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บทคดัย่อ 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจปล่อยรถน าเขา้ ภายใตเ้ง่ือนไขเขตปลอดอากร (Freezone) เพื่อให้ลดระยะเวลาท่ีเสีย

ไปโดยเปล่าประโยชน์ และเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสูงท่ีสุด โดยทางผูว้ิจยัได ้ตรวจสอบและเรียนรู้วิธีการท างาน พบวา่ 

สาเหตุท่ีท าให้กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ คือ การตรวจปล่อยรถน าเขา้ ซ่ึงสินคา้เกิดความ

เสียหาย เกิดการท างานล่าชา้ ใชเ้วลาในการท างานนาน เน่ืองดว้ยกระบวนการท างานหลายขั้นตอน ส่งผลใหมี้ระยะเวลาใน

การท างานท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยในการท าวิจยั เร่ิมจากการศึกษากระบวนการทั้งหมดอยา่งละเอียด ปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่อง 

ในขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือช่วยลดระยะเวลาการท างานของพนักงาน รวมถึงเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพการ

ท างานใหดี้ยิ่งข้ึน เน่ืองจากการด าเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขเขตปลอดอากรมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างจากการด าเนินการใน
แบบปกติ 

1. บทน ำ (INTRODUCTION) 

 บริษทั ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย) จ ากดั ให้บริการให้เช่าคลงัสินคา้ คลงัจดัเก็บสินคา้เกษตร รับฝากและ

บริหารสินคา้ประเภทรถยนตแ์ละอะไหล่รถยนต ์นอกจากน้ียงัมีบริการขนส่งและกระจายสินคา้หลายรูปแบบ  

 ปัจจุบนัการน าเขา้สินคา้การคา้ระหวา่งประเทศทั้งในดา้นการส่งสินคา้ออกและการน าสินคา้เขา้จะมีหน่วยงานท่ีมีผู ้

ตรวจสอบการน าเขา้คือ กรมศุลกากร และการน าเขา้สินคา้ยงัมีการจ ากดัปริมาณการน าเขา้สินคา้ รวมถึงภาษีน าเขา้ท่ีตอ้ง
จ่ายตามกฎหมาย 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไม่ไดผ้ลิตอุตสาหกรรมยานยนต ์ช้ินส่วนรถท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถน าเขา้ จึงตอ้งมีการน าเขา้รถ

จากต่างประเทศเขา้มาในประเทศ โดยท่ีจะตอ้งเสียภาษีของต่างประเทศ และจะตอ้งเสียภาษีภายในประเทศ จึงมีค่าใชจ่้ายท่ี

สูง รถท่ีน าเขา้จากต่างประเทศจะมีราคาท่ีไม่สูงมาก แต่ท าการเสียภาษีในประเทศไทยแลว้จึงท าให้ราคาเพ่ิมสูงข้ึน จึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชก้ารดูแลมากกวา่รถท่ีผลิตในประเทศหรือรถท่ีมีราคาไม่สูงมาก 

 ดงันั้นถา้เกิดกระบวนการการปล่อยรถท่ีมีความเสียหาย หรือเกิดกระบวนการท่ีผิดพลาดระหวา่งการตรวจปล่อยรถ

น าเขา้จะท าให้คลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในส่วนของการดูแลรถทั้งหมดจะตอ้งท าการเสียค่าใชจ่้ายในส่วนนั้น 

และจะท าใหเ้กิดปัญหาในส่วนของความน่าเช่ือถือของคลงัสินคา้และในส่วนของลูกคา้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีวิธีการขั้นตอน

การปฎิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายเก่ียวกบัรถน าเขา้ในระหวา่งการจดัเก็บ จนถึงการปล่อยออกจาก
คลงัสินคา้  



 ทางผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจปล่อยรถน าเข้า ภายใต้เ ง่ือนไขเขตปลอดอากร           

(Free zone) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ช่วยลดขอ้ผิดพลาด ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในอนาคตได ้เพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายตามนโนบายขององคก์รท่ีก าหนดไว ้

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 แนวคดิและหลกักำรเกีย่วกบักระบวนกำรเชิงระบบ 

การท างานของระบบจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ หรือ ส่วนส าคญั 3 ส่วน คือส่ิงท่ีป้อนเขา้ไป หรือปัจจยัน าเขา้ 

(Input)  กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) ซ่ึงทั้ ง  3 องค์ประกอบน้ีจะมี

ความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั และท างานร่วมกนั เป็นจกัรเม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีปัญหาหรือไม่ท างานส่วนอ่ืนก็จะ

หยดุชะงกัไปดว้ย นอกจากน้ีระบบยงัมีความสมัพนัธ์ต่อสภาพแวดลอ้ม(Environment) อยา่งใกลชิ้ด 

2.2 แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบักำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั มาผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

บรรลุจุดหมายขององคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง ความพร้อมและความพยายามและรวมไปถึงความสามารถ ท่ีจะปฏิบติังาน

ให้ส าเร็จโดยการประเมินประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่สามารถท าไดโ้ดยตรง เน่ืองจากหน่วยในการจดัส่ิงท่ี

ลงทุนลงไป เช่น เงิน ความพยายาม แรงงาน นั้นเป็นคนละหน่วยในการ วดัผลลพัธ์คือผลการปฏิบติังานดงันั้นจึงใช้

วธีิการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวซ่ึ้งหมายถึงการวดัวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดต้รงตามเป้าหมายหรือไม่ 

2.3 แนวคดิและหลกักำรเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 

สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรเพื่อการน าเขา้ ส่งออก เป็นนโยบายส าคญัของทุกรัฐบาลในอนัท่ีจะสนับสนุน

กิจกรรมการน าเข้า ส่งออก ของผูป้ระกอบการ ส่งออกสินค้าไปขายยงัต่างประเทศและการน าเข้าสินคา้จาก

ต่างประเทศ ท าให้มีตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีต ่าเพ่ือการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการแข่งขนัในตลาดการคา้

ระหว่างประเทศ ผูน้ าเขา้และส่งออกควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ ระเบียบพิธีการทางศุลกากรดงักล่าวท่ีมีอยู่ตาม

กฎหมาย   และเลือกใชสิ้ทธิประโยชน์ในมาตรการต่างๆใหเ้หมาะสมจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีดงัน้ี 

2.3.1 การคืนอากรตามมาตรา 29 ทว ิแห่งแห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2560 

2.3.2 คลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

2.3.3 เขตปลอดอากร (Free Zone) 

2.3.4 เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone) 

2.3.5 การชดเชยค่าภาษีอากร ตาม พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรของกรมศุลกากร 

2.3.6 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

2.4 แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบักำรพฒันำบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมีประโยชน์ในแง่ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

ท างานและยงัเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ของการ



ปฏิบัติงาน และเป็นบันไดน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต อย่างไรก็ตามองค์กรจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

ผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานไดรั้บการฝึกอบรมและมีความรู้ความช านาญท่ีดีแลว้ ผลงานท่ีเกิดข้ึนยอ่มมีคุณค่า

และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2.5 แนวคดิ ทฤษฎ ีงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรท ำงำนเป็นทมีเพ่ือเพิม่ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

 การท างานเป็นทีมเป็นวธีิการท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด ในการปรับปรุงประสิทธิผลการท างาน มีอยูห่ลายกรณีท่ีผลงาน

ออกมาดีกวา่และประหยดักวา่กลุ่มยอ่ย จะมีความรู้สึกของการท างานเป็นทีมมาก จึงเป็นผลใหส้มาชิกกลุ่มพร้อมท่ี

จะร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และเม่ือมีส่วนร่วมก็มีความผูกพนัและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี

และถา้มุ่งปรับปรุงคุณภาพความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูต่่อกนัระหวา่งสมาชิกของกลุ่ม และมุ่งเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม

กบังานท่ีกลุ่มก าลงัท าจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการขององคก์ารเป็นการสร้าง

พ้ืนฐานส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ ความเขา้ใจในการท างานเป็นทีมและสามารถน าไปสู่การพฒันาทีมงานได ้โดยตอ้ง

อาศยัเทคนิค วธีิการหลายอยา่งท่ีจะสร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็และพฒันาทีมงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาใหเ้ป็นองคก์ร

ท่ีเขม้แขง็ต่อไป 

 หลกัการท างานเป็นทีมให้ประสบผลส าเร็จนั้น สมาชิกทุกคน ในทีมตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัด าเนินงานตาม

เป้าหมายและบทบาทหนา้ท่ี ท่ีก าหนดไว ้ภายใตบ้รรยากาศ ท่ีอบอุ่นเป็นกนัเองเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั มี

การติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจนและร่วมกนั แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งเปิดเผย 

3. วธีิกำรวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ศึกษาเอกสารและใบขนสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงาน โดยการรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมดา้นการตรวจปล่อย

รถน าเขา้ภายในเขตปลอดอากรและขั้นตอนการท างานตั้งแต่การน าเขา้มาภายในเขตปลอดอากรจนถึงการ

ปล่อยออกนอกเขตปลอดอากร (Free Zone) 

3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการท างานของกระบวนการตรวจปล่อยรถ

น าเขา้ ภายในเขตปลอดอากร (Free Zone) 

3.4 ระบุกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายและหาแนวทางในการปรับปรุง 

3.5 วเิคราะห์หารูปแบบการท างานท่ีลดความเสียหายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจปล่อย 

3.6 วเิคราะห์ผลการวจิยั 

3.7 สรุปและน าเสนอผลงานวจิยั 

4. ผลกำรศึกษำ (RESEARCH FINDING) 

 จากการศึกษากระบวนการในการตรวจปล่อยรถน าเขา้ ภายในเขตปลอดอากร และท าการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน ทางผูว้จิยัไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

 

 



 

ตารางท่ี 1: ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงกระบวนการ 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการวิจยัน้ีเป็นการท าให้ทราบถึงโครงสร้างกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจปล่อยรถน าเขา้ ภายใตเ้ง่ือนไขเขต

ปลอดอากร ซ่ึงมีใบขนสินคา้ 5 ประเภทท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติังาน คือ  

1. ใบขนสินคา้ ประเภทใบขน 0 เป็นใบขนสินคา้ขาเขา้ปกติ 

2. ใบขนสินคา้ ประเภทใบขน 1 เป็นใบขนสินคา้ขาออกจากเขตปลอดอากร กรณีขายสินคา้จากไทยไปต่างประเทศ 

3. ใบขนสินคา้ ประเภทใบขน C เป็นใบขนสินคา้ขาออกโอนยา้ยเข้าเขตปลอดอากร กรณีการส่งออกจากใน

ราชอาณาจกัรไทยเขา้เขตปลอดอากรของผูมี้สิทธิประโยชน์ 

4. ใบขนสินคา้ ประเภทใบขน D เป็นใบขนสินคา้ขาออกโอนยา้ยเขา้เขตปลอดอากร 

5. ใบขนสินคา้ ประเภทใบขน P เป็นใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ยช าระค่าภาษีอากร 

 กิจกรรมการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศแบบปกติ และการน าสินคา้เขา้โดยใชสิ้ทธิประโยชน์เขตปลอดอากร 

สามารถสรุปไดว้า่ สินคา้ประเภทน าเขา้แบบปกติจะท าการเสียภาษีก่อนแลว้จึงน าเขา้มาพร้อมใบอนุญาต แต่ในส่วน

ของการเสียภาษี ของท่ีเขา้ในเขตปลอดอากร (Free zone) สามารถน าเขา้มาก่อน แลว้จึงท าใบอนุญาต (ใบอนุญาตการ

ขั้นตอนการท างาน ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ส่วนต่างเวลา 

1.รับขอ้มูลการยา้ยรถมายงัเขตปลอดอากรจาก
ลูกคา้ 

30 นาที 15 นาที 15 นาที 

2.ออกเอกสาร Job Confirmation 15 นาที 10 นาที 5 นาที 
3.รับเอกสารใบขน Form D จาก Shipping 30 นาที 30 นาที - 
4.ออก Job Order 10 นาที 5 นาที 5 นาที 
5.รับตูค้อนเทอร์รถน าเขา้เขา้มาในเขตปลอด
อากร 

3 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง - 

6.ท าการเปิดตู ้/ Unlashing 30 นาที / ตู ้ 20 นาที / ตู ้ 10 นาที 
7.เช็คแบตเตอร่ี / ติดเคร่ืองยนต ์ 10 นาที / คนั 10 นาที / คนั - 
8.งดัไมห้มอนออกจากลอ้ทั้ง4ดา้น / ถอยออก
จากตูค้อนเทนเนอร์ 

20 นาที / ตู ้ 20 นาที / ตู ้ - 

9.เช็คสภาพตู ้ 10 นาที / ตู ้ 10 นาที / ตู ้ - 
10.หาต าหน่งเลข Serial No. / Frame No. 5 นาที / คนั 5 นาที / คนั - 
11.ตรวจสภาพรถ 30 นาที / คนั 20 นาที 10 นาที 
12.น าเขา้จอดในคลงั 15 นาที / คนั 10 นาที 5 นาที 
13.ออก Inventory Report และรายงานลูกคา้ 30 นาที / คนั 15 นาที 15 นาที 



ขายภายในประเทศ) และท าการเสียภาษีภายหลงั ซ่ึงเป็นเร่ืองของการพกัช าระ ส่วนใหญ่ลูกคา้จึงน าเขา้พกัในเขต

ปลอดอากรแลว้น าออกเม่ือตอ้งการน าไปขาย 

 กิจกรรมการน ารถน าเขา้จากต่างประเทศเขา้เขตปลอดอากร มีขั้นตอนทั้ งหมด 13 ขั้นตอน ใช้เวลาในส่วน

กิจกรรมการน าเขา้มากท่ีสุด โดยเฉพาะขั้นตอนการรับตูค้อนเทอร์รถน าเขา้เขา้มาในเขตปลอดอากร ซ่ึงใชเ้วลาเฉล่ีย 

3 ชัว่โมง และกิจกรรมการน ารถน าเขา้เขา้เขตปลอดอากรท่ีใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด คือ กิจกรรมการออกเอกสาร Job Order 

และหาต าหน่งเลข Serial No. / Frame No. ใชเ้วลาเฉล่ีย 5 นาที 

 กิจกรรมการน ารถน าเขา้จากเขตปลอดอากรออกนอกเขตปลอดอากร มีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซ่ึงใชเ้วลา

เฉล่ีย ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัปลายทางท่ีลูกคา้ตอ้งการยา้ย 

 จากการระบุกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายและกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า พบว่า แนวทางในการใน

ปฏิบติังานท่ีลดความเสียหาย ดงัน้ี 1) การจดัท าแผนผงัลานจอดรถน าเขา้และระบบการจราจรภายในเขตปลอดอากร 

2) การเตรียมความพร้อมของลานจอดรถน าเขา้  3) การแต่งกายของพนกังาน 4) ขั้นตอนการน ารถน าเขา้เขา้มาจอด

ในเขตปลอดอากร / การน ารถน าเขา้ออกจากเขตปลอดอากรท่ีถูกวิธี 5) การเคล่ือนยา้ยรถ 6) การตรวจรถน าเขา้ 7) 

การบ ารุงรักษารถน าเขา้ 

 จากการวิเคราะห์หารูปแบบการท างานท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจปล่อยรถน าเขา้ โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มา

ใชใ้นการปล่อยรถและรับรถน าเขา้ เพ่ือช่วยในการลดเวลาการท างาน ซ่ึงก่อนการปรับปรุงใชเ้วลา 415 นาที หรือ

ประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาที และเวลาหลงัจาการปรับปรุง ใชเ้วลา 350 นาที หรือประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาที  ดงันั้น 

ส่งผลใหเ้วลาลดลง 1 ชัว่โมง 5 นาที 

6. กติตกิรรมประกำศ 

 รายงานปฏิบัติสหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจาก

อาจารยร์ณกฤต เศรษฐดาลี ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา และแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความ
ละเอียดถ่ีถว้น 

 ขอขอบพระคุณบริษทั ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีได้มอบโอกาสให้ขา้พเจ้าได้เขา้รับการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิง

ต่างๆ และไดป้ระสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาไดใ้นห้องเรียน การปฏิบติัสหกิจคร้ังน้ีจะไม่สามารถลุล่วงไดถ้า้หาก

ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากพี่ๆแผนก Free zone และพ่ีๆแผนกอ่ืนในบริษทั ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี 
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