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บทคัดย่อ 

  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกส่งออก กรณีศึกษา บริษทั ออฟโร้ด 
แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกส่งออกขาออก และ
ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแผนกส่งออก เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
ท างานใหม่ โดยการน าหลักการการก าจัดขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานให้เหลือน้อยลง การ
จดัล าดบังานใหม่ และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้นมาเป็นแนวความคิดในการศึกษาเพ่ือลดความสูญ
เปล่าและลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลง โดยการเก็บรวบรวมเวลาการท างานในแต่ละขั้นตอนของการ
ท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงวิธีการใหม่ 
  ผลการวิจัยพบว่า หลักการดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการท างาน กล่าวคือ พนักงานสามารถลด
ระยะเวลาการท าใบแจง้หน้ี (Invoice) หลงัจากไดรั้บ Booking detail จาก 37.25 นาทีเป็น 23 นาที และสามารถ
ลดระยะเวลาการตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของใบขนสินคา้กลบัไปยงัFreight Forwarder หลงัจากไดรั้บ
มาตรวจ    จาก94.75 นาทีเป็น 71.50 นาที 
ค าส าคัญ:  การปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง, การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 
 



Abstract 
  This research is a part of increasing work efficiency of Export Department in a case study of Off Road 
Accessories Limited, purposed to study in the increase of work efficiency of Export Document Department and 
study in guideline to increase efficiency of export employees to lead to new approach of performing work.      
The principle of eliminating unnecessary work procedures, reduction of work procedures by combination, 
rearrangement of works and work performance improvement by simplification were employed to be the study 
concept to reduce wastes and non-beneficial tasks. The working time in each step was collected and made the 
comparison between before and after using new approach.  
  The results indicated that the employees could reduce the time used in making invoice after receiving 
booking detail, firstly from 37.25 minutes to 23 minutes. Reduced the time for checking and confirming the 
validity of the declaration back to Freight Forwarder after receiving it for inspection from 94 .75  minutes to 
71.50 minutes.  
Keywords: Continuous Improvement, Increasing Word 
 
บทน า 
  ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศมาก โดยรูปแบบของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบนัมกัจะอยูใ่นรูปแบบการกระจายขั้นตอนการผลิตออกเป็น
ส่วน ๆ แลว้ให้แต่ละประเทศผลิตแต่ละส่วน ซ่ึงแต่ละประเทศมกัจะมีความถนัดและความสามารถต่างกนั โดย
ค านึงถึงการท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นส าคญัแลว้จึงค่อยน าช้ินส่วนเหล่านั้นมาประกอบกนัเป็นรถยนต์ที่
ตอ้งการ ซ่ึงการขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นการขนส่งคร้ังละมากๆ 
และการออกเอกสารขนส่งสินคา้ทางทะเลมีหลายขั้นตอน จึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดทางเอกสารได ้ 
  บริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั เป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนส าหรับรถขบัเคลื่อนส่ีลอ้ และจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและทั่วโลก จึงมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ดังนั้นการท าเอกสารส่งออกจึงมี
ความส าคญั ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาแนวทางการจดัท าเอกสารขนส่งสินคา้ขาออก เพื่อปรับปรุง
การท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยศึกษาขั้นตอนการท างานของแผนกส่งออกเพ่ือมองหาความสูญ
เปล่า ใชแ้ผนผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อหาสาเหตุของปัญหา และใชแ้นวคิด ECRS มาช่วยลด
ความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือที่เรียกว่า Waste ซ่ึงเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยไม่สร้างผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์ใดๆเพ่ิมเติมกบัองค์กร และอาจท าให้การด าเนินงานช้าลงจากที่ควรจะเป็น เพ่ือให้ไดม้าตรฐานการ
ท างานใหม่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้



 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการท างานของแผนกส่งออกของบริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังานแผนกส่งออก 
3. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาในการท าเอกสารของแผนกส่งออก 

ทบทวนวรรณกรรม 
  กรมศุลกากร (2559) พิธีการศุลกากรส่งออกทางเรือ ในการส่งออกสินคา้ ผูส่้งออกจะตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่ายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้
ครบถว้นเช่นเดียวกบัการน าเขา้ โดยมีค าแนะน าในการจดัเตรียมเอกสาร เพ่ือปฏิบติัตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร
ในการส่งออกสินคา้ 
    ภูวนาท เทพศุภร (2549) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) หรือไคเซ็น (Kaizen) 
หมายถึง การปรับปรุงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอยา่งต่อเน่ือง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับปรุงจาก
มาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้ น รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวันให้ดีย่ิงขึ้ น การปรับปรุงน้ีอาจไม่
จ าเป็นตอ้งใช้เทคนิคพิเศษใด ๆ เพียงแต่ใช้สามญัส านึกของพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดบับน จนถึง
ระดบัล่าง ในการตรวจสอบงานของตนเอง และตั้งใจปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึ้นกว่าเดิม 
  ประชาสรรณ์ แสนภกัดี (2561) แผนผงัสาเหตุและผล หรือแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) เป็น
แผนผงัที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปไดท้ี่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 
   ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ (2552) หลกัการ ECRS เป็นหลกัการที่ประกอบดว้ย การก าจดั (Eliminate) 
การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่าย ๆ  ที่สามารถ
ใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงไดเ้ป็นอยา่งดี โดยแนวทางการลดความสูญเปล่า หรือ MUDA 
ลงสามารถท าไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS ดงัน้ี 1. การก าจดั 2. การรวมตวั 3. การจดัใหม่ 4. การท าให้ง่าย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

 
 
 

ก าหนดหัวขอ้ที่จะน ามาปรับปรุง 
 

วิเคราะห์หัวขอ้ปัญหาที่ตอ้งปรับปรุง 

คน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข ลงมือปฏิบตั ิ สรุปผลการปรับปรุง 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกส่งออกคร้ังน้ี ไดเ้ลอืกใชเ้คร่ืองมือ
แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) และหลกัการ ECRS 
 
วิธีการวิจัย 
  ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลการท างานก่อนการปรับปรุงจากสถานการณ์จริงโดยการบนัทึกเวลาการท างาน
และเวลารอคอยการไดรั้บใบขนสินคา้จาก Freight Forwarder จากการสุ่มตวัอยา่งใบแจง้หน้ี (Invoice) จ านวน 4 
ชุด 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือรวบรวมในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) มาช่วยในการหาสาเหตุ
และปัญหาที่แทจ้ริงทางดา้นต่างๆ ศึกษาการไหลของแต่ละขั้นตอนการท างานรวมถึงบนัทึกเวลาการท างาน และ
เวลาการรอคอยเอกสารทั้งก่อนแหละหลงัการปรับปรุง น าหลกัการECRS มาท าการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนกส่งออกเพื่อให้พนกังานสามารถมีแนวทางการปรับปรุงการท างานและน าไปปรับใชไ้ด้  และท า Flow 
Chart แสดงผลก่อนและหลงัการปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้เห็นการปรับปรุงที่ชดัเจนขึ้น 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 หลงัจากมีการปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่ ตามแนวคิดการท างานอยา่งต่อเน่ือง หรือแนวคิดไคเซ็น 
โดยการจดัขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนการท างานให้เหลือนอ้ยลง การปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่าย
ขึ้นแลว้ท าให้การท างานง่ายขึ้น สามารถลดระยะเวลาการท างานให้นอ้ยลงและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการท างานไดอ้ย่างชัดเจน ไดท้ าให้ขั้นตอนการท างานในส่วนที่ตอ้งน าขอ้มูลมาจัดเรียงเพ่ือท าใบแจ้งหน้ี
ลดลงซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ท าให้เอกสารเกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้ายที่สุด จึงท าให้ลดความผิดพลาดในการท าเอกสารได้
จ านวนมาก ซ่ึงท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งดา้นขอ้มูลการท างาน และระยะเวลาการท างาน เมื่อ
ปรับปรุงให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น แผนกส่งออกก็ได้เปรียบด้านการออกเอกสารInvoice ทั้ง
ประสิทธิภาพในการท างานและระยะเวลาการท างาน ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกส่งออก กรณีศึกษาบริษทั ออฟโร้ด 
แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั ไดน้ าเอาแนวคิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง หรือแนวคิดไคเซ็น โดยใช้หลกัการการ



ก าจดัขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานให้เหลือนอ้ยลง การจดัล าดบังานใหม่ และการปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้ง่ายขึ้นมาประยุกตใ์ช้เพ่ือคน้หาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานให้สามารถตอบกลบัลูกคา้ไดเ้ร็วกว่าเดิม เร่ิมจากการหาสาเหตุที่ท าให้การ
ใช้เวลาท าเอกสารนานเกินไป จากนั้นท าการบนัทึกเวลาของแต่ละขั้นตอนการท างานจากสถานการณ์จริงและ
เวลารอคอยที่เกิดขึ้นกบัแผนกส่งออกทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงงานโดยการสุ่มตวัอย่างใบแจง้หน้ี (Invoice) 
4 ชุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากนั้นศึกษาปัญหาของการท างานที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า (Waste) และที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่แผนกส่งออกแลว้คน้หาและปรับปรุงวิธีการท างานที่เหมาะสมตามหลกัการการก าจัด
ขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานให้เหลือน้อยลง การจัดล าดับงานใหม่ และการปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้ง่ายขึ้น เพ่ือให้ไดวิ้ธีการท างานใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากการวดัผลดว้ยระยะเวลาการท างานและเวลาการรอคอยที่
ลดลงแลว้ การศึกษาวิจยัน้ีควรค านึงถึงการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกคา้และความถูกตอ้งในการจัดท า
เอกสารดว้ย 
  2. บริษทัควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างาน และมีการเพ่ิม
ทกัษะการท างานหรือการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความช านาญ
ในงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาที่รับผิดชอบไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  3. ก าหนดแนวทางการท างานใหม่ให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อจัดท าเป็นคู่มือการท างานใหม่ให้แก่
พนกังาน 
  4. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนกส่งออกเท่านั้น ดงันั้น
หากสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกันกับแผนกอื่น ๆ ด้วย เป็นเร่ืองที่น่าให้ความสนใจในการ
ด าเนินการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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