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บทคัดย่อ 

           การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการท างานดา้นระบบ

เอกสารใหป้ระสิทธิภาพมากขึ้นใหมี้ความเป็นระเบียบของการจดัการเอกสารและลดพื้นท่ีในการเก็บ

เอกสาร และยงัช่วยใหร้ะบบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบดว้ยทฤษฎีแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือ 

แนวคิดไคเซ็น (Kaizen), การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS, การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

            ผลจากการวิจยัพบวา่จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาเขา้และขา

ออกสินคา้ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวค้ือ ศึกษาการท างานของพนกังานและศึกษาแนว

ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อใหพ้นกังานสามารถรองรับกบัปริมาณผูส่้งออกท่ีมีการ

ใชบ้ริการการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้น และสามารถตอบกลบัผูส่้งออกไดร้วดเร็วกวา่เดิม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

    1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้และขาออกสินคา้ 

    2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้และขาออกสินคา้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

             1. ท าใหเ้ห็นความสูญเปล่า (Waste) จากขั้นตอนการท างาน 

             2. สามารถลดขั้นตอนการท างานของพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้และขาออกสินคา้ได ้

             3. ทราบแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสมกบัแผนกเอกสารขาเขา้และขาออก

สินคา้ 

ขอบเขตการศึกษา 

         การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้และขาออก โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท างานในช่วงเวลาการฝึกงาน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ช่วงเวลา (8.30-17.00 น.) 



แนวคิดและทฤษฎ่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) 

                    ไคเซ็น หมายถึง กลยทุธ์การบริหารงานแบบญ่ีปุ่ น (Kaizen) เป็นภาษาญ่ีปุ่ น แปลวา่ การ

ปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดท่ีท าใชใ้นการบริหารการจดัการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการ

ส่วนร่วมของพนกังานทุกคน บุคลากรทุกระดบั ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน

ใหดี้ขึ้นไปเร่ือย ๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัเกิดจากการบริหาร ท่ีประสบปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในระหวา่งทศวรรษท่ี 1980 และทศวรรษท่ี 1990 บริษทัท่ีประสบความส าเร็จมกัน าเอาแนวคิดของไคเซ็นคือ

การยอมรับวา่การบริหารให้ประสบผลส าเร็จจะตอ้งแสวงหาวิธีการท่ีจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจและตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นกลยทุธ์ในการปรับปรุงท่ีมุ่งท่ีตวัลูกคา้          

                         นอกจากน้ีแนวคิดไคเซ็นยงัขยายขอบข่ายออกไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบั

นายจา้งดว้ยในดา้นการผลิต การตลาด การจดัจ าหน่าย ฯลฯ อยา่งเป็นระบบ Kaizen ให้ความส าคญักบั

กระบวนการท างานและริเร่ิมวิธีการคิดท่ีมุ่งกระบวนการท างานและระบบการบริหารท่ีสนบัสนุนและ

ยอมรับแนวคิดของผูบ้ริหารและพนกังาน จากหลกัการของ Kaizen 

การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS 

                      หลกัการ ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ยการก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การ

จดัใหม่ (Rearrange) และการท า ใหง้่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่าย ๆ ท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลด

ความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงไดเ้ป็นอยา่งดีโดยแนวทางการลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงสามารถท า

ไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS ดงัน้ี 

         1. การก าจดั (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบนัและท าการก าจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 

ท่ีพบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอยการเคล่ือนท่ี/ เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็นการท างานท่ี

ไม่เกิดประโยชน์การเก็บสินคา้ท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็นและของเสีย 

         2. การรวมกนั (Combine) สามารถลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงไดโ้ดยสามารถรวมขั้นตอนการท างาน

ใหล้ดลงไดห้รือไม่ เช่น จากเดิมเคยท า 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนั ท าใหข้ั้นตอนท่ีตอ้งท าลดลง

จากเดิม การผลิตก็จะสามารถท าไดเ้ร็วขึ้นและลดการเคล่ือนท่ีระหวา่งขั้นตอนลงอีกดว้ยเพราะถา้มีการรวม

ขั้นตอนกนัการเคล่ือนท่ีระหวา่งขั้นตอนก็ลดลง 

         3. การจดัใหม่ (Rearrange) คือการจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่ 



จ าเป็นหรือการรอคอยเช่น ในกระบวนการผลิต หากท าการสลบัขั้นตอนท่ี 2 กบั 3 โดยท าขั้นตอน 

ท่ี 3 ก่อน 2 จะท าใหร้ะยะทางการเคล่ือนท่ีลดลง เป็นตน้ 

        4. การท าใหง้่าย (Simplify) หมายถึงการปรับปรุงการท างานใหง้่ายและสะดวกขึ้นเพื่อใหก้ารท างาน

สะดวกและแม่นยา มากขึ้น ซ่ึงสามารถลดของเสียลงไดจึ้งเป็นการลดการเคล่ือนท่ี ท่ีไม่จ าเป็นและลดการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็นลง 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

                การจดัการโลจิสติกส์จะประกอบดว้ย กิจกรรมทั้งส้ิน 9 กิจกรรม ไดแ้ก่การใหบ้ริการแก่ลูกคา้และ

กิจกรรม สนบัสนุน (Customer Service and Support) การจดัซ้ือจดัหา (Purchasing and Procurement) การ

ส่ือสารดา้นโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซ้ือ (Logistics Communication and Order Processing) การขนส่ง 

(Transportation) การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ (Facilities Site Selection, Warehousing and 

Storage) การวางแผน หรือการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand Forecasting and Planning) การ

บริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management)การจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ

(Materials Handling and Packaging) และ โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) โดยมิติท่ีใชป้ระเมิน

ประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ มิติดา้นเวลา มิติดา้นตน้ทุน มิติดา้นความ

น่าเช่ือถือเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ไดถู้กพฒันาขึ้นมา เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการ

ด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ของบริษทัโดยจะแบ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ออกไดเ้ป็น 9 กิจกรรม และจะใชมิ้ติการ

ประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์  3 มิติเพื่อก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ขึ้นมาจากนั้นจะ

ท า การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมรรถนะการด าเนินงานของ

บริษทัผูป้ระกอบการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

            1. ศึกษาและใหค้วามรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามแนวคิดไคเซ็นกบัพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้และขาออกเพื่อ

สร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี 

           2. ศึกษาการท างานปัจจุบนั เพื่อก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการปรับปรุงวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อให้

เห็นถึงสภาพปัญหาจริงโดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการท างานในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงแหล่งขอ้มูลไดม้าจากการ

รวบรวมขอ้มูลการท างานจากขั้นตอนการท าใบตราส่ง (Bill of Lading) เพื่อให้เห็นภาพของขั้นตอนการ

ท างานทั้งหมดวา่ปัญหาดงักล่าวอยูท่ี่ส่วนไหนของขั้นตอนการท างาน 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

-แนวคิดเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) 

-การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS 

-การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของพนกังานแผนกเอกสารขาเขา้และขาออก โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท างานในช่วงเวลาการฝึกงาน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ช่วงเวลา (8.30-17.00 น.) 

ผลการด าเนินงาน 

       การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาเขา้และขาออกสินคา้ ได้

น าเอาแนวคิดการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองหรือแนวคิดไคเซ็น โดยใชห้ลกัการการก าจดัขั้นตอนงานท่ีไม่

จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานใหเ้หลือนอ้ยลงการจดัล าดบังานใหม่และการปรับปรุงวิธีการท างานใหง้่ายขึ้นมา

ประยกุตใชเ้พื่อคน้หาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของพนกังานใหส้ามารถตอบกลบัผูส่้งออกไดเ้ร็วกวา่เดิม เร่ิมจากการระดมสมองพนกังานเพื่อหา

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเวลารอคอยท่ีนานเกินไป จากนั้นท าการบนัทึกเวลาของแต่ละขั้นตอนการท างานจาก

สถานการณ์จริงและเวลารอคอยท่ีเกิดขึ้นกบัผูส่้งออกทั้งก่อนการปรับปรุงงานโดยการสุ่มตวัอยา่งใบตราส่ง 

(Bill of Lading) 5 ชุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จากนั้นร่วมกนัศึกษาปัญหาของการท างานท่ีก่อให้เกิด              

ความสูญเปล่า (Waste) และท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่แผนกเอกสารขาออกแลว้คน้หาและปรับปรุงวิธีการ

ท างานท่ีเหมาะสมตามหลกัการการก าจดัขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็นการรวมขั้นตอนงานใหเ้หลือนอ้ยลงการ

จดัล าดบังานใหม่และการปรับปรุงวิธีการท างานใหง้่ายขึ้นเพื่อใหไ้ดวิ้ธีการท างานใหม่และไดมี้การร่วมกนั

ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อเป็นการวดัผลการปรับปรุงงาน 

อภิปรายผล 

           จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาเขา้และขาออกสินคา้ผลลพัธ์ท่ีได้

เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวค้ือ ศึกษาการท างานของพนกังานและศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานท่ีเหมาะสม เพื่อใหพ้นกังานสามารถรองรับกบัปริมาณผูส่้งออกท่ีมีการใชบ้ริการการขนส่งทาง

ทะเลเพิ่มขึ้น และสามารถตอบกลบัผูส่้งออกไดร้วดเร็วกวา่เดิม ซ่ึงหลงัจากร่วมกนัคนัหาวิธีการท างานใหม่

พนกังานมีการเตรียมความพร้อมและมีความคาดหวงัวา่วิธีการท างานใหม่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ



ท างานใหแ้ผนกเอกสารขาออกไดเ้ป็นอยา่งดีช่วยลดขั้นตอนการท างานใหแ้ก่พนกังาน แต่ในช่วงการ

ปรับเปล่ียนวิธีการท างานใหม่ในช่วงแรก พนกังานยงัมีความสับสนไม่คุน้เคยในบางขั้นตอนงานระหวา่ง

การท างานแบบเดิมและการท างานแบบใหม่อยูบ่า้งยงัไม่มีการจดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังานใหม่ขึ้นเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรท าใหล้่าชา้บา้ง เช่น พนกังานยงัคงสั่งพิมพเ์อกสารแนบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส่้งออกติดต่อรับใบตรา

ส่งท่ีเคาเตอร์เอกสารขาออกเดิม เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 

         1.ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากการวดัผลดว้ยระยะเวลาการท างานและเวลาการรอคอยท่ี

ลดลงแลว้การศึกษาวิจยัน้ีควรค านึงถึงการรักษามาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้และความถูกตอ้งในการ

จดัท าเอกสารดว้ย 

         2.บริษทัควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างานและมีการเพิ่ม

ทกัษะการท างานหรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนกังานเพื่อใหพ้นกังานทุกคนมีความรู้และความ

ช านาญในงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

         3.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนกเอกสารขาออกเท่านั้น 

ดงันั้นหากสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกนักบัแผนกอ่ืน ๆ ดว้ยเป็นเร่ืองท่ีน่าใหค้วามสนใจใน

การด าเนินการศึกษาต่อไปในอนาคต 

กติติกรรมประกาศ 

            งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ อาจารย์

ท่ีปรึกษางานวิจยัท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ค าแนะน าและแนวทางการด าเนินงานในการศึกษามาโดย

ตลอดจนรายงานวิจยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ผูวิ้จยัตระหนกัถึงความเอาใจใส่และความทุ่มเทของอาจารยแ์ละ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

     ขอขอบพระคุณ บริษทั กู๊ด เฟรท แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดัท่ีมอบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึก 

สหกิจศึกษาณสถานประกอบการจริงท าใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ตลอดจนการให้

ค  าแนะน า ทั้งในการศึกษาและชีวิตการท างานในอนาคต 
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