
บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1. ที่มาและความส าคญั 

 บริษทั คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล จ ำกดั เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตถุงพลำสติกชั้นน ำในเอเชีย บริษทัก่อตั้ง

ขึ้นใน   ปีพ.ศ. 2519 เพื่อผลิตถุงพลำสติก และเมื่อเวลำผ่ำนไปบริษทัไดก้ลำยเป็นที่รู้จกัทัว่โลกในดำ้นกำรเติบโต
อย่ำงยัง่ยืนและผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพสูง ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ได้แก่ T-Shirt Bags, Garbage Bags, Zip Bags, 
Food Bags, Fashion Shopping Bags, Block Header Bags และ Plastic Sheetsโดยผลิตภณัฑข์องบริษทัมีกำรผลิต

จำก Polyethylene (PE) รวมทั้ง HDPE, LDPE, LLDPE  

1.2. วัตถุประสงค์ 

 1.2.1. เพ่ือศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนภำยในแผนกส่งออก 

1.2.2. เพ่ือศึกษำปัญหำในขั้นตอนกำรท ำงำนภำยในแผนกส่งออก 
1.2.3. เพ่ือเสนอแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในขั้นตอนกำรท ำงำนให้กบัแผนกส่งออก                                                                       

1.3. ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ี 
  ในกำรศึกษำเร่ือง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำนแผนกส่งออก ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี
คือ แผนกส่งออก ของบริษทั คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล จ ำกดั 
 1.3.2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 

  ในกำรจัดท ำงำนวิจัยมีกำรจ ำกัดขอบเขตภำยในบริเวณแผนกส่งออกของ  บริษัท คิงส์แพ็ค           
อินดัสเตรียล จ ำกัด โดยศึกษำกำรท ำงำนในส่วนของกำรบนัทึกข้อมูลสินคำ้ส่งออกเขำ้ระบบ SAP โดย
ขอ้มูลที่ไดเ้กิดจำกกำรสังเกต จำกกำรสอบถำม และจำกกำรปฏิบตัิจริงงำนจริงของผูท้ ำวิจยั 
  
 1.3.3. ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ 

  จำกกำรศึกษำเร่ือง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำนแผนกส่งออก ณ แผนกส่งออก 
ของ บริษทั คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล จ ำกดั มีระยะเวลำกำรศึกษำรวมทั้งหมด 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ธนัวำคม 2563
ถึง 31 มีนำคม 2564  

 



1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.2.1. สำมำรถทรำบขั้นตอนกำรท ำงำนภำยในแผนกส่งออก 

1.2.2. สำมำรถทรำบถึงปัญหำในขั้นตอนกำรท ำงำนภำยในแผนกส่งออก 
1.2.3. สำมำรถเสนอแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในขั้นตอนกำรท ำงำนให้กบัแผนกส่งออก                                                                       

1.5. นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

  Shipment หมำยถึง ช่ือที่ใช้เรียกชุดเอกสำรส ำหรับท ำกำรส่งออก ซ่ึงใน 1 Shipment จะ
 ประกอบไปด้วย  Bill of Lading, Comercial Invoice, Packing List, Weight Record และ  Container 

 Loading plan 

  Delivery Schedule หมำยถึง ตำรำงวนัที่ต้องส่งสินค้ำในแต่ละอำทิตย์ เพื่อใช้ส ำหรับกำร
 จดัล ำดบัในกำรจดัส่งสินคำ้ และจองระวำงเรือให้กบัลูกคำ้ 

  ใบส่ังลากตู้สินค้า คือ เอกสำรท่ีจดัท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรลำกตูสิ้นคำ้ (Container) โดยในเอกสำร
 จะระบุขอ้มูลที่เกี่ยวกบักำรขนส่งสินคำ้ เช่น เลขที่ใบก ำกบัภำษี, ช่ือบริษทัลูกคำ้, ช่ือบริษทัรถหัวลำก, 

 วนัที่เรือออก-ถึง,สถำนที่รับ-คืนตูสิ้นคำ้  

  Weight Record คือ เอกสำรท่ีระบุขอ้มูลเกี่ยวกับปริมำณสินคำ้ น ้ ำหนักของสินคำ้ เพ่ือใช้ใน
 กำรค ำนวณน ้ำหนกัสินคำ้ส ำหรับกำรจองระวำงเรือ และจดัท ำเอกสำรส ำหรับกำรส่งออก 

  เอกสาร Draft คือ เอกสำร Bill of Lading ที่สำยเรือส่งมำให้กบัทำงบริษทัเพื่อยืนยนักำรจองเรือ 
 แต่ยงัไม่ใช่ฉบบัจริง และอำจมีกำรแกไ้ขขอ้มูลในเอกสำร Draft ไดเ้สมอ 

 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงำนวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการส่งออก 

 2.1.1. ความหมายของการส่งออก 

  กำรส่งออก ( export) หมำยถึง กำรจดัส่งสินคำ้และบริกำรจำกตน้ทำงสู่ปลำยทำงทั้งทำงบก 
ทำงน ้ ำหรือทำงอำกำศ โดยผูส่้งสินคำ้หรือบริกำรออกเรียกว่ำ “ผูส่้งออก” ส่วนในทำงกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
กำรส่งออกหมำยถึง กำรขำยสินคำ้และบริกำรในประเทศไปสู่ตลำดอื่น (ตลำดสำกล) ในกำรส่งออกและน ำเขำ้

ซ่ึงสินคำ้จะตอ้งมีหน่วยงำนที่ตอ้งเกี่ยวขอ้งด้วยคือ กรมศุลกำกร แมว้่ำจะเป็นกำรน ำเขำ้หรือส่งออกผ่ำนทำง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3


ระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จ ำเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกบักรมศุลกำกรดว้ย และที่ส ำคญัตอ้งอยู่ภำยใตก้ฎหมำยกำรน ำเขำ้

และส่งออกของประเทศนั้น ๆ 

2.2. เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนดิ (7QC) 

 กำรรวบรวมและประยุกตใ์ชว้ิธีกำรทำงสถิติ กำรใช้หลกักำรทำงดำ้นเหตุผลและศำสตร์ควำมรู้ในดำ้น
ต่ำงๆมำ รวบรวม และเลือกใช้ในกำรจดักำรกบัปัญหำแต่ละชนิด เคร่ืองมือคุณภำพ 7 ชนิดน้ี ประกอบไปดว้ย

แผนภูมิพำเรโต แผนผงักำ้งปลำ กรำฟ ใบตรวจสอบ ผงักำรกระจำย ฮีสโตแกรม  

2.3. แนวคดิ ทฤษฎีWhy-WhysAnalysis 

 กำรวิเครำะห์หำ ปัจจยัที่เป็นตน้เหตุที่แทจ้ริง (RootCause) ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรำกฏกำรณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ขึ้น (Effect) ด้วยยวิธีกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิดสภำพกำรณ์ตกหล่นและ

ซ ้ำซ้อนและไม่จินตนำกำรเอง 

2.4. แนวคิด Lean (LeanThinking) 

 กำรมุ่งเน้นไปที่กำรลดควำมสูญเปล่ำในกำรด ำเนินงำน (Waste) ที่ท ำให้เกิดตน้ทุนในกำรผลิตแต่ไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินคำ้และบริกำรของธุรกิจรวมทั้งกำรปรับปรุงและพฒันำอย่ำง

ต่อเน่ือง 

2.5. ทฤษฎี ECRS 

 ทฤษฎี ECRS คือ ทฤษฎีในกำรลดควำมสูญเปล่ำ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกักำรกำรก ำจดั กำรรวมกนั กำรจดั

ใหม่และกำรท ำให้ง่ำย โดย กำรก ำจดั กำรรวมกนั กำรจดัใหม่ กำรท ำให้ง่ำย  

2.6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิโชติ สันพนัธรัตน์ (2548) กำรวิจยัประกอบดว้ยกำรวิเครำะห์หำสำเหตุกำรร้องเรียนของผูใ้ช้บริกำร
ด้ำนควำมล่ำช้ำในกำรส่งรำยงำนระบบเดิมที่ใช้กระดำษด้วยแผนผงักำ้งปลำท ำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพ

ระหว่ำงระบบเดิมและระบบใหม่ 

 วรธิดำ รัตนโคน้ (2559) กำรประยุกตใ์ชแ้นวควำมคิดแบบลีนมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของแผนก

บญัชี เนน้กำรลดควำมสูญเปล่ำจำกกระบวนกำรท ำงำนบญัชี โดยน ำเอำหลกักำร ECRS มำใชใ้นกำรจดักำร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95


บทที่ 3 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.1. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.2.1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 

  - กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ผูว้ิจัยท ำกำรสอบถำมข้อมูลและสัมภำษณ์ผูท้ ำงำน โดย

 สัมภำษณ์ตำมแบบฟอร์มท่ีจดัท ำขึ้นมำ เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรที่ใชใ้นกรณีศกึษำ คือ พนกังำนแผนกส่งออก ของบริษทั คิงส์แพค็  อินดสัเตรียล จ ำกดั 

 กลุ่มตวัอย่ำง คือ พนกังำนบริษทัแผนกส่งออกจ ำนวน 5 คน 

3.3. วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลจะใชผ้งักำ้งปลำ (Fishbone Diagram) ร่วมกบั Why-Whys Analysis ในกำรวิเครำะห์ 

ปัญหำและหำแนวทำงในกำรแกไขปั้ญหำท่ีถูกตอ้ง เพื่อท ำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำกระบวนกำรท ำงำนภำยในแผนกส่งออก 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำน 

ระบุและวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีเกิดจำกกำรศึกษำกระบวนกำร 

เสนอแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ 

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 

อภิปรำยและสรุปผลกำรแกไ้ข 



บทที่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำน 

4.1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานภายในแผนกส่งออก 

 4.1.1. กระบวนการท างานภายในแผนกส่งออก 

  บริษทั คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล จ ำกดั มกีำรแบ่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำน โดยแบ่งเป็นเจำ้หนำ้ท่ีเอกสำร
ส่งออก ดูแลเอกสำร Shipment ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรส่งออกสินคำ้ให้บริษทัลูกคำ้ และเจำ้หนำ้ท่ีดูแลในเร่ืองกำร
ผ่ำนพิธีศุลกำกร โดยมีขั้นตอนกำรท ำงำนทั้งหมด 3 ขั้นตอนดงัน้ี  
  4.1.1.1. ขั้นตอนกำรรับและตรวจสอบเอกสำรสินคำ้ส่งออกจำกฝ่ำยขำย 

  4.1.1.2. ขั้นตอนกำรจดัท ำเอกสำรเพ่ือใชใ้นกำรส่งออกสินคำ้ 

  4.1.1.3. ขั้นตอนกำรจดัท ำเอกสำรให้ฝ่ำยกำรเงินและจดัเกบ็เอกสำร 

4.2. เพื่อศึกษาปัญหาในขั้นตอนการท างานภายในแผนกส่งออก 

 ประเด็นปัญหาที่น ามาแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานภายในแผนกส่งออก 

  1. ปัญหำในกำรด ำเนินงำนภำยในแผนกส่งออกที่เกิดจำก  กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
 เอกสำรหลำยครั้ ง เน่ืองจำกมีกำรแกไ้ขขอ้มูลในเอกสำรส่งออกบ่อยครั้ ง ท ำให้ตอ้งพิมพเ์อกสำรออกมำ

 เป็นจ ำนวนมำก และท ำให้เกิดกำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซ้อนในขั้นตอนเดิม ๆ  เป็นควำมสูญเปล่ำด้ำนเวลำและ

 เพ่ิมตน้ทุนให้กบัองคก์ร 

  2. ปัญหำในกำรด ำเนินงำนภำยในแผนกส่งออกที่เกิดจำก พนังงำนหรือเจ้ำหน้ำที่เอกสำร
 ส่งออก ไดมี้กำรพิมพเ์อกสำรซ ้ำเอกสำรท่ีไดพิ้มพอ์อกมำแลว้ ท ำให้มีจ ำนวนปริมำณกระดำษท่ีถูกใชไ้ป

 เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้มีตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนท่ีเพ่ิมขึ้น 

4.3. เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการท างานให้กับแผนกส่งออก 

 มีกำรเสนอแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพขั้นตอนกำรท ำงำน ดงัน้ี ปรับวิธีกำรใชก้ระดำษในกำรปร้ิน
เอกสำร  ปรับขั้นตอนในกำรจดัท ำเอกสำรส่งออก โดยใชท้ฤษฎี ECRS และท ำกำรเปรียบเทียบระยะเวลำในกำร

จดัท ำเอกสำรส่งออก 

 



 

 บทที่ 5 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

 5.1.1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานภายในแผนกส่งออก 

  กำรศึกษำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภำยในแผนกส่งออกของบริษทั คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล จ ำกดั 
สำมำรถสรุปกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในแผนกส่งออกได้ คือ แผนกส่งออกรับเอกสำร Performa  Invoice 
(PI) มำจำกฝ่ำยขำย ด ำเนินกำรพิจำรณำเงื่อนไขในกำรส่งมอบสินคำ้ แลว้จึงรับ Delivery Schedule และ Revised 

Delivery Schedule  เจ้ำหน้ำที่เอกสำรส่งออกจดัท ำใบส่ังลำกตูสิ้นคำ้ส่งให้ผูจ้ดักำรตรวจสอบใบส่ังลำกตูแ้ละ
อนุมตัิ แลว้จึงรับเอกสำร Weight Record มำจำกฝ่ำย เจำ้หนำ้ท่ีเอกสำรส่งออกจดัท ำเอกสำรประกอบตำมเงื่อนไข
กำรซ้ือขำย ท ำกำรอนุมตัิแลว้จึงจดัท ำเอกสำรส่งให้กบัฝ่ำยกำรเงินและให้กบัลูกคำ้ แลว้เจำ้หนำ้ท่ีแผนกส่งออก

ด ำเนินกำรจดัเก็บเอกสำรส่งออกเขำ้แฟ้ม ถือเป็นกำรส้ินสุดกำรจดัท ำเอกสำรส ำหรับกำรส่งออก 

 5.1.2. เพื่อศึกษาปัญหาในขั้นตอนการท างานภายในแผนกส่งออก 

  จำกกำรศึกษำและรวบรวมขอ้มูล พบ 2 สำเหตุที่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขได ้ ภำยในแผนก
ส่งออก คือ สำเหตุที่เกิดจำกคนงำน เน่ืองจำกพนกังำนหรือเจำ้หนำ้ท่ีเอกสำรส่งออก และสำเหตุสุดทำ้ยคือ 
สำเหตุที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ เอกสำรหลำยครั้ ง เน่ืองจำกมีกำร แกไ้ข

ขอ้มูลในเอกสำรส่งออกบ่อยครั้ ง 

 5.1.3. เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการท างานให้กับแผนกส่งออก 

  ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรเสนอแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน กำรลดขั้นตอนกำร

ท ำงำนในส่วนของกำรตรวจสอบขอ้มูลเอกสำรส่งออก  

 ผลท่ีไดจ้ำกกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของแผนกส่งออก คือ สำมำรถลดขั้นตอนกำรด ำเนินลง

ไดใ้นส่วนของกำรตรวจสอบขอ้มูลเอกสำรส่งออก และลดขั้นตอนในกำรส่งส ำเนำใบส่ังลำก ส่งผลให้สำมำรถ
ประหยดัระยะเวลำกำรจดัท ำเอกสำร Shipment ลงได้ ลดปริมำณกระดำษที่ใช้ แผ่น เป็นกำรประหยดัตน้ทุน

ให้กบัองคก์ร 


