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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออก และ

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ของ

บริษทั พี.เจ.ชลบุรี พาราวูด้ จ  ากดั 

 การศึกษาน้ีมุ่งเนน้เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

และเคร่ืองใชภ้ายในบา้น บริษทั พี.เจ.ชลบุรี พาราวูด้ จ  ากดั โดยเฉพาะการจดัท าเอกสารการส่งออกระหวา่ง

ผูผ้ลิต ลูกคา้ และผูป้ระกอบการดา้นเฟอร์นิเจอร์ ท่ีปัญหาในการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออก ในเร่ือง

ของใบขนสินคา้ขาออกมีขอ้มูลผดิพลาด และท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งออกสินคา้ จึงไดมี้การน าแนวคิด

และทฤษฎีกา้งปลา คือแผนผงัสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) และแนวคิดในการลดความสูญ

เปล่าในการด าเนินงาน (ECRS) เขา้มาปรับปรุงการด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารการส่งออก 

 ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือไดมี้การวางแผนการปรับปรุงขั้นตอนการท างานแบบใหม่ตามแนวคิด การ

ปรับปรุงการท างานโดยใชห้ลกัการ ECRS มาเป็นแนวความคิดในการคน้หาแนวทางการปรับปรุงการ

ท างาน โดยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การตดัขั้นตอนบางขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นทิ้งไป เพราะการ

ท างานท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนจะท าใหมี้ความเส่ียงในเร่ืองของการเกิดขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลในเอกสาร

การส่งออก การใชร้ะบบการเดินเอกสารแบบเก่า จะท าให้เกิดตน้ทุนในการท างานอยา่งมาก เพราะจะท าให้

เสียเวลาในการท างานโดยเปล่าประโยชน์ โดยใหเ้ปล่ียนมาใชว้ธีิการเซ็นเอกสารออนไลน์แทนการเซ็น

เอกสารแบบเดิมๆ จากเดิมท่ีตอ้งรอการเซ็นเอกสารเป็นเวลา 2 ชัว่โมงโดยประมาณก็ลดเหลือเพียงแค่ 30 

นาทีโดยประมาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก และความรวดร็วของการด าเนินงาน รวมไปถึงการใชอุ้ปกรณ์ใน

การส่ือสารท่ีลา้สมยั จะท างานการประสิทธิภาพ และเกิดความลา้ชา้ในการท างาน ก็เปล่ียนมาใชว้ธีิการหรือ

อุปกรณ์แบบใหม่เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 



บทน ำ 
 บริษทัพี.เจ ชลบุรี พาราวูด้ จ  ากดั  ด าเนินธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละสินคา้เคร่ืองใชภ้ายในบา้น

ชั้นน าของประเทศไทย ดงันั้นการท่ีบริษทัจะสามารถด ารงอยูไ่ดจ้ะตอ้งมีการวางแผนการผลิต จึงตอ้งมีการ

ด าเนินงานการส่งออกสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จะท าการส่งออกโดยท าเอกสารพิธีการส่งออกจากระบบ 

ERP (Enterprise Resource Planning) ท่ีบริษทัจดัท าข้ึน และสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดท้ั้งบริษทั 

 ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิต ลูกคา้รวมถึงผูป้ระกอบการดา้นเฟอร์นิเจอร์ ในกรณีการส่งออก

ต่างประเทศจะใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสาร แต่ในกรณีท่ีส่งออกภายในประเทศใช้

ภาษาไทยเป็นส่ือกลาง ซ่ึงเหตุน้ีอาจก่อใหเ้กิดการแปลความหมาย ของช่ือสินคา้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และอาจส่งผลใหก้ารจ าแนกสินคา้หรือพิกดัศุลกากรของชนิดสินคา้ผดิไปจากท่ีกรมศุลกากรไดก้ าหนด 

ส่งผลใหใ้บขนสินคา้ขาออกมีขอ้มูลผดิพลาด  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาไดเ้ห็นถึงความส าคญัในดา้นการส่งออกและเกิดความสนใจใน

การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ในเร่ือง

ของใบขนสินคา้ขาออกมีขอ้มูลผดิพลาด ผูศึ้กษาจึงคิดวา่เอกสารถือเป็นส่วนท่ีส าคญัมากในการส่งออก

สินคา้ เพราะหากเอกสารการส่งออก หรือใบขนสินคา้ขาออกมีขอ้มูลผดิพลาดจะท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

ส่งออกสินคา้ มีการน าระบบต่างๆ เขา้มาปรับปรุงการด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารการส่งออก และท าการปรับ

กระบวนการท างานแบบเดิมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สามารถช่วยใหบ้ริษทัปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกของบริษทักรณีศึกษา  

 2.  เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกของบริษทักรณีศึกษา 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การศึกษาน้ีมุ่งเนน้เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

และเคร่ืองใชภ้ายในบา้น บริษทั พี.เจ.ชลบุรี พาราวูด้ จ  ากดั โดยเฉพาะการจดัท าเอกสารการส่งออกระหวา่ง

ผูผ้ลิต ลูกคา้ และผูป้ระกอบการดา้นเฟอร์นิเจอร์ 

 2.  ขอบเขตดา้นเวลา  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาใชเ้วลา 4 เดือน (1 ธนัวาคม – 31 มีนาคม  2564) 



 3.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี การศึกษาปฏิบติังาน และเก็บขอ้มูลจากแผนก Import-Export ของบริษทั 

พี.เจ.ชลบุรี พาราวูด้ จ  ากดั 

วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

1.ขั้นตอนการศึกษา 

 1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบนั 

 1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

              1.4 การสรุปและอภิปรายผล 

2. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดม้าจากการศึกษาเอกสารการส่งออกท่ีผา่นพิธีการศุลกากรในอดีต โดยการ 

สัมภาษณ์ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออก  

 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ และรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ แนวคิด ทฤษฎี 

บทความ หนงัสือ งานวจิยัต่างๆ ไฟลเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดมี้การบนัทึก ไวใ้น โปรแกรม 

SyteLine ของบริษทักรณีศึกษา 

3. ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในส่วนของ Import-Export ทั้งหมด 3 คน โดยมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานดา้นเอกสารการน าเขา้-ส่งออก 

4. เคร่ืองมือ 

 ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีเคร่ืองมือในศึกษาสภาพปัจจุบนั และการ

ปรับปรุงการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออก ดงัน้ี 

  - แผนผงัล าดบัขั้นตอนการท างาน (Flow chart) 

  - การลดความสูญเปล่า (ECRS) 

    - ผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 

 



ผลกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ถึง สาเหตุของ

ปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน าเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออกโดยการใช ้Flow Chart และ

แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 

   ภาพกระบวนการท างานแบบเดิม 

ภาพแผนผงักา้งปลา 



2. การน าเคร่ืองมือ ECRS มาปรับปรุงการด าเนินงานดา้นเอกสารการส่งออก 

ภาพกระบวนการท างานแบบใหม่ 

 3. ผลการเปรียบเทียบผลลพัธ์ก่อนและหลงัการมีเคร่ืองมือ ECRS เขา้มาปรับปรุงการด าเนินงาน

ดา้นเอกสารการส่งออก 

ผลตามตวัช้ีวดัดา้นของเวลาจากการน าแนวคิดการปรับปรุงใหม่มาทดลองใช ้

 

ตัวช้ีวดั : ด้ำนระยะเวลำ 

กจิกรรม กำรท ำงำนแบบเดิม กำรท ำงำนแบบใหม่ 
1. การด าเนินงานซบัซอ้นยุง่ยาก เฉล่ีย 5 ชัว่โมง เฉล่ีย 2 ชัว่โมง 
2. ใชร้ะบบการเดินเอกสาร เฉล่ีย 2 ชัว่โมง เฉล่ีย 30 นาที 
3. เอกสารขาดความแน่นอนและชดัเจน เฉล่ีย 6 ชัว่โมง เฉล่ีย 3 ชัว่โมง 
4. อุปกรณ์ในการส่ือสารลา้สมยั เฉล่ีย 1 ชัว่โมง เฉล่ีย 30 นาที 

รวมทั้งหมด เฉลีย่ 14 ช่ัวโมง เฉลีย่ 6 ช่ัวโมง 



อภิปรำยผลและสรุปผล 

 จากท่ีไดมี้การวางแผนการปรับปรุงขั้นตอนการท างานแบบใหม่ตามแนวคิด การปรับปรุงการ

ท างานโดยใชห้ลกัการ ECRS มาเป็นแนวความคิดในการคน้หาแนวทางการปรับปรุงการท างาน โดย

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การตดัขั้นตอนบางขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นทิ้งไป เพราะการท างานท่ีมีขั้นตอน

หลายขั้นตอนจะท าใหมี้ความเส่ียงในเร่ืองของการเกิดขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลในเอกสารการส่งออก การใช้

ระบบการเดินเอกสารแบบเก่า จะท าใหเ้กิดตน้ทุนในการท างานอยา่งมาก เพราะจะท าใหเ้สียเวลาในการ

ท างานโดยเปล่าประโยชน์ โดยใหเ้ปล่ียนมาใชว้ธีิการเซ็นเอกสารออนไลน์แทนการเซ็นเอกสารแบบเดิมๆ 

จากเดิมท่ีตอ้งรอการเซ็นเอกสารเป็นเวลา 2 ชัว่โมงโดยประมาณก็ลดเหลือเพียงแค่ 30 นาทีโดยประมาณ 

เพื่อใหเ้กิดความสะดวก และความรวดเร็วของการด าเนินงาน เอกสารท่ีขาดความแน่นนอนและชดัเจนจาก

วธีิเดิมจะตอ้งมาปรับปรุงและแกไ้ขตรวจสอบก่อนการด าเนินงาน ท าให้เสียเวลาในการด าเนินงาน ก็ปรับมา

ใชว้ธีิจดัล าดบัขั้นตอนการท างานใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม เพื่อใหง่้ายต่อการด าเนินงานมากยิง่ข้ึน 

รวมไปถึงการใชอุ้ปกรณ์ในการส่ือสารท่ีลา้สมยั จะท างานการประสิทธิภาพ และเกิดความลา้ชา้ในการ

ท างาน ก็เปล่ียนมาใชว้ธีิการหรืออุปกรณ์แบบใหม่เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

อ้ำงองิ 
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