั้นตอน
การท างานดว้ยหลกัการ ECRS ดงัตารางท่ี 1-1 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1-1  การด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท างานดว้ยหลกัการ ECRS 
 

กิจกรรม แนวทางการปรับปรุงงานตามแนวคิด ECRS 

1.  รับเอกสารจากลูกคา้และตรวจสอบเอกสาร -  พนักงานท าการตรวจสอบเอกสารท่ีรับจากลูกคา้ก่อนท าการแกไ้ขข้อมูลในระบบ เพ่ือ
ตรวจสอบประเภทตูสิ้นคา้ ขอ้มูลท่ีอยูลู่กคา้ สถานะทางศลุกากรหนา้ใบขนสินคา้ขาเขา้ และ
รหัสท่าตรวจปล่อยสินคา้ 

2.  บันทึกข้อมูลและสร้างเลขชอว์ (TIPS Ref  
No.) 

-  พนกังานคียข์อ้มูล Bill of  Landing เพ่ิมเติมจากขอ้มูลเดิมท่ีแผนก Ship Planning ไม่ไดท้ า
การโหลดไวใ้ห้ รวมถึงตรวจสอบขอ้มูลจ านวนตูใ้น B/L นั้น ๆ ดว้ย 
-  ตรวจสอบว่าตูไ้ดท้  าการ Discharge ลงจากเรือแลว้ ก่อนท่ีจะท าการสร้างเลขชอว ์(TIPS 
Ref  No.) 

3.  ตรวจสอบใบขนสินคา้ขาเขา้ - พนกังานตรวจสอบสถานะใบขนสินคา้ขาเขา้ทนัทีท่ีไดรั้บเอกสาร หากลูกคา้ไม่ไดท้ าการ
ตรวจสอบสถานะทางศลุกากรมาก่อน ตอ้งแจง้ลูกคา้ให้ติดต่อกบัทางกรมศุลกากร ก่อนท่ีจะ
ท าการบนัทึกขอ้มูลลงระบบ  

3.  ลูกคา้แจง้เตรียมการตรวจหรือพบนายตรวจ - ไม่พบปัญหา 

5.  ตรวจสอบค่าภาระท่าเรือ 
 

- พนกังานตรวจสอบขอ้มูลค่าภาระท่าเรือก่อนท่ีจะท าการพิมพใ์บเสร็จช าระเงิน 
- กรณีท่ีค่าใชจ่้ายขาดหรือเกินจากความเป็นจริงจะตอ้งมาตรวจเช็คขอ้มูลในระบบก่อน และ
แจง้ปัญหากบัแผนก IT เพ่ือท าการแกไ้ขค่าภาระท่าเรือท่ีไม่ถูกตอ้ง 

6.  ตรวจสอบท่ีอยูข่องลูกคา้ -  พนกังานตรวจสอบท่ีอยูลู่กคา้ทนัทีท่ีไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ 
- สอบถามความถูกตอ้งของท่ีอยูท่ี่จะท าการออกใบเสร็จให้กบัลูกคา้วา่ลูกคา้จะออกใบเสร็จท่ี
อยูต่ามใบขนสินคา้หรือไม่ 

7.  รับช าระค่าภาระท่าเรือและออกใบเสร็จ -  พนกังานสอบถามท่ีอยูท่ี่จะท าการออกใบเสร็จก่อนท่ีจะพิมพใ์บเสร็จช าระเงิน 

8.  Grant Custom ในระบบ SPARCS N4และสั่ง
ปล่อยในระบบ E-Import ของศลุกากร 

-  พนกังานตอ้งตรวจสอบสถานะและรหัสท่าตรวจปล่อยในเอกสารหน้าใบขนสินคา้ขาเขา้
ให้เรียบร้อยทนัทีท่ีไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ 
-  ตรวจสอบสถานะทางศลุกากรให้ถูกตอ้งก่อนอพัเดตในระบบ E-Import System 

9.  ปร้ินทก์าร์ดรับตู ้ -  พนกังานตอ้งตรวจสอบเลขชอว ์(TPS Ref  No.) ให้ถูกตอ้งก่อนท าการปร้ินท์การ์ดให้กบั
ลูกคา้ 

 
 โดยจากการเสนอแนวทางการปรับปรุงตามแนวคิด ECRS นั้น พนักงานแผนกเอกสารขาเขา้จะตอ้ง
ปรับปรุงการท างานดงัน้ี  
 1.  พนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้จะตอ้งตรวจสอบเอกสารท่ีรับจากลูกคา้ก่อนท าการแกไ้ขขอ้มลูใน
ระบบทุกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบขอ้มลูท่ีอยูลู่กคา้ สถานะทางศุลกากรหนา้ใบขนสินคา้ขาเขา้ และรหัสท่าตรวจปล่อย
สินคา้ 
 2.  พนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าภาระท่าเรือท่ีเกิดข้ึนจริง และ
ตรวจสอบท่ีอยูท่ี่จะท าการออกใบเสร็จก่อนท่ีจะพิมพใ์บเสร็จช าระเงิน 
 3.  พนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้จะตอ้งตรวจสอบเลขชอว ์(TPS Ref  No.) ให้ถูกตอ้งก่อนท าการ 

ปร้ินทก์าร์ดให้กบัลูกคา้ 

 จาการปรับปรุงแผนผงัการไหลของงานใหม่ ขั้นตอนการท างานยงัคงเหมือนเดิม แต่มีการจดัขั้นตอน
การท างานให้มีการตอบสนองต่อระยะเวลาการรอคอยของลูกคา้ไดเ้ร็วมากข้ึน โดยการจดัขั้นตอนการท างานใหม่



ไดอ้า้งอิงจากผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีส่งผลต่อระยะเวลาในการคิดค่าภาระท่าเรือท่ีมากข้ึน จึงปรับปรุงขั้นตอน
การท างานโดยการตรวจสอบขอ้มลูของเอกสารทุกชุดจากลูกคา้ก่อนท่ีจะท าการบนัทึกขอ้มลูลงระบบ เพ่ือป้องกนั
การกลบัไปสอบถามขอ้มลูของเอกสารชุดนั้นจากลูกคา้ใหม่อีกคร้ัง  
 ขั้นตอนการท างานก่อนการปรับปรุง พนักงานส่วนงานเอกสารขาเขา้จะรับเอกสารจากลูกค้าและ
บนัทึกขอ้มลูลงระบบทนัทีหลงัจากไดรั้บเอกสาร และเม่ือท าการคิดค่าภาระท่าเรือก็จะตอ้งออกใบเสร็จพบว่าท่ีอยู่
ท่ีลูกคา้ตอ้งการจะออกใบเสร็จนั้นไม่มีขอ้มูลอยู่ในระบบ จึงตอ้งกลบัไปสอบถามขอ้มูลจากลูกคา้อีกคร้ัง ท าให้
ลูกคา้มีระยะเวลารอคอยท่ีมากข้ึน 
 ขั้นตอนการท างานหลงัการปรับปรุง พนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้ไดท้  าการตรวจสอบเอกสารจาก
ลูกคา้ โดยท่ีจะตอ้งตรวจสอบประเภทของตูสิ้นคา้ ตรวจสอบสถานะการสั่งตรวจของกรมศุลกากรหน้าใบขน
สินคา้ขาเขา้ และพนักงานแผนกเอกสารขาเขา้จะตอ้งตรวจสอบท่ีอยู่ของลูกคา้ในระบบ SAP เม่ือไม่มีขอ้มูลใน
ระบบให้พนกังานแผนกเอกสารขาเขา้สอบถามจากลูกคา้ทนัที เพ่ือน ามาสร้างขอ้มลูในระบบ  
 โดยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูการจบัเวลาการท างานของพนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้ ซ่ึงการจบั
เวลาการท างานนั้นจะจบัเวลาการท างานจากการรับเอกสารประเภทเดียวกนั จ  านวนตูเ้ท่ากนั ขอ้มลูไดมี้การโหลด
ลงระบบเรียบร้อย น ามาใชว้ิเคราะห์ก่อนปรับปรุงการท างานเป็นระยะเวลา 3 วนั วนัละ 5 คร้ัง ไดแ้ก่ วนัท่ี 13-15 
มกราคม พ.ศ. 2564 มีเวลาเฉล่ียอยู่ท่ี 1,025 วินาที และจบัเวลาการท างานของพนักงานแผนกเอกสารขาเขา้หลงั
การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เป็นระยะเวลา 3 วนั วนัละ 5 คร้ัง ไดแ้ก่ วนัท่ี 27-29 มกราคม พ.ศ. 2564  มีเวลา
เฉล่ียอยูท่ี่ 927 วินาที 
ตารางท่ี 1-2  แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาขั้นตอนการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ก่อนปรับปรุงและหลงั 
                   ปรับปรุง  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เม่ือท าการจัดล าดับขั้ นตอนการท างานใหม่ด้วยการให้พนักงานส่วนงานเอกสารขาเข้าท าการ
ตรวจสอบเอกสาร D/O, ใบขนสินคา้ขาเขา้ และใบค าร้องขออนุญาตเปิดตู ้และตรวจสอบท่ีอยู่ของลูกคา้ก่อนท า
การบนัทึกขอ้มลูลงในระบบ จะช่วยให้ระยะเวลาการท างานในขั้นตอนการแจง้เตรียมการตรวจหรือพบนายตรวจ, 

ล าดบั กจิกรรม 
ระยะเวลาในการท างานเฉล่ีย (วินาที) 

กอ่นปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

1 รับเอกสารจากลูกคา้ 84 90 

2 ตรวจสอบใบขนสินคา้ขา 83 78 
3 ลูกคา้แจง้ท าการตรวจหรือพบนายตรวจ 136 99 

4 บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบและสร้างเลขชอว ์(TIPS Ref No.) 227 225 

5 ตรวจสอบค่าภาระดว้ยระบบ SAP  105 102 

6 ตรวจสอบท่ีอยู่ของลูกคา้ หรือสร้างขอ้มูลของลูกคา้ 98 104 

7 รับช าระค่าภาระและออกใบเสร็จ 171 136 

8 Grant Custom และสั่งปล่อยในระบบ E-Import ของศุลกากร 68 57 
9 ปร้ินทก์าร์ดรับตู ้ 43 36 

  รวม 1,025 927 



บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบและสร้างเลขชอว์ (TIPS Ref No.), ตรวจสอบค่าภาระและตรวจสอบท่ีอยู่ลูกคา้, การรับ
ช าระค่าภาระท่าเรือและออกใบเสร็จ, การสั่งปล่อยในระบบ E-Import ของกรมศุลกากร รวมไปถึงการปร้ินท์
การ์ดรับตู ้มีระยะเวลาการท างานลดลง เน่ืองจากพนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้ไดต้รวจสอบเอกสารก่อนบนัทึก
ขอ้มลู ท าให้พนกังานไม่ตอ้งยอ้นกลบัไปแกไ้ขขอ้มลูเพ่ิมเติมอีก 
 

5.  อภปิรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION)  
 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานดา้นเอกสารขาเขา้ แผนกเอกสารและ
จดัเก็บค่าภาระ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี จากการจัดล าดับขั้นตอนการท างานใหม่ตามแนวคิดไคเซ็น โดยใช้
หลกัการลดความสูญเปล่า (ECRS) ช่วยให้ระยะเวลาการท างานของพนกังานส่วนงานเอกสารขาเขา้ลดลง 10% ท า
ให้พนกังานสามารถคิดค่าภาระท่าเรือให้กบัลูกคา้ไดเ้ร็วมากยิ่งข้ึน ช่วยให้ระยะเวลารอคอยของลูกคา้ลดลง และ
ส่งผลให้พนกังานสามารถรับเอกสารเพ่ือคิดค่าภาระท่าเรือของลูกคา้รายอ่ืนต่อวนัไดม้ากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 การท าการเก็บขอ้มลูจะตอ้งแยกประเภทตูท่ี้เหมือนกนั ท าการเก็บขอ้มลูตูท่ี้มีจ  านวนเท่ากนั ประเภทตู้
เดียวกนั และมีขอ้มลูในระบบแลว้เหมือน ๆ กนั เพราะการคิดค่าภาระมีหลากหลายแบบ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
ใกลเ้คียงและสมเหตุสมผลท่ีสุด 
 
6.  กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างสูงจากคุณเฉลิม
เกียรติ คาทาศรี ต าแหน่ง หัวหนา้แผนกเอกสารและจดัเก็บค่าภาระ และพนกังานแผนกเอกสารและจดัเก็บค่าภาระ
ของบริษทั ที ไอ พี เอส จ ากดั ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทาง และให้ความไวว้างใจรับผิดชอบในการ
ท างานต่าง ๆ ตลอดจนให้ความดูแลและความช่วยเหลือในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัฉบบับน้ี ท  าให้โครงงาน
น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสหกิจ อาจารย ์รณกฤต เศรษฐดาลี ท่ีให้ค  าปรึกษาใน
การศึกษาวิจัย ตลอดจนวิธีค้นคว้าข้อมูล ขั้ นตอนในการศึกษางานและการแก้ไขในงานวิจัยคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณบริษทั ที ไอ พี เอส จ ากดั ท่ีให้โอกาสรับนิสิตเขา้ฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน
จริงในสถานท่ีประกอบการ 

 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในทุก ๆ เร่ืองของผูศึ้กษาวิจยั 

 

7.  เอกสารอ้างองิ 

กฤษดา เชียรวฒันสุข และ ธนารัฐ ฉ ่าสุริยา. (2562, พฤษภาคม). การส่ือสารภายในองค์กรท่ีส่งผล 
 ต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) หลักฐานเชิง ประจักษ์  
 บริษัท แพรคติก้า จ ากัด. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี 6 (ฉบบัท่ี 3), หนา้ 1218-1231. 
ซารีน่า ไวยสุกี. (2554). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)ของ  
 พนักงาน:กรณีศึกษา บริษัท โซน่ีเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด. งานวิจยัคน้ควา้อิสระ,  
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 



พนิดา หวานเพช็ร. (2555). การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษาแผนก 
 บัญชีค่าใช้จ่าย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ, สาขาการจดัการวิศวกรรมธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคงธญับุรี 
วนัรัตน์ จนัทกิจ. (2552). ทฤษฎีก้างปลา.  เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemn 
สุภรัตน์ พลูสวสัด์ิ. (2559). การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาออก กรณีศึกษา  
 สายเรือแห่งหน่ึงในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต,  
 คณะโลจิสติกส์, มหาวิทยาลยับรูพา. 
สมภาร วรรณรถ. (2560). การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท  
 วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด. งานวิจยัคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั 
 ราชภฏัราชนครินทร์. 
 


