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บทคัดย่อ 

รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการท างานของแผนกชิปป้ิง (Shipping) และเพื่อลดความ

ผิดพลาดการจดัท าใบขนสินคา้ การศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎี แผนผงั (Flowchart), แผนผงักา้งปลา (Fish 

Bone Diagram) และหลกัการ ECRS และแบบรายการตรวจสอบ (Check list) มาใชใ้นการตรวจสอบบนัทึกขอ้มูล จากการ

ตรวจสอบพบว่าก่อนปรับปรุงความมีความผิดพลาดและล่าชา้ในการตรวจสอบเอกสาร และหลงัปรับปรุงแกไ้ข ชุดงานท่ี

ผิดพลาดก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง ก่อนปรับปรุงรวมทั้งหมด 26 ชุดและหลงัปรับปรุง รวมทั้งหมด 8 ชุด เวลาก่อน

ปรับปรุงและหลงัปรับปรุง ก่อนปรับปรุง 187.41นาที คิดเป็น 3 ชัว่โมง 12 นาที และหลงัปรับปรุง 100.12 นาที คิดเป็น 1 ชัว่โมง 

8 นาที สรุปไดว่้าการน าแบบรายการตรวจสอบ (Check list) มาประยกุตใ์ชก้บัการท างานของพนกังานสามารถลดความผิดพลาด

และลดเวลา การตรวจสอบความถูกตอ้งของงานไดจ้ริง รวมถึงแบบรายการตรวจสอบ (Check list) น้ีจะเป็นประโยชนใ์ห้กบั

พนกังานหรือบคุลากรในแผนกชิปป้ิง (Shipping) ไดอ้ีกดว้ย 

1.บทน า 

จากการด าเนินการฝึกสหกิจศึกษา บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ กิจกรรมหลกัของ

แผนกชิปป้ิง (Shipping) ท่ีมีอยา่งหลากหลาย ซ่ึงในการท าใบขนสินคา้การส่งออกสินคา้ ผูวิ้จยัสังเกตเห็นว่าการจดัท าใบขน

สินคา้ขาออกส าหรับสินคา้ตวัอยา่ง มีการจดัท าใบขนสินคา้ผิดพลาดและล่าชา้ในการจดัท าจึงท าใหก้ารท างานไม่มีประสิทธิภาพ

เกิดความผิดพลาดและส่งออกสินคา้ตวัอยา่งล่าชา้จึงไม่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่ิงส าคญัการท าใบขนสินคา้ขาออก

คือการลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อตรวจปล่อยสินคา้จ าเป็นตอ้งใชใ้บขนสินคา้ขาขาออก

เพ่ือด าเนินพิธีการกบักรมศุลกากร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดร้วบรวมเคร่ืองมือการพฒันาการหาสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ เพื่อท่ีจะสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท าใบขนสินคา้ตวัอยา่ง 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1.1 พิธีศุลกากรการส่งออกทางอากาศ 

การปฏิบติัพิธีการศุลกากรส่งออกสินคา้ทางอากาศยานในปัจจบุนัเป็นการด าเนินการผา่นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(Paperless) โดยมีจดุมุ่งหมาย ในการอ านวยความสะดวกทางการคา้และเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขนับนเวทีการคา้โลก  



2.1.2 ผงังาน (Flowchart Diagram)  

ผงังาน (Flowchart) คอื รูปภาพ (Image) หรือสัญลกัษณ์(Symbol) ท่ีใชเ้ขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย ขอ้ความ 

หรือค าพูด ท่ีใชใ้นอลักอริทึม (Algorithm)  

2.1.3 แนวคดิทฤษฎีกา้งปลา (Fish Bone Diagram)  

หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็น

แผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 

(Possible Cause) 

2.1.4 แบบรายการตรวจสอบ (Check list)  

เป็นมาตราท่ี ใชว้ดัพฤติกรรมโดยมีรายการให้ตรวจสอบ เป็นการสร้างแบบทดสอบจากสังเกต เป็นรายการ

ขั้นตอน กิจกรรม ผูสั้งเกตจะไม่ประเมินคุณภาพ ระดบั หรือ ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดโดยเฉพาะ แต่จะตรวจสอบว่า

มีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น เช่น มี/ไม่มี ท า/ไม่ท า 

2.1.5หลกัการ ECRS  

เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ยการก าาจดั (Eliminate) การรวมกนั(Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการ

ท าให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆ ท่ีสามารถใชใ้นการ เร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยแนวทางการลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงสามารถท าไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS 

3.วิธีการวิจัย 

3.1 ศึกษาหวัขอ้โครงงาน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาหวัขอ้ในการท ารายงานและศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างาน
ในแผนก  

3.2 ศึกษาเกบ็รวบรวมขอ้มูล การเก็บขอ้มูลจากปัญหาท่ีพบ และจดบนัทึกรวบรวมขอ้มูล  
3.3 วิเคราะห์ขอ้มูลของปัญหา หลงัจากไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและ

วิเคราะหปั์ญหา  
3.4. ศึกษาทฤษฎีในการแกปั้ญหา ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา โดยการใชท้ฤษฎีแผนผงักา้งปลามา

วิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา ผงังาน (Flowchart Diagram) และหลกัการ ECRS  
3.5. วิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหา ผูวิ้จยัไดน้ าทฤษฎีทั้งหมดท่ีกล่าวขา้งตน้มาวิเคราะห์การแกไ้ขปัญหา ผูวิ้จยัจึง

ไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) ขึ้นมาเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ  
3.6 สรุปผลและอภิปรายการด าเนินงาน  

 

 



4.ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษากระบวนการท าใบขนของแผนกชิปป้ิง (Shipping) โดยใช ้Flowchart 

 

 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง 

ตารางการวัดผลปริมาณจำนวนชุดที่ผิดพลาดก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

 

 

 

คร้ังท่ีตรวจ 
 

จ านวน JOB 
 

จ านวนชุดงานท่ีผิดพลาด 
ก่อนปรับปรุง 

จ านวนชุดงานท่ี
ผิดพลาด 

หลงัปรับปรุง 

ผลต่าง 
(ชุด) 

1 20 5 2 3 
2 45 6 2 4 
3 30 5 1 4 
4 55 10 3 7 

รวม 150 26 8 18 



ตารางการวัดผลระยะเวลาก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง(นาที) 

 

 กราฟแสดงจำนวนชุดงานทั้งหมดก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

 

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากนั้นไดท้  าการวิเคราะห์กระบวนการท างานทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนการคียข์อ้มูลลงในระบบใบขนสินคา้
ขาออกสินคา้ตวัอยา่ง พบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากขั้นตอนในการตรวจงานมีรายละเอียดหลายจดุท่ีตอ้งตรวจสอบ ปัญหาน้ี
ท าให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความล่าชา้ในการตรวจสอบเอกสารและการจดัท าใบขนสินคา้ขาออกของการท างาน ผูวิ้จยัจึงได้
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การตรวจสอบและการจัดทาใบขนสินค้าขาออก

จ ำนวนชดุที่ผิดพลำดก่อนปรบัปรุง จ ำนวนชดุที่ผิดพลำดหลงัปรบัปรุง เวลำก่อนปรบัปรุง (นำที) เวลำหลงัปรบัปรุง (นำที)

คร้ังท่ีตรวจ 
 

จ านวน JOB 
 

เวลาก่อนปรับปรุง (นาที) เวลาหลงัปรับปรุง (นาที) 

1 20 35.03 2 
2 45 52.37 2 
3 30 40.01 1 
4 55 60 3 

รวม 150 187.41นาที คิดเป็น 3 ชัว่โมง 12 นาที 100.12นาที คิดเป็น 1 ชัว่โมง 8 นาที 



ประยกุตใ์ชก้ารสร้างแบบรายการตรวจสอบ (Check list) เพื่อลดความความผิดพลาดและลดเวลาในจดัท าเอกสารใบขนสินคา้ จึง
ท าให้เกิดแบบรายการตรวจสอบ (Check list) ขึ้นมา  

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการแกไ้ขโดยการจดัท าแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดย

เปรียบเทียบได ้ดงัน้ี การปรับปรุงจากจ านวนชุดงานท่ีผดิพลชุดงานท่ีผดิพลาดก่อนปรับปรุง รวมทั้งหมด 26 ชุดและหลงั

ปรับปรุง รวมทั้งหมด 8 ชุด การปรับปรุงเวลาก่อนปรับปรุงก่อนปรับปรุง 187.41นาที คิดเป็น 3 ชัว่โมง 12 นาที และเวลาหลงั

ปรับปรุง 100.12นาที คิดเป็น 1 ชัว่โมง 8 นาที 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

5.2.1 ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการจดัท าแบบรายการตรวจสอบ (Check list) สามารถน ามาปรับปรุงพฒันาหรือศึกษาไดต้่อ
ตามความเหมาะสม  

5.2.2 จากการศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดและลดเวลาในการจดัท าใบขนสินคา้ขาออก แผนกชิปป้ิง (Shipping) 
ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดจ้ดัท าแบบรายการตรวจสอบ (Check list) มาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงยงัมีเทคนิคหรือวิธีการ
แกไ้ขนอกเหนือจากท่ีผูวิ้จยัไดน้ ามาใช ้ท าให้ตอ้งศึกษาปรับปรุงวิธีการเพื่อหาแนวทางท่ีสามารถใชง้านจริงและต่อยอดได้
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัต่อไป  

5.2.3 ผูวิ้จยัควรศึกษากระบวนการของแผนกชิปป้ิง (Shipping) ใหเ้จาะลึกมากกว่าเก่าเพราะอาจท าให้สามารถน า

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในกระบวนการสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาให้ดีย่ิงขึ้นและท าใหข้อ้มูลของบริษทัถูกตอ้งครบถว้นตอ้งความ

ตอ้งการของหวัหนา้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานปฏิบติัการสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอยา่งย่ิงจากอาจารยวิ์นิจ ศิริจิตร 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีใหค้  าปรึกษา เสนอแนะแนวคดิน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องตา่ง ๆ ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงใน
ความกรุณาและเสียสละเวลาของท่านเป็นอยา่งย่ิง จึงกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าอยา่งย่ิงแก่ผูวิ้จยั และขอขอบพระคุณ
พ่อ แม่ ครอบครัว และเพ่ือน ๆ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจเสมอมา จนรายงานฉบบัน้ีสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณ บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ท่ีมอบโอกาสให้ผูวิ้จยัไดเ้ขา้รับการฝึกงานปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ท าให้ผูวิ้จยัไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ไดล้องท างานจริง ๆ การเขา้ฝึกสหกิจในคร้ัง
น้ีส าเร็จดว้ยดีนั้นมาจากความร่วมมือและการสนบัสนุนจากพ่ี ๆ พนกังานแผนกชิปป้ิง (Shipping) ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการให้
ขอ้มูลและการเขา้ไป ศึกษากระบวนการท างานท่ีแผนก ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณจากใจจริง 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
https://www.nairienroo.com 

               http://msit.mut.ac.th/index.php/blog/fishbone-diagram  

               https:// http://share.olanlab.com/th/it/blog/view/211. 

https://www.nairienroo.com/

