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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 
          รายงานเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการผ่านพิธีการน าเข้าสินค้าโดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน เป็นรายงานที่จดัท าขึ้นเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบติังานจริงในดา้นการผ่านพิธีการ
น าเข้าสินค้าและการเดินพิธีการศุลกากรเพื่อท าการออกของและสามารถน าไปปรับปรุงในภายหน้าได้  
เน่ืองจากเป็นบริษทัขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานน้อยและก าลังอยู่ในช่วงขาดทุนซ่ึงสะสมมานานเป็น
ระยะเวลาเกือบปี ดว้ยพิษเศรษฐกิจและโรคระบาด ท าให้ช่วงน้ีพนกังานจ านวนงานลน้มือ นอกจากน้ียงัตอ้ง
ท างานแข่งกบัเวลาและตอ้งท าอยา่งเร่งรีบ เพราะว่ามีงานที่ตอ้งรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการท างานคือ มีการท างานที่ซ ้ าซ้อนเน่ืองจากการตรวจสอบซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าและการรอคอยเป็น
เวลานาน เน่ืองจากรอการอนุมตัิและการเสียเวลาไปกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายละเอียดต่างๆของ
เอกสาร ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผ่านพิธีการน าเขา้สินคา้ของลูกคา้ Siam Fast 
ดว้ยการประยกุตใ์ช้แนวคิดแบบลีน ซ่ึงแต่เดิมมีจ านวนขั้นตอนทั้งหมด 21 ขั้นตอน เมื่อท าการปรับปรุงแล้ว
เหลือขั้นตอนการท างานที่จ าเป็นเพียง 14 ขั้นตอน โดยมุ่งเน้นไปที่การลดหรือยุบขั้นตอนการท างานที่
ซ ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นออก ใช้เวลาในการรอคอยที่เกิดจากความจ าเป็นในกระบวนการไปกบัขั้นตอนการ
ท างานอื่น อย่างการตรวจเช็คขอ้มูลหรือรายละเอียดความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้งานสามารถด าเนินไป
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและจะไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุมค่า 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

 บริษัทเบสท์โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซสส์ เป็นหน่ึงในบริษัทตัวแทนออกของที่
ให้บริการแก่ผูป้ระกอบการน าเขา้-ส่งออกอยา่งครบวงจร ในปัจจุบนั ทางบริษทัไดป้ระสบกบัปัญหาขาดทุน
สะสมเน่ือง เน่ืองดว้ยภาวะเศรษฐกิจ โรคระบาด ปัญหาและความล่าช้าของการให้บริการ แต่ขอ้ผิดพลาดที่
เป็นเพียงจุดเล็ก ๆ แต่เป็นขอ้ผิดพลาดที่ส าคญัมากซ่ึงเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน เน่ืองดว้ยทางบริษทัเองก็
มีจ านวนพนกังานนอ้ย พนกังานในบริษทัแต่ละคนจึงตอ้งท างานหนกั เพราะจะตอ้งแข่งกบัเวลาและจะตอ้ง
จดัท าเอกสารออกมาให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการด าเนินการน าเขา้และส่งออกสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ียงัตอ้งแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะหนา้ ที่ไม่สามารถคาดเดาได ้ดงันั้นจึงมกั
เกิดขอ้ผิดพลาดเล็ก ๆน้อย ๆในแต่ละขั้นตอนและบางคร้ังก็จ าเป็นตอ้งขา้มขั้นตอนการท างานขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึง ด้วยการที่บริษทัตกอยู่ภายใต้ภาวะการขาดทุน ดังนั้นทางบริษทัจึงไม่ต้องการที่จะว่าจ้าง
พนักงานเพ่ิม แต่แกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการลดตน้ทุนต่าง ๆลง ใช้ความสามารถของพนักงานให้มากขึ้น เมื่อ



พนักงานมีหน้าที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น ความกดดันด้านเวลามากขึ้น ดังนั้นความผิดพลาดและความ
สูญเสียก็มากขึ้นเช่นกนั 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขั้นตอน และเอกสารที่จ าเป็นในการออกของตามกฎระเบียบของกรมศุลกากร ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการท าวิจยั ดงัน้ี 
 อภิญญา วรีฤทธ์ิ (2557) กล่าวว่า กรมศุลกากร ประเทศไทย ไดก้ าหนดขั้นตอนการเดินพิธีน าเข้า
สินคา้มี ดงัน้ี 
  1. ผูป้ระกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ ท าการส่ังซ้ือสินค้าแล้วมอบอ านาจ รวมถึงความ
รับผิดชอบให้กบัตวัแทนผูน้ าเขา้ (Shipping) 
  2. ผูน้ าเขา้น าขอ้มูลการซ้ือขาย และขอ้มูลของตนให้กบั Shipping เช่น หมายเลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษี, วนั เวลา และท่าเรือที่เทียบขนถ่ายสินคา้, สิทธิประโยชน์ในการน าเขา้, เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ขอยกเวน้อากร เป็นตน้ โดยอาจจะส่งมาทาง E-mail รวมถึง INVOICE และ Bill of  Lading รวมถึงขอ้มูลที่
เก่ียวกบัเรือที่บรรทุกสินคา้มาดว้ย 
  3. Shipping น าขอ้มูลที่ไดจ้าก INVOICE มาจดัท าใบขน และจดัเตรียมเอกสาร 
  4. Shipping ท าการประสานงานกับ Ship Agent เพื่อท าการส่ง MANIFEST และ Ship 
Agent จะเดินพิธีการกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยรับเรือ รวมถึงคอยประสานวนัเรือเขา้ดว้ย 
  5. หลงัจากที่ท าใบขนเสร็จแลว้ ทางกรมศุลกากรจะให้หมายเลขใบขนสินคา้ขาเขา้ 14 หลกั 
หลงัจากนั้นก็น า B/L, INVOICE, PACKING LIST ไปขอออก order form หรือแบบฟอร์มที่ส่ังซ้ือ 
  6. น า order form ไปช าระค่าธรรมเนียมศุลกากร และน าใบเสร็จไปแลกใบขน ซ่ึงใบขนจะ
มีความแตกต่างจากเดิมตรงเลขที่ใบขนในหลกัที่ 5 ถา้เป็นเลข 0 คือใบขนสินคา้ขาเขา้ และ 1 คือใบขนสินคา้
ขาออก และน าเอกสารไปท าการปล่อยของตามสถานที่ที่ก  าหนดเพื่อท าการเช็ค Status และตรวจปล่อยของ 
  7. ท าการส าเนาใบขนและแนบใบเสร็จเพื่อเรียกเก็บเงินกบัผูน้ าเขา้ 
 ในขั้นตอนการช าระเงิน เมื่อผูน้ าของเขา้ไดย่ื้นขอ้มูลใบขนสินคา้เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรและไดรั้บการตอบกลบัเลขที่ใบขนสินคา้แลว้ ผูน้ าของเขา้จะตอ้งด าเนินการช าระค่าภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แลว้เสร็จก่อนไปด าเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร โดย
ผูน้ าของเขา้สามารถช าระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได ้3 ช่องทางดงัต่อไปน้ี 
            1. ช าระดว้ยตนเองที่หน่วยรับช าระเงินทุกแห่งของกรม 
            2. ช าระในระบบ e-Payment  
          3. ช าระในระบบ e-Bill Payment   
 การตรวจและการปล่อยสินคา้ ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนตอ้งท าการย่ืนใบขนสินคา้ และใบเสร็จรับเงินที่
คลงัสินคา้เพ่ือท าการตรวจ และปล่อยสินคา้ โดยจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินคา้
ดงักล่าวว่าตอ้งผ่านการเปิดตรวจ (RED LINE) หรือยกเวน้การตรวจ (GREEN LINE) หลงัจากนั้นสถานะ



ของการปล่อยสินคา้จะตอ้งถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือ และผูน้ าเขา้หรือตวัแทนออกของ
ดว้ย (อภิญญา วรีฤทธ์ิ, 2557)  
 นภสัรพี ปัญญาธนวาณิช (2560) กล่าวว่า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบลีนมีเป้าหมายในเร่ือง
ของการจดัการกระบวนการ คือการท าอย่างไรให้กระบวนการทั้งหมดในการผลิตปราศจากความสูญเสียที่
ก่อให้เกิดตน้ทุนที่เพ่ิมขึ้นจากกระบวนการนั้นๆ เพ่ือให้เกิดการปรับตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดได้
ทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งที่อยูใ่นตลาดเดียวกนั โดยมีเคร่ืองมือแผนภูมิกระบวนการ (Process 
Chart) เป็นเคร่ืองมือช้ินส าคญัที่ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด กระชบั บอกรายละเอียดของขั้นตอน
กระบวนการผลิต เพ่ือช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดอ้ย่างชัดเจนตั้งแต่
ตน้จนจบ และน าไปสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น ซ่ึงใช้วิเคราะห์ขั้นตอนการไหล
ของวตัถุดิบ ช้ินส่วน พนกังาน และอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพร้อมๆกบักิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ี
ยงัมีแผนภูมิเหตุและผล (Fishbone Diagram) เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตน้เหตุและผลลพัธ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือเบื้องต้นในการหาสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่จะแบ่งสาเหตุออกเป็น 4 ด้าน 
เพื่อให้ง่ายต่อการระดมสมอง  

 ศุรนิตย์ สามารถ (2559) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการน า เทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้
กรณีศึกษาบริษทั จอย สปอร์ต ซ่ึงการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการผลิตเรือคายคัในปัจจุบนั
ของ บริษทัฯ โดยน าระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้กบัการท างานจริงในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต และ
ปรับปรุงการด าเนินงานภายในโรงงานการผลิตเรือคายคั ผลการศึกษาพบว่าจากการประยุกต์ใช้ระบบการ
ผลิตแบบลีนสามารถลดระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ผลรวมของรอบเวลาในกระบวนการผลิตของแต่
ละสถานี และระยะเวลาภายในระบบการผลิตมีการลดลงทุกสถานี การท างานสามารถลดผลรวมของรอบ
เวลาในการผลิตของแต่ละสถานีและความสูญเสียลงไดท้ าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง และสามารถ
ผลิตในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 หลังจากผูวิ้จัยท าการทบทวนวรรณกรรมแล้วจึงศึกษาขั้นตอนการผ่านพิธีการน าเข้าของบริษทั 
เบสส์ โลจิสติกส์ แอนด ์เซอร์วิสเซส โดยท าการศึกษาขั้นตอน เอกสารที่จ าเป็นตอ้งใช ้และหน่วยงานที่ตอ้ง
ไปท าการติดต่อเพื่อเดินพิธีศุลกากร ซ่ึงวิธีที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือการศึกษากระบวนการท างานที่
เกิดขึ้ นในแผนก Shipping และ Ship Agent และท าการสอบถาม ปรึกษากับพนักงานในแผนก เมื่อได้
กระบวนการน าเขา้มาแลว้ผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการวิเคราะห์กระบวนการ ดงัน้ี 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 จากการศึกษากระบวนการน าเขา้แลว้ผูวิ้จยัสามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการผ่านพิธีการน าเขา้
ของลูกคา้ Siam Fast ไดด้งัน้ี 

 1. บริษทั Siam Fast ท าการส่งเอกสารที่ส าคญัต่อการใช้ด าเนินการผ่านพิธีการน าเขา้สินคา้ให้กับ
ทางบริษทัเบสทโ์ลจิสติกส์ 
 2. ท าการ “เปิดชิพเมนท”์ หรือการ “Open Shipment” และท าการ Enter B/L 
 3. ท าการตรวจเช็คขอ้มูลวนัเรือเขา้ 
 4. ท าการร่างใบขนผ่านระบบ ECS และท าการตรวจสอบ 
 5. ส่งใบขนแบบร่างให้ลูกค้าตรวจเช็คและรอให้การคอนเฟิร์มความถูกต้อง ระว่างนั้นท าการ
ตรวจเช็คค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยจะท าการเช็คค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกิดขึ้นน้ีกบัทางสายเรือ 
 6. ท าการส่ง Advance ไปเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 
 7. ระหว่างรอลูกคา้ท าการช าระเงิน พนกังานท าการเช็คสถานะของ Bill of Lading เพื่อดูเงื่อนไขใน
การน าเอาไปแลก Delivery Order  
 8. พนักงานท าการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ เก่ียวข้องกับการด าเนินพิธีการน าเข้าสินค้า เมื่อทาง
ผูป้ระกอบการน าเขา้ท าการช าระเงินหลงัจากที่มีการส่ง Advance ค่าใชจ่้ายไปให้กบัลูกคา้แลว้ 
 9. พนกังานท าการส่ังงานให้แผนกเดินเอกสารไปช าระและไปรับ Delivery Order นอกจากน้ีอาจจะ
ตอ้งไปรับเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้งจากทางบริษทัสายเรืออีกดว้ย 
 10. ท าการเช็คขอ้มูลตูล้งจากเรือ เพื่อท าการเตรียมพร้อมเคลียร์ตูสิ้นค้าออกจากท่าเรือและน าเอา
สินคา้ส่งให้กบัทางผูป้ระกอบการน าเขา้ 
 11. ท าการแจง้แปลนหรือแผนการตรวจปล่อยตูสิ้นคา้ให้กบัทางลูกคา้ไดท้ราบทางอีเมลล์ 
 12. จดัท าแผนการตรวจปล่อยรายวนั รวมถึงจดัเตรียมเอกสารที่เก่ียวขอ้งในการตรวจปล่อย ให้กบั
แผนกชิปป้ิง เพ่ือที่ชิปป้ิงจ าไดเ้ตรียมความพร้อมในการด าเนินการตรวจปล่อยตูสิ้นคา้ให้กบัผูป้ระกอบการ
น าเขา้ 

สรุปผลและเสนอแนวทางจดักระบวนการ
ใหม่ 

จดัท าแผนผงักระบวนการไหล 

วิเคราะห์หาความสูญเปล่า 8 ประการ 

หาสาเหตุของขั้นตอนท่ีไม่เกิดมูลค่าดว้ยแผนภูมิ
กา้งปลา 

ออกแบบกระบวนการน าเขา้โดยใชแ้นวคิดลีน และท า
แผนผงักระบวนการไหลใหม่ 



 13. เมื่อพนังงานแผนกชิปป้ิงท าการตรวจปล่อยตูสิ้นคา้ส าเร็จ พนักงานจดัการพิธีการน าเขา้สินคา้
จะตอ้งตามขอส าเนาจ าพวกใบเสร็จที่ไดจ้ากการตรวจปล่อยตูสิ้นคา้ จากพนกังานแผนกชิปป้ิง 
 14. ส่งแฟ้มให้กบัทางแผนกบญัชีเพื่อท าการวางบิลค่าใชจ่้ายและปิดงาน 

 จากภาพแผนภูมิกา้งปลา พบว่าสาเหตุของปัญหาดา้นวิธีการ คือมีขั้นตอนการท างานที่ค่อนขา้ง
ซ ้ าซ้อน ด้านบุคลากร คือพนักงานมีความเร่งรีบและถูกกดด้านเวลาและความถูกต้อง ด้านเคร่ืองยนต์
เคร่ืองจกัร คือ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพเ์อกสารของบริษทัค่อนขา้งไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นวสัดุ คือ ใช้
กระดาษท าเอกสารจ านวนมากเพ่ือท าการปร้ินท์ใบขนฉบับร่งออกมาเพ่ือท าการตรวจสอบความถูกเพียง
เท่านั้น หลงัจากนั้นก็ทิ้งไวใ้นแฟ้มงานไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใดต่อ 

 นอกจากน้ีในขั้นตอนของการตรวจยงัตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบที่นานและละเอียดถี่ถว้น แลว้
หลงัจากนั้นก็ส่ฃต่อให้กบัหัวหนา้แผนกท าการตรวจสอบอีกที ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานที่ซ ้าซ้อน แมว่้าจะ
ค านึงถึงความถูกตอ้งของเอกสารมาก แต่ระบบการท างานแบบน้ีมีแต่จะเพ่ิมงานให้กบัพนักงานมากขึ้น ซ่ึง
พนกังานเองก็มีปริมาณงานที่ตอ้งจดัการมากอยูแ่ลว้เน่ืองดว้ยจ านวนพนกังานของบริษทัมีจ านวนนอ้ย 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 จากการใช้แนวคิดแบบลีนในการน ามาปรับปรุงกระบวนการผ่านพิธีการน าเขา้สินคา้ สามารถช่วย
ขจดักิจกรรมที่สูญเปล่า และไม่เกิดมูลค่าได ้ อีกทั้งยงัเป็นการรวมกิจกรรมบางกิจกรรมที่เป็นการท างานที่
ทบัซ้อนกนัเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนลง และเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึ้ น ผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการน าเข้าท าให้กิจกรรมใน
กระบวนการลดลง จาก 21 เหลือ 14 ขั้นตอน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการผ่านพิธีการน าเขา้แบบใหม่นั้น
มีกิจกรรมที่น้อยกว่าจากเดิมที่มีกิจกรรมเก่ียวกบัการรอคอย การตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารเป็น
จ านวนมาก นอกจากกระบวนใหม่จะลดกิจกรรมลงไดแ้ลว้ยงัสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือกระดาษ
ที่ตอ้งใช้ทั้งกระดาษหน้าเปล่าและลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเดินทางย่ืนเอกสารและจ่ายค่าภาระ นอกจากได้
ประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองของกระบวนการท างานแลว้ ยงัน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อตวัพนักงาน ท าให้พนักงานมี
ระยะเวลามากขึ้น เพ่ือที่จ าน าเอาเวลาน้ีไปใช้ประโยชน์ต่อไป ช่วยลดความกดดนั ช่วยลดความเร่งรีบจาก
การท างานที่จะตอ้งแข่งกบัเวลา ท าให้พนักงานท างานไดล้ะเอียดและมีความแม่นย าในการท างานมากขึ้น 



ส่งผลให้ทางผูบ้ริหารและลูกคา้ที่มาใช้บริการพึงพอใจ ซ่ึงเป็นการไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
ตวัผูบ้ริหาร พนกังานและลูกคา้ของบริษทัเอง 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 การที่ขา้พเจา้ไดม้าฝึกงาน ณ บริษทั เบสส์โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส  ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขา้พเจา้ขอขอบคุณบุคลากรในบริษทัซ่ึงให้บริการในฐานะของ
ตวัแทนออกของ ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่า
มากมาย 
 ส าหรับรายงานการฝึกสหกิจฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนโดย 
ไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดีย่ิงจาก อาจารย ์กวีพล สว่างแผว้ ขอขอบพระคุณในความกรุณาจากท่านอาจารย์
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นระหว่างการด าเนินงาน และให้ค าแนะน าที่มี
ประโยชน์ในการท ารูปเล่มให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ผูจ้ัดท าขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดามารดาที่ให้ก าเนิดและเลี้ ยงดูให้การศึกษา 
ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูท้ี่มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผูจ้ดัท า ขา้พเจา้
ขอขอบคุณไว ้ณ ที่น้ี 
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