
การศึกษาแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในการยืนยันรายละเอยีดการน าเข้าแก่ตัวแทนออกของ 

กานตสิ์นี จิตตว์ิบูลย ์และพณณกร ทองหลิ้ม 

บทคัดย่อ 

 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตและประกอบรถจกัรยานยนต์

ประเภทบ๊ิกไบค ์โดยจะมีการน าเขา้ส่วนประกอบจากประเทศต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบและยืนยนัความ

ถูกตอ้งให้กบัตวัแทนออกของ (Shipping) เพื่อด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรในขั้นตอนถดัไป ดงันั้นการศึกษา

ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการน าเขา้ของแผนก   

โลจิสติกส์ บริษทั ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชัน VLOOKUP         

ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกรายละเอียดของสินคา้ อีกทั้งวิธีการน้ียงัส่งผลไปถึง

การลดระยะเวลาในขั้นตอนการด าเนินงานอีกดว้ย ผลการศึกษาวิจยัพบว่าสามารถลดขั้นตอนและลดระยะเวลา

ในการท างานไดถึ้ง 60%  

1. บทน า (Introduction) 

 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษทัผูผ้ลิตและประกอบรถจกัรยานยนต์

ประเภทบ๊ิกไบค์สัญชาติอังกฤษ ซ่ึงมีโรงผลิตในประเทศไทยและได้มีการน าเข้าช้ินส่วนรถจักรยานยนต์          

จากหลากหลายประเทศเขา้มาเพื่อประกอบเป็นรถจกัรยานยนต์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยในการน าเขา้ 

จะตอ้งมีการตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของรายละเอียดสินคา้ให้กบัตวัแทนออกของ (Shipping) หรือท่ี

เรียกวา่ Confirm Pre-Alert 

 ดังนั้ นผู ้จัดท า จึง เกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงกระบวนการข้างต้นโดยน า ฟังก์ชัน VLOOKUP                    

ในโปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยในการค้นหา และอ้างอิงข้อมูลในส่วนของข้อมูลช้ินส่วน (Part)              

เพื่อลดเวลาท างานของกระบวนการน้ี และจะยงัมีส่วนช่วยลดความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error)         

อีกทั้งพนกังานยงัสามารถน าเวลาท่ีเหลือไปตรวจสอบรายละเอียดในส่วนอ่ืน ๆ ได ้

 1.1 วัตถุประสงค์ 

   1.1.1 เพื่อศึกษากระบวนการท างานของแผนกโลจิสติกส์ ในส่วนงานน าเขา้ 

   1.1.2 เพื่อศึกษาปัญหา และหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการน าเขา้ 

  1.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   1.2.1 รู้และเขา้ใจกระบวนการท างาน และเอกสารท่ีใชใ้นแผนกโลจิสติกส์ 

   1.2.2 รู้และเขา้ใจ สามารถบ่งช้ีลกัษณะปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการน าเขา้ 



   1.2.3 มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแผนกโลจิสติกส์ 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

 2.1.1 การน าเข้า (Import) 

 Giztix (2562) ได้กล่าวว่า การน าเข้า ( Import) คือ การน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา

ภายในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์หรือเพื่อประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการน าเขา้สินค้า ผูน้ าเขา้จะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบท่ีกรมศุลกากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีเอกสารส าหรับการน าเขา้

ดงัน้ี ใบขนสินคา้ขาเขา้ (Import Declaration), ใบตราส่งสินคา้ทางเรือ (Bill of Lading: B/L) หรือใบตราส่งสินคา้

ทางอากาศ (Air Way Bill: AWB), บัญชีราคาสินค้า (Invoice), บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List), 

ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตส าหรับสินคา้ควบคุมการน าเขา้ (Import License) (ถา้มี), ใบรับรองแหล่งก าเนิด

สินค้า (Certificates of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร)  และเอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดง

ส่วนผสม 

 2.1.2 ผังงาน (Flowchart) 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล หน่วยสารสนเทศทรัพยากร       

ได้กล่าวว่า ผงังาน คือ แผนภาพท่ีมีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรท่ีแสดงถึงขั้นตอนการท างานของ

โปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน โดยแต่ละสัญลักษณ์ในแผนภาพ จะหมายถึงการท างานหน่ึงขั้นตอน          

ส่วนลูกศรจะแทนล าดบัการท างานขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งทิศทางการไหลของขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมตน้จนไดผ้ลลพัธ์

ตามตอ้งการ ระบบงานทุกชนิดท่ีผา่นการวิเคราะห์เป็นล าดบัขั้นตอนแลว้ จะสามารถเขียนเป็นผงังานได ้

 2.1.3 ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  

 ส านกัมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่ น (JIS) (ม.ป.ป.) ไดนิ้ยามความหมายของผงักา้งปลาไว้

ดงัน้ี ผงักา้งปลา เป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงของ 7 QC Tools ท่ีใช้ในการแกปั้ญหา ใช้แสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็น

ระบบระหวา่งสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา 

 2.1.4 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) 

 Chanin Buapli (2559) ไดก้ล่าววา่ แผนผงัตน้ไม ้(Tree Diagram) หรือแผนผงัระบบ (Systematic 

Diagrams) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดข้องผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมดในลกัษณะ

ของรูปภาพ การเขียนแผนภาพตน้ไม ้จะเร่ิมจากจุดทางดา้นซา้ยมือเสมอ และแตกก่ิงออกไป 

 



 2.1.5 ฟังก์ชัน VLOOKUP 

 9Expert (2564) ไดก้ล่าวว่า VLOOKUP ย่อมาจาก Vertical Lookup เป็นฟังก์ชนัหรือสูตรหน่ึง

ใน Excel ท่ีใชใ้นการคน้หาในรูปแบบเหมือนฐานขอ้มูล ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล เพื่อท่ีจะดึงเอา

ข้อมูลอ่ืน ๆ ของรายการนั้นมาแสดง โดยมีข้อจ ากัดคือส่ิงท่ีใช้หา ต้องเป็นคอลัมน์แรกเสมอ โดยใช้สูตร 

=vlookup(ค่าท่ีใชห้า,ช่วงของฐานขอ้มูล,คอลมัน์ท่ีเท่าใด,รูปแบบการคน้หา) 

 2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

  วิมลสิริ โพธิจกัร์ (2561) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานแผนก

น าเขา้ ของบริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั และศึกษาปัญหาเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยใช้แนวคิดการลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS อีกทั้งยงัมีการน าเอา

ฟังกช์นั VLOOKUP มาใชใ้นขั้นตอนการสร้างเอกสาร Job Order  

  เก้ือกูล รอดจินดา (2561) ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือในการประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างและ

ตน้ไมจ้ากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์โดยถอดแบบประเมินราคาดว้ยการใชฟั้งกช์นั VLOOKUP ประยกุตใ์ชก้บั

ระบบฐานขอ้มูล  

  จินตวตั คลา้ยเผือก (2560) ศึกษาวิจยัเร่ือง การประยุกต ์Lean เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในการ

ออกใบขนสินคา้ขาเขา้ในเขตปลอดอากร WYNCOAST ซ่ึงปัญหาในการด าเนินงานนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการท า  

ใบขนสินค้า เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีไม่เคยน าเข้าและไม่มีข้อมูลอ้างอิง ดังนั้ นต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม            

เช่น รูปภาพหรือค าแปลสินคา้ และเอกสารในการยืน่ขอน าสินคา้เขา้ในเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากร  

3. วิธีการวิจัย (Research Methodology) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา  

  ศึกษากระบวนการท างานของแผนกโลจิสติกส์ ในส่วนงานน าเข้า โดยศึกษาจากการลงมือ

ปฏิบติังานจริง ร่วมกบัการสังเกตและสอบถามพนักงาน และน าขอ้มูลมารวบรวมเป็นแผนภาพการไหลของ

ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถมองเห็นกระบวนการท างานไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

 3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการเก็บรวมรวบจากการปฏิบัติงาน ค้นควา้ สังเกต     

และสอบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมจากการปฏิบติังานจริง สังเกต

และสอบถามจากพนกังาน  



  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพิ่มเติมจากหลากหลายแหล่งท่ีมา 

เช่น งานวิจยั เอกสารวิชาการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  

 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  มีการน าเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใชเ้พื่อหาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน และด าเนินการหาสาเหตุ

ของปัญหาดงักล่าว โดยจะมีการเลือกใชผ้งังาน (Flowchart), ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) และแผนผงัตน้ไม ้

(Tree Diagram) อีกทั้งยงัมีการใชแ้บบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง  

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  เร่ิมจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผงังาน หรือ Flowchart เพื่อช่วยในการล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน 

และท าให้เห็นภาพรวมของกระบวนการท างานมากยิ่งขึ้ น จากนั้ นใช้ผ ังก้างปลา (Fish Bone Diagram)               

เพื่อใช้ในการค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา เม่ือได้ปัญหาจึงด าเนินการต่อด้วยการใช้แผนผงัต้นไม้            

(Tree Diagram) เพื่อใช้วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข อีกทั้ งยงัมีการใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง           

เพื่อเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 3.5 วิธีการแก้ไขปัญหา  

  ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมจากการปรับปรุง Master File เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมต่อการน าไปใช ้ 

  ขั้นตอนท่ี 2 การใส่สูตร VLOOKUP ในแต่ละคอลมัน์  

  ขั้นตอนท่ี 3 น าวิธีการดงักล่าวไปใชก้บัการปฏิบติังานจริง 

 3.6 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

  ประเด็นท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง  

   เพื่อท าการวดัประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นของกระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ 

  ประเด็นท่ี 2 ทศันคติของผูป้ฏิบติังานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

   ขอ้มูลส่วนน้ีมาจากการเก็บขอ้มูลในการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการท างานในคร้ังน้ี  

  ประเด็นท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในมุมมองของผูศึ้กษา 

   ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควรปรับปรุงในมุมมองของตวัผูศึ้กษา ภายหลงัจากท่ีไดท้ าการค้นควา้ 

ศึกษาและลองน าไปปฏิบติัในกระบวนการท างาน 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: วิธีการด าเนินงาน 

 จากการศึกษากระบวนการท างานดว้ยผงังาน ท าให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการท างาน จึงวิเคราะห์หา

ปัญหาจากความผิดพลาดในกระบวนการท างาน ไดข้อ้สรุป คือ ขั้นตอนในการท างานท่ีมีค่อนขา้งมาก ส่งผลให้

เกิดความผิดพลาด จากนั้นจึงไดวิ้เคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขโดยใช้แผนผงัตน้ไม ้และแนวทางท่ีเหมาะสม    

คือ การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานดว้ยฟังก์ชนั VLOOKUP เขา้มาช่วยในขั้นตอนการ Confirm Pre-Alert 

โดยการกรอกข้อมูลเฉพาะ Part Number จากนั้นข้อมูลในส่วนอ่ืน ๆ  ก็จะปรากฎขึ้นมาตามท่ีได้ใส่สูตรไว ้       

ซ่ึงจะตอ้งเร่ิมจากการปรับปรุง Master File เน่ืองจาก Master File เดิม ยงัขาดความสอดคลอ้งกบัการใชง้านควบคู่

กบัฟังก์ชนั VLOOKUP ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการปรับปรุงให้มีความสอดคลอ้งมากยิง่ขึ้น ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง

ปรับหวัตารางใหเ้ป็นหวัขอ้ตามท่ีตอ้งการ ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1: ตวัอยา่งการปรับปรุง Master File 

 

 

 



 จากเดิมในขั้นตอนการ Confirm Pre-Alert ในรูปแบบเดิม จะต้องท าการค้นหาและคัดลอกขอ้มูล    

จาก Master File และน ามาวางในตาราง เพื่อท าการยืนยนัรายละเอียดของ Shipment โดยขอ้มูลท่ีจะตอ้งคดัลอก

จะประกอบไปดว้ย Part Number, Part Name, Part Description, Brand และ Tariff Code ซ่ึงในกรณีท่ี Shipment 

มีจ านวนรายการค่อนขา้งมาก ก็จะท าให้ใช้เวลาในขั้นตอนน้ีค่อนขา้งมาก แต่แนวทางท่ีได้ท าการปรับปรุง       

จะช่วยลดระยะเวลาดงักล่าว เน่ืองจากกรอกขอ้มูลเฉพาะ Part Number จากนั้นขอ้มูลในส่วนของ Part Name,              

Part Description, Brand และ Tariff Code ก็จะปรากฎขึ้นมาตามท่ีไดใ้ส่สูตรไว ้ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: กระบวนการด าเนินงานของแผนกโลจิสติกส์ในรูปแบบใหม่ 

 

ภาพท่ี 3: กระบวนการด าเนินงานของแผนกโลจิสติกส์ในรูปแบบใหม่ (ต่อ) 

 

 

 



5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion) 

 จากการท่ีไดศึ้กษาขอ้มูล ท าให้ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้น   

จากกระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงปัญหาหลกั คือ ขั้นตอนท่ีมีจ านวนค่อนขา้งมาก ท าใหสู้ญเสียเวลา จึงเกิดแนวคิด

ท่ีจะน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมีเป้าหมายส าคญั คือ การท าให้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวก       

และช่วยลดเวลาในการท างาน  

 5.1 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง  

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงจะเปรียบเทียบในประเด็นเก่ียวกับ                   

การลดระยะเวลา (Reduce Time) โดยจะท าการเปรียบเทียบในการกรอกขอ้มูลดว้ยวิธีการในรูปแบบเดิมและ

รูปแบบใหม่ จ านวน 20 Shipment สามารถสรุปไดต้ามแผนภูมิแท่ง ดงัต่อไปน้ี 
 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1: แผนภูมิเปรียบเทียบระยะเวลาการกรอกขอ้มูลแต่ละ Shipment 

 จากการเก็บข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าวิธีการรูปแบบใหม่ท่ี เป็นการน าเอาฟังก์ชั น 

VLOOKUP มาช่วยในขั้นตอนการกรอกขอ้มูล สามารถช่วยลดระยะเวลาในการกรอกขอ้มูลไดถึ้งร้อยละ 66.67 

 5.2 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังการปรับปรุง 

 จากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการท างาน ก่อนและหลงั

การปรับปรุงโดยใชฟั้งก์ชนั VLOOKUP ท าให้ไดท้ราบถึงทศันคติของการท างาน และขอ้มูลอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถ

สรุปขอ้มูลได ้ดงัน้ี  

 

 

 



 พนกังานคนท่ี 1 (เพศหญิง อายงุาน 5 ปี)  

  ใหค้วามเห็นวา่ วิธีการในรูปแบบใหม่มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ในส่วนของขอ้ดี คือ มีความสะดวก 

รวดเร็ว สามารถลดระยะในการกรอกขอ้มูลได ้แต่ก็มีขอ้เสีย คือ ในความรวดเร็วนั้นก็อาจจะส่งผลให้เกิดความ

ผิดพลาดไดเ้ช่นกนั 

 พนกังานคนท่ี 2 (เพศหญิง อายงุาน 13 ปี) 

  ให้ความเห็นถึงวิธีการรูปแบบใหม่ ขอ้ดี คือ ช่วยลดระยะเวลาในการคน้หา ลดขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน เพิ่มความสะดวก และข้อเสีย คือ ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ในกรณีท่ีไฟล์ข้อมูลมีการอัพเดท           

และเปล่ียนช่ือไฟล ์ 

5.3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในมุมมองของผู้ศึกษา 

 1. การศึกษาน้ียงัมีบางขั้นตอนท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ขึ้นได ้

 2. แนวทางท่ีไดเ้สนอไปนั้นหากสามารถน าไปปรับใช้กบักระบวนการท างานในรูปแบบการขนส่ง

อ่ืน ๆ ไดก้็จะมีประโยชน์มากเช่นกนั  

 3. ควรมีการตรจสอบและอพัเดทขอ้มูลในไฟลอ์ยูเ่สมอ เพื่อความเป็นปัจจุบนัของข้อมูล 

6. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จด้วยการเอ้ือเฟ้ือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และความร่วมมือจากหลายท่าน             

ขอขอบคุณบริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั คุณภาสกร เศวตเลข ผูจ้ดัการแผนกโลจิสติกส์ 

และพนักงานท่ีมิได้เอ่ยนามท่ีให้โอกาสส าหรับการเขา้มาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา ให้ความอนุเคราะห์การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตลอดจนการดูแลและสอนงาน  
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