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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษากระบวนการน าเขา้ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและความสูญ

เปล่าท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการด าเนินงาน และน าเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพใน

กระบวนการน าเขา้ของแผนก Logistics and BOI โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน น ามาจดัท าเป็น

แผนผงักระบวนการไหล เพื่อวิเคราะห์หาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ จากนั้นใชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุ

และผลหรือแผนผงักา้งปลา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา รวมถึงการน าแนวคิดแบบลีน อย่าง

หลกัการ ECRS มาประยกุตใ์ช ้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ข้ึน โดยผลลพัธ์จากการปรับปรุงกระบวนการดว้ยหลกัการขา้งตน้ ท าใหร้ะยะเวลาในการด าเนินงานลดลงเหลือ 

12,564 นาที จากเดิม 12,821 นาที ซ่ึงในส่วนของขั้นตอนท่ีสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานมากท่ีสุด คือ 

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ จาก 105 นาที เหลือเพียง 25 นาที คิดเป็นร้อยละ 31.13 ของ

ระยะเวลาท่ีลดลง 

ค าส าคญั:  แนวคิดแบบลีน, แผนผงักระบวนการไหล, แผนผงัแสดงสาเหตุและผล 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to study the import process, discovering the root cause of problems and also 

wastes that do not add value in the operating process and suggest the method to improve efficiency in Logistics 

and BOI department. The data collection process, execute the task of actual collection of data and to get the data 

ready for analysis. Then create the flow process chart to analyze the wastes that occur in the operating process. 

Then use a cause-and-effect diagram or a fishbone diagram to analyze the root cause of the problems. As well 

as applying the ECRS principle to offers an improvement method for the operating process to be more efficient. 

As a result of improvement, the operating time was reduced to 12,564 from 12,821 minutes, in which the process 

that could reduce time to execute the most was “Checking the accuracy of the import entry declaration” from 

105 to only 25 minutes. This can be considered as 31.13 percent of reduction. 

 
KEYWORDS: Lean Principle, Flow Process Chart 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล การน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาย ัง
ภายในประเทศจึงมีบทบาทส าคญัต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากสินคา้บางรายการไม่สามารถผลิตไดใ้น
ประเทศหรือไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ จากปัจจยัดา้นราคา ตน้ทุน และคุณภาพ จึงตอ้งด าเนินการน าเขา้สินคา้ 
ซ่ึงขั้นตอนการน าเขา้จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางพิธีการศุลกากรอย่างถูกตอ้ง 
ผูน้ าเขา้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขั้นตอนในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและท าให้
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผดิพลาดนั้น  
           บริษทัไดด้ าเนินการจดัจา้งผูใ้ห้บริการทางโลจิสติกส์เป็นผูด้  าเนินการในส่วนของการด าเนินการทางพิธี
การศุลกากร การน าสินคา้จากท่าน าเขา้เพื่อจดัส่งมายงับริษทั พร้อมเป็นผูด้  าเนินการช าระอากร (ถา้มี) ให้ดว้ย 
โดยปัญหาท่ีพบไดบ่้อย คือ ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์จดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้โดยส าแดงขอ้มูลผิด ท าให้ขั้นตอน
การตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้มีความล่าช้าและเกิดการรอคอย เพื่อให้ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์
ด าเนินการแกไ้ขใบขนสินคา้และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
           จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัแนวทางในการแกปั้ญหาการด าเนินงานดงักล่าว โดยการจดัท าแผนผงัการไหล
ของกระบวนการท างาน เพื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานในปัจจุบนัและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา
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ดว้ยแผนผงัแสดงสาเหตุและผล แลว้จึงประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการของการน าเขา้ โดย
ลดความสูญเปล่าหรือขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่ากับกระบวนการน าเข้า เพื่อให้กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ชนิดา มาเผอืก (2557) กล่าววา่ พิธีการศุลกากร เป็นขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อการส่งสินคา้ออกไปนอก

ราชอาณาจกัร หรือน าสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัร อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด ซ่ึงสามารถใช้บริการ

องคก์รจากภายนอก เพื่อเขา้มาด าเนินงานแทนบริษทัได ้หรือท่ีเรียกวา่ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ (สิริพร สงบธรรม, 

2560)  และการผลิตแบบลีน คือ การผลิตหรือการใหบ้ริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมุ่งเนน้การ
ก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน (ชญานุตน์ ภูนาเถร, ชลลดา ทองค า และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัต

วงศ,์ 2560) มีเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนการด าเนินงาน คือ แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต ใชเ้พื่อบนัทึก

ขั้นตอนการท างาน หรือขั้นตอนการไหลของวตัถุดิบ พนักงาน หรืออุปกรณ์ ท่ีมีการเคล่ือนท่ีในกระบวนการ 

(วิทยา อินทร์สอน, ม.ป.ป), หลกัการ ECRS คือ การก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการก าจดั รวบรวม หรือ

จดัเรียงใหม่ เพื่อให้การท างานง่ายข้ึน (กุสุมา ไชยโชติ, 2559) และแผนผงัสาเหตุและผล ซ่ึงเป็นแผนผงัท่ีแสดง

ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 



4 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต เพื่อบนัทึกขั้นตอนการท างานหรือขั้นตอนการ

ไหลของวตัถุดิบ หรือพนกังาน โดยการใชส้ัญลกัษณ์ 5 ตวั  (วิทยา อินทร์สอน, ม.ป.ป) หลงัจากนั้นจึงวิเคราะห์

หาความสูญเปล่าและสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงัแสดงสาเหตุและผล หรือแผนผงักา้งปลา ซ่ึงเป็นแผนผงัท่ี

แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (กุสุมา 

ไชยโชติ, 2559) น าปัญหาท่ีพบมาด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขดว้ยหลกัการ ECRS ดว้ยการก าจดั (Eliminate) 

ขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีมีความซ ้าซอ้นและไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าออกไป หรือบางขั้นตอนท่ีมีลกัษณะการด าเนินงาน

ท่ีคลา้ยกนัหรือสามารถท าควบคู่กนัได ้ใหใ้ชว้ิธีการรวมกนั (Combine) เพื่อรวมขั้นตอนท่ีสามารถด าเนินการไป

พร้อมกันได้ ซ่ึงหลงัจากท่ีก าจดัขั้นตอนท่ีสูญเปล่า หรือการรวบขั้นตอนการด าเนินงานเขา้ด้วยกนัแลว้ จึง

สามารถน าขั้นตอนท่ีเหลือมาด าเนินการจดัเรียงใหม่ (Rearrange) ดว้ยการใชห้ลกัการด าเนินงานท่ีเนน้การท าให้

ง่าย (Simplify) (กสุุมา ไชยโชติ, 2559) 

 

ผลการศึกษาวจิัย 
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานดว้ยแผนภูมิการไหลของกระบวนการพบว่ากระบวนการท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดมูลค่าหรือก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าในกระบวนการน าเขา้ เกิดข้ึนในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบใบ
ขนสินคา้ขาเขา้ ซ่ึงใชเ้วลาในการด าเนินการค่อนขา้งนาน และมีความผิดพลาดมากท่ีสุด จึงด าเนินการวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าว ดว้ยแผนผงัแสดงสาเหตุและผล พบว่ามีหลายสาเหตุท่ีเป็นตน้เหตุของ
ปัญหา ผูว้ิจยัจึงเลือกด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขในส่วนของรายงานขอ้มูลการน าเขา้ เน่ืองจากเป็นจุดท่ีพบ
ความบกพร่องมากท่ีสุด และส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าชา้และพบความผิดพลาดบ่อยคร้ัง ดว้ยการน า
หลกัการ ECRS มาประยุกต์ใช้  ผลจากการด าเนินงานดงักล่าว พบว่าระยะเวลาในการด าเนินงานในส่วนของ
ขั้นตอนการจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้และขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ขาเขา้นั้นลดลง 
เน่ืองจากมีการก าจดัไฟลข์อ้มูลท่ีมีมากเกินความจ าเป็น ดว้ยการรวมไฟลข์อ้มูลใหเ้หลือเพียง 1 ไฟล ์รวมทั้งการ
ก าจดัขอ้มูลท่ีมีความซ ้าซอ้นและผดิพลาดออกไป แสดงระยะเวลาท่ีลดลงดงัภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 แผนผงัการไหลของกระบวนการน าเขา้ก่อนและหลงัปรับปรุง 
 
สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การปรับปรุงกระบวนการน าเขา้ของบริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั” มี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการน าเขา้ในปัจจุบนั และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและความสูญเปล่าท่ี

เกิดข้ึน เพื่อน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการและน ามาเปรียบเทียบขอ้มูล

ก่อนและหลงัการปรับปรุง พบวา่มีกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าในขั้นตอนการตรวจสอบใบขนสินคา้

ขาเข้า ซ่ึงใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน และมีความผิดพลาดมากท่ีสุด จึงน าหลักการ ECRS มา

ประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ โดยการก าจดัไฟลร์ายงานท่ีมีมากเกิน ขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อน และผิดพลาด

ออกไป พร้อมรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมือนและถูกตอ้งกนัเขา้ดว้ยกนั และจดัท าเป็นไฟลเ์อกสารแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

และแม่นย  ากวา่เดิม ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประยกุตใ์ชห้ลกัการ ECRS คือ ระยะเวลาในการท างานลดลงเหลือ 12,564 

นาที จากเดิม 12,821 นาที และขั้นตอนท่ีสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ จาก 105 นาที เหลือเพียง 25 นาที คิดเป็นร้อยละ 31.13 ของเวลาท่ีลดลง 

ข้อเสนอแนะ 
เม่ือบริษทัมีอตัราการเติบโตทางธุรกิจมากข้ึน การน าเทคโนโลยี Machine Learning มาประยุกตใ์ช ้จะ

ช่วยใหส้ามารถรองรับขอ้มูลการน าเขา้ท่ีมากข้ึน และช่วยสนบัสนุนการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้
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ทั้งขาเขา้และขาออก อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยการลดระยะเวลาในการด าเนินงาน

และลดความผิดพลาดจากการด าเนินงานของมนุษยอี์กดว้ย 
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