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 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกระบวนการน าเขา้ในส่วนของขั้นตอนการรอคอยใบขน
สินคา้ขาเขา้และการตรวจสอบใบขนสินคา้ขาเขา้ในปัจจุบนั และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีก่อให้เกิดการท างานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการน าเขา้ในขั้นตอนการรอคอยใบขนสินคา้ขาเขา้และการตรวจสอบใบขนสินคา้ขาเขา้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลของกระบวนการน าเขา้ และมีการจดัท าแผนผงัแสดงการไหลของแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการน าเขา้เพ่ือน าไปวิเคราะห์ว่าขั้นตอนใดก่อให้เกิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ
และท าการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด ECRS มาช่วยปรับปรุงกระบวนการน าเขา้ใน
ขั้นตอนการรอคอยใบขนสินคา้ขาเขา้และการตรวจสอบใบขนสินคา้ขาเขา้ เม่ือน าแนวคิด ECRS มาปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างาน ผลท่ีได้จากการวิจัยพบว่า สามารถลดระยะเวลาการท างานของขั้นตอนการรอคอยใบขนสินคา้ขาเข้าและการ
ตรวจสอบใบขนสินคา้ขาเขา้ จากเฉล่ียการด าเนินงานของขั้นตอน 33 ชัว่โมง เหลือเฉล่ีย 4 ชัว่โมง 30 นาที และในดา้นความ
ถูกตอ้งจากเดิมถูกตอ้งเพียง 70% ของขอ้มูลทั้งหมดหลงัปรับปรุงมีความถูกตอ้ง 100%  
 
1. บทน ำ (INTRODUCTION) 
 บริษทัออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั ประเทศไทย เป็นบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมรถยนต ์มีโรงงาน
ทั้งหมด 3 โรงงาน โดยมีช่ือว่า ORA1 ORA2 ORA3 ในส่วนของ ORA1 เป็นสถานท่ีส าหรับผลิตและประกอบช้ินงาน ซ่ึง
คลงัสินคา้ท่ีใชจ้ดัเก็บวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูปบางส่วนคือ ORA2 โดยท าหนา้ท่ี รับ จดัเก็บ และแจกจ่าย วสัดุหรือสินคา้
ท่ีเขา้มาภายในโรงงาน และสินคา้ส าเร็จรูปท่ีจะส่งออกไปขายท่ีต่างประเทศ จะอยู่ท่ี ORA3 ซ่ึงอยู่ในเขตปลอดอากร (Free 
zone) ซ่ึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์คือหน่ึงในอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีมีความส าคญัอย่างมากในภาคธุรกิจของโลก ในการ
ผลิตสินคา้เพื่อส่งออกจ าเป็นตอ้งมีการน าเขา้ส่วนประกอบเพื่อท าการผลิต โดยสินคา้ท่ีน าเขา้มาส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีไม่
สามารถผลิตไดใ้นประเทศหรือไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ เน่ืองจากปัจจยัดา้นราคา ตน้ทุน และคุณภาพ จึงตอ้งด าเนินการ
น าเข้าสินค้า ดังนั้นการน าเขา้สินค้าจากต่างประเทศจึงมีบทบาทส าคญัต่อการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส าหรับ
กระบวนการของขั้นตอนการน าเขา้จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางพิธีการศุลกากรอย่างถูกตอ้ง 
เน่ืองจากผูน้ าเขา้ตอ้งใชเ้อกสารน้ีเป็นหลกัฐานเพ่ือใชใ้นกระบวนการตรวจสอบของกรมศุลกากร จากการปฏิบติังานปัญหา
ท่ีพบเจอบ่อยคือ บริษทัผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์จดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้โดยส าแดงขอ้มูลผิด ในส่วนของช่ือสินคา้ ประเภท
พิกดั อตัราอากร จ านวนสินคา้ ขอ้มูลในส่วนประเทศก าเนิดตน้ทางของสินคา้ ท าให้เกิดความล่าชา้ในส่วนของการยืนยนัใบ
ขนสินคา้ขาเขา้ในขั้นตอนการน าเขา้ และท าให้เกิดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนในการตรวจใบขนขาเขา้ซ ้ า ดั้งนั้นจึงมีการศึกษา
แนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพขั้นตอนการน าเขา้โดยการจดัท าแผนผงัการไหลของกระบวนการท างาน เพ่ือ
วิเคราะห์กระบวนการท างานในปัจจุบนัและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาจากการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือแผนผงั
กา้งปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขั้นตอนการน าเขา้และลดความล่าชา้ของกระบวนการน าเขา้ 
 
 
 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
แนวคิด Lean ลีน (Lean) เป็น holistic & sustainable approach หรือแนวทางแบบองค์รวมและยัง่ยืน ท่ีใช้ทุกส่ิงทุกอย่าง
น้อยลง แต่ให้ได้ผลงานมากกว่าผลงานท่ีใกล้เคียงความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด  ส่ิงท่ีลดน้อยลงคือความสูญเปล่า 
(Waste), วงรอบเวลา, ผูส่้งมอบ, การใชแ้รงคน เคร่ืองมือ เวลา และพ้ืนท่ีปฏิบติังานเช่น ช่วยลดตน้ทุนสินคา้และบริการ ช่วย
ให้กิจการสามารถท าก าไรไดเ้พ่ิมขึ้น ช่วยให้สามารถตั้งราคาขายไดถู้กกว่าคู่แข่งท่ีมีตน้ทุนสูง ซ่ึงเป็นความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัในตลาดในระยะยาวได้ และ (Lean Thanking) คือการเปล่ียนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value) ใน
มุมมองของผูรั้บ ผลงาน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งไม่รู้จบ ดงันั้น ลีน (Lean) จึงหมายถึง แนวคิดในการบริหารจดัการการ
ผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการทางโลจิสติกส์ หรือ ก ระบวนการในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความตอ้งการของตลาดไปถึงลูกคา้แบบ
ทนัที โดยเน้นสร้าง ประสิทธิผลสูงสุด และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตท่ีมุ่นเน้นในเร่ืองการไหล (Flow) ของงานเป็น
หลกั (ชุมพร รอดแจ่ม,2559) 
ทฤษฎีแผนภูมิก้ำงปลำ (Fishbone Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกับแผนผงัสาเหตุและผล ในช่ือของ “ผงั
กา้งปลา (Fish Bone Diagram)” เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จกัในช่ือ
ของแผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า 
แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 
แนวคิดและหลักกำรขั้นตอนกำรน ำเข้ำสินค้ำทำงเรือ การน าเขา้ (import) หมายถึงการน าเขา้สินคา้เขา้มาจากต่างประเทศ 
โดยสินคา้ท่ีน าเขา้มกัเป็นสินคา้ท่ีไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได ้เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจกัรต่างๆท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการ
ผลิต การน าเขา้สินคา้ช่วยให้ประชาชนในประเทศมีสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีสมบูรณ์ และในราคาท่ีเหมาะสม การน าเขา้
จึงเป็นการบรรเทาการ ขาดแคลน และการตกลงทางการค้าว่าดว้ยเขตการคา้เสรี (FTA)โดยมีหลกัการท่ีจะลดอุปสรรค
การคา้ลง โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีหรือยกเวน้ภาษีระหว่างคู่สัญญา การน าเขา้เป็นกลไกลส าคญัท่ีผลกัดนัให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีอัตราการขยายตัวท่ีอยู่ในระดับสูง จึงนับว่าการส่งออกสินค้าเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญักับลูกค้า  (กอง
บรรณาธิการ, 2556)  
ทฤษฎี ECRS คือแนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือท่ีเรียกว่า waste ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นโดยไม่สร้าง
ผลตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ เพ่ิมเติมให้กบัองคก์ร และในบางกรณีอาจท าให้การด าเนินงานชา้ลงจากท่ีควรจะเป็น ซ่ึง
ส่งผลให้ตน้ทุนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยช่ือของทฤษฎี ECRS คือ ตวัยอ่ของ Eliminate (การก าจดั) Combine (การรวม) 
Rearrange (การจัดเรียงใหม่) และ Rearrange (การท าให้ง่ายขึ้น) ในการน าหลกัการ ECRS มาใช้ ถึงแม้ว่าจะแม่งเป็น 4 
หลกัการ แต่ผูใ้ชอ้าจน า ทฤษฎี ECRS มาใชเ้พียงตวัเดียวหรือมากกว่าตวัเดียวก็ได ้ไม่ไดจ้ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกใชทุ้กตวัทุกวิธี
พร้อมกนั  
ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) คือ ผูใ้ห้บริการดา้นการปฏิบติังานโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม เช่น การ
ขนส่งและคลงัสินคา้ โดยผูใ้ห้บริการมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานหรือโครงสร้างพ้ืนฐานของตนเอง หรือผู ้
ให้บริการอาจไม่มียานพาหนะหรือคลงัสินคา้เป็นของตนเองก็ได ้เพ่ือลดตน้ทุนหรือลดการลงทุนในการซ้ือสินทรัพย ์ทั้งน้ี 
สามารถแจกแจง LSP ตามประเภทของการให้บริการ (สิริพร สงบธรรม, 2560) 
 
3. วิธีกำรวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 ผูวิ้จยัท าการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการการน าเขา้และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิด ECRS 
เพ่ือช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขั้นตอนการน าเขา้ และ การประยุกต์ใชแ้ผนภูมิแสดงสาเหตุและผล
หรือแผนภูมิกา้งปลา เพ่ือคน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา การรอคอยดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ และขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้
ไม่ถูกตอ้งในขั้นตอนการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับการผลิต 
3.2 ศึกษากระบวนการเก่ียวกบัขั้นตอนการน าเขา้ของบริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั  
 เป็นขั้นตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการด าเนินงานในส่วนของการศึกษากระบวนการน าเขา้
ของบริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั จะมีการศึกษากระบวนการน าเขา้ตั้งแต่ตน้กระบวนการจนถึงกระบวนการสุดทา้ย
เพื่อน าไปวิเคราะห์ว่ากิจกรรมในขั้นตอนใดก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือความล่าชา้ 
3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดัท าแผนผงัแสดงการไหลของแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการน าเขา้ ตั้งแต่ตน้กระบวนการจนถึงกระบวนการสุดทา้ยและท าการวิเคราะห์ว่ากระบวนการใดสามารถปรับปรุง
ได ้คน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาโดยการประยกุตใ์ชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผล  
3.4 คน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา 
 คน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาจากการประยกุตใ์ชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผลได ้ดงัน้ี 
 3.4.1 ปัจจยัดา้นบคุคล 
 3.4.2 ปัจจยัดา้นวิธีการ 
 3.4.3 ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือ 
 3.4.4 ปัจจยัดา้นระบบอินเตอร์เนต็ 
 3.4.5 ปัจจยัดา้นวตัถุดิบ 
3.5 ด าเนินการแกไ้ขปัญหา  
 ในการแกปั้ญหาจะมีการประยุกต์ใชห้ลกัการ ECRS มาช่วยปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.6 สรุปผล  
 มีการคน้หาสาเหตุจากการใชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผล และน ามาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยการน าหลกัการ ECRS มาช่วยในการลดระยะเวลาการรอคอยดราฟใบขนขาเขา้ และลดความผิดพลาดของขอ้มูลใบ
ขนขาเขา้ เพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
4. ผลกำรศึกษำ (RESEARCH FINDING) 
 จากการศึกษากระบวนการน าเขา้และวิเคราะห์ปัญหาจากการจดัท าแผนผงัแสดงการไหลของแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการน าเขา้ท าให้ทราบถึงปัญหาคือ มีความล่าชา้ในขั้นตอนการรอดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้และขั้นตอนการตรวจ
ดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้เน่ืองจากมีขอ้มูลผิดพลาด ขั้นตอนต่อไปจึงมีจดัท าแผนผงัแสดงสาเหตุและผล หรือแผนผงักา้งปลา
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดงัภาพท่ี 1 ท าให้ทราบว่าสาเหตุของปัญหาการรอคอยดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้และขอ้มูล
ผิดพลาด ประกอบดว้ย พนกังาน,วิธีการ,เคร่ืองมือ,ระบบ และวตัถุดิบ 
 พนกังาน : เน่ืองจากพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท าใบขนสินคา้ขาเขา้ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบอื่น อาทิ หนา้ท่ีการท าใบขน
สินคา้ส าหรับสินคา้ Transfer เขา้เขต Free Zone , การแจง้สถานะของสินคา้ และการอพัเดตตารางการเดินเรือ ท าให้เกิด



ความล่าชา้ในการจดัท าดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ และอาจท าให้เกิดความสับสนของขอ้มูลส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของ
ขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาเขา้ 
 วิธีการ : จากการท่ีพนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีท าใบขนสินคา้ขาเขา้ มีงานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในหลายส่วน ท าให้
พนกังานมีการจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมๆกนั และท าการส่งมาในเวลาไล่เล่ียกนั อาจท าให้เกิดการผิดพลาดของขอ้มูล
ไดง้่ายเน่ืองจากรายละเอียดของวตัถุดิบคลา้ยๆกนั หรือเกิดจากการตรวจทานความถูกตอ้งน้อยคร้ัง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
ขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาเขา้ผิด 
 เคร่ืองมือ : ในการตรวจดราฟใบขนสินค้าขาเข้า จะมีการตรวจความถูกต้องของ พิกัดของวตัถุดิบและ ช่ือ
ภาษาไทย จากไฟล ์“REPORT OFF LOAD 2021” ซ่ึงบางกรณีในการตรวจสอบใบขน เกิดความผิดพลาดของขอ้มูลในส่วน 
พิกดัของวตัถุดิบ เน่ืองจากขอ้มูลพิกดัท่ีผูจ้ดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้มี ไม่ตรงกบัไฟลข์อ้มูล “REPORT OFF LOAD 2021” ท า
ให้เกิดความล่าชา้ในการส่งแกไ้ขดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ 
 ระบบ : ในการปฏิบติังานจะมีการอพัเดตขอ้มูลต่างๆและการส่งดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ ผา่นทาง  
G – mail ซ่ึงในบางกรณีไม่ไดรั้บไฟล์ดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ อาจเกิดจากอินเตอร์สัญญาณไม่ดี  หรือขอ้ความไม่ขึ้นใน
กล่องขอ้ความขาเขา้ ท าให้เกิดความล่าชา้ในการรอคอยดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ 
 วตัถุดิบ : ในการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับการผลิต บางคร้ังตอ้งน าเขา้วตัถุดิบประมาณ 100 – 200 รายการ จากการท่ีมี
รายการวตัถุดิบจ านวนมากอาจท าให้มีความสับสนของขอ้มูลและตรวจทานความถูกตอ้งอย่างละเอียดไดย้าก ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดของขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนผงัแสดงสาเหตุและผล : ปัญหาเร่ืองการรอคอยดราฟใบขนและขอ้มูลผิดพลาด 
  เม่ือรู้สาเหตุของปัญหาจึงมีการแกปั้ญหาโดยการน าหลกัการ ECRS เขา้มาช่วยปรับปรุงให้กระบวนการมีการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพ่ิมการตรวจทานมากขึ้น จดัพนกังานท าใบขนสินคา้ขาเขา้จาก 1 คนเป็น 2 คน 
และมีการจดัพนักงานในทีมให้ช่วย support งานในส่วนอื่นของผูท้  าใบขนสินคา้ขาเขา้ ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการและลดความผิดพลาดไดด้งัน้ี 



 
 
ตารางท่ี 1 ความถูกตอ้งของกิจกรรมก่อน – หลงัปรับปรุงประสิทธิภาพ (กรณีวตัถุดิบไม่เกิน 20 รายการ) 

ด้ำนควำมถูกต้อง 

กิจกรรม ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
1. ความถูกตอ้งของขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ 70 % 100 % 

 
ตารางท่ี 2 เวลาเฉล่ียของแต่ละกิจกรรมก่อน – หลงัปรับปรุงประสิทธิภาพ (กรณีวตัถุดิบไม่เกิน 20 รายการ) 

ด้ำนระยะเวลำ 

กิจกรรม ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
1. แจง้รายละเอียดการน าเขา้กบัชิปป้ิง เฉลี่ย 2 ชัว่โมง เฉลี่ย 2 ชัว่โมง 
- กรณีเอกสารถูกตอ้งทั้งหมด   
2. ชิปป้ิงส่งดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ให้
ตรวจสอบ 

เฉลี่ย 1,440 นาที เฉลี่ย 120 นาที 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใบขน
สินคา้ 

เฉลี่ย 30 นาที เฉลี่ย 30 นาที 

รวม (กรณีเอกสารถูกตอ้งทั้งหมด) เฉลี่ย 1,470 นาที เฉลี่ย 150 นาที 

- กรณีเอกสารมีขอ้มูลผิดพลาด   
1. รอชิปป้ิงส่งดราฟใบขนสินคา้ขาเขา้ฉบบั
แกไ้ขมาให้ตรวจสอบ 

เฉลี่ย 360 นาที เฉลี่ย 0 นาที 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบขน
สินคา้ 

เฉลี่ย 30 นาที เฉลี่ย 0 นาที 

รวม (กรณีเอกสารมีขอ้มูลผิดพลาด) เฉลี่ย 390 นาที เฉลี่ย 0 นาที 

รวมทั้งหมด เฉลี่ย 33 ช่ัวโมง เฉลี่ย 4 ช่ัวโมง 30 นำท ี

 
5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการน าเขา้ของขั้นตอนการรอคอยใบขนสินคา้ขา
เขา้และการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ขาเขา้ ไดมี้การน าแนวคิด ECRS มาประยุกต์ใชเ้พื่อคน้หาแนวทางการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน โดยการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการน าเขา้ของขั้นตอนการรอคอยใบขน
สินคา้ขาเขา้และการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ขาเขา้ไดเ้ร่ิมจากการศึกษากระบวนการน าเขา้และจดัท าแผนผงั
แสดงการไหลของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการน าเขา้เพ่ือวิเคราะห์หาปัญหาจากขั้นตอนการท างานและพบว่าขั้นตอนท่ี
เกิดปัญหาในการปฏิบติังานคือขั้นตอนการรอคอยใบขนสินคา้ขาเขา้และการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ขาเขา้
เน่ืองจากใช้เวลานานเกินไป จึงมีการค้นหาสาเหตุจากการประยุกต์ใช้แผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) หรือแผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) โดยสาเหตุดงักล่าวจะมีการน าไปแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไป คือการ
น าแนวคิด ECRS มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตการ
และสอบถาม พบว่า การน าวิธีการปรับปรุงมาปรับปรุงขั้นตอนการท างาน สามารถลดเวลาการรอคอยดราฟใบขนสินคา้ขา
เขา้จากเดิมท่ีตอ้งรอประมาณ 1 วนั ลดเหลือประมาณ 1-2 ชัว่โมง และในดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาเขา้ 
จากเดิมความถูกตอ้งประมาณ 70% ของงานทั้งหมด จากการปรับปรุงการท างานสามารถลดขอ้ผิดพลาด มีความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล 100% ในกรณีรายการวตัถุดิบไม่เกิน 20 รายการ 



 
 
6. กิตติกรรมประกำศ 
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์ ดร. ฐิติมา วงศ์อินตา ท่ีได้กรุณาให้
ค  าแนะน า ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่องตลอดมาตั้งแต่ตน้จนแลว้เสร็จ ท าให้วิจยัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 นอกจากน้ีผูจ้ดัท าขอบพระคุณบริษทัออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั ประเทศไทย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเขา้
ฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ขอขอบคุณแผนก Logistics & BOI ท่ีฝึกสอน ให้ความรู้ในกระบวนการ
น าเขา้และให้ค  าแนะน าในการท างาน ขอขอบคุณพ่ีเล้ียงท่ีไดใ้ห้ความกรุณาสละเวลาในการอธิบายรายละเอียดต่างๆและ
คอยให้ความช่วยเหลือในการปฏิบติังานและการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเป็นอยา่งย่ิง 
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