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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานระบบงานเอกสารการน าเข้า

เคมีภัณฑด้์านการเกษตร กรณีศึกษาบริษัทน าเข้าเคมีเกษตรแห่งหน่ึง โดยน าเอาเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด 

(7 QC Tools) มาเป็นเคร่ืองมือหลักในการด าเนินการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมถึง

ปรับปรุงการท างานเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น และเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมวิชาการเกษตร

และกรมศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานระบบงานเอกสารการน าเข้าเคมีภัณฑด้์านการเกษตรทั้ง 

3 มิติ ของบริษัทน าเข้าเคมีเกษตรแห่งหน่ึง โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานวิจัยได้ดังน้ี 1. ด้านต้นทุน 

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเอกสาร จาก 38,000 บาท เหลือ 12,000 บาท 2. ด้านเวลา สามารถลด

ระยะเวลาการรอคอยเอกสาร โดยเฉล่ียจาก 57 วัน เหลือ 18 วัน 3. ด้านความน่าเช่ือถือ สามารถลดความ

ผิดพลาดของเอกสาร จาก 41.30% เหลือเพียง 13.95% 

 

1. บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหรือด ารงอยู่ได้โดยมีความ

เกี่ยวพันกับการเกษตร ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านภมูิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์

ของพ้ืนดิน ความรู้ความสามารถของเกษตรกร ในอดีตน้ันเกษตรกรไทยท าการผลิตพืชแบบด้ังเดิมที่อาศัย

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและเช่ือมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาเกิดการปรับเปล่ียนระบบการผลิตจาก

รูปแบบเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม กลายเป็นการท าการเกษตรเชิงเด่ียวที่ต้องพ่ึงปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี 

สารเคมี หรือกลายเป็นเกษตรเคมี ที่ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึน ส่งผลให้มีความ

ต้องการใช้สารเคมีการจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง มูลค่าการน าเข้าเคมีภัณฑ์ทางด้านการเกษตรในปี 

2560 มีปริมาณรวม 198,317 ตัน คิดเป็นมูลค่า 27,922 ล้านบาท (ที่มา: กรมวิชาการการเกษตร, 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 เมษายน 2561) มูลค่าตลาดที่สูงข้ึนน้ี ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ

เคมีภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทยมากถึง 1,136 ราย (ที่มา: จ านวนโรงงานสะสมกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม) และมีความต้องการน าเข้าวัตถุดิบ (Law materials) และหรือเคมีภัณฑส์ าเรจ็รูป (Finished 

Goods) จากต่างประเทศในปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรใน

ประเทศ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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เน่ืองด้วยข้อบัญญัติที่แก้ไขล่าสุดใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๙ มาตรา ๒๑๑ ที่

บัญญัติไว้ว่า “ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดไม่จัดให้มีเคร่ืองหมายหรือเลขหมายก ากับหีบห่อ หรือ

ภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเคร่ืองหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของน้ัน ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จาก

ข้อบัญญัติน้ีส่งผลกระทบต่อเอกสารน าเข้าสินค้า โดยเฉพาะเอกสารใบตราส่งสินค้าในส่วนของการระบุ

เคร่ืองหมายหรือเลขหมายก ากับหีบห่อ ซ่ึงทาง Supplier น้ันไม่คุ้นชินกับการระบุข้อมูลในส่วนน้ี ส่งผลให้

ต้องมีการแก้เอกสารทุกคร้ังที่มีการน าเข้าสนิค้า 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพนักงานแผนกน าเข้าสินค้าของบริษัท ซ่ึงมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

เอกสารน าเข้า (Shipping documents) ที่ได้รับจากผู้ส่งออก Shipper/ Exporter เพ่ือส่งต่อให้ตัวแทนเดิน

พิธีการศุลกากร (Shipping Agent) ด าเนินการเคลียร์สินค้าที่น าเข้าทางเรือและจัดส่งสินค้าเข้าโรงงาน 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมูล

เอกสารน าเข้าให้มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากความล่าช้าของเอกสาร

น าเข้าสนิค้า 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมูลน าเข้าสินค้าให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบของ

กรมวิชาการเกษตรและกรมศุลกากร 

2. เพ่ือลดความผิดพลาดข้อมูลการน าเข้าสินค้า ลดระยะเวลาการท างาน และลดค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากความล่าช้าของเอกสารน าเข้าสนิค้า 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

งานวิจัยน้ีท าการศึกษากระบวนการท างานด้านเอกสารการน าเข้าของแผนกน าเข้าสินค้าของ

บริษัทน าเข้าเคมีเกษตรแห่งหน่ึง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานและสาเหตุของปัญหา โดยน า

เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ประกอบด้วย  

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 

2. ผังก้างปลา (Cause-and-Effect Diagram)  

3. แผนภมูิพาเรโต (Pareto Diagram)  

4. กราฟ (Graphs)  

5. ฮีสโตแกรม (Histogram) 

6. ผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

7. แผนภมูิควบคุม (Control Chart) 
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4. กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

  

 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านเอกสารการน าเข้า

ของแผนกน าเข้าสินค้า โดยท าการวัดผลการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านเวลา

การท างาน และด้านต้นทุน ตามหลักการวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของกองโลจิสติกส์ ก รม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ได้วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและวิธกีารแก้ปัญหาที่ได้ประสทิธภิาพ 

2. สามารถน าข้อมูลวิจัยไปใช้ในการท างานเพ่ือให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

6. วิธีด าเนนิการวิจยั 

 6.1 ศึกษาเอกสารและขั้นตอนการท างานของแผนกน าเขา้สินคา้  

เอกสารที่ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าสนิค้า มีดังน้ี 

1. Invoice 

2. Packing List 

3. Certificate of Analysis 

4. Certificate of Origin 

5. Bill of Lading 
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รูปภาพที่ 6.1 ตัวอย่าง Invoice และ Packing List 
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ขั้นตอนการท างานของแผนกน าเข้าสนิค้า  

 

 
 

ภาพที่ 6.2 ขั้นตอนการท างานของแผนกน าเข้าสนิค้า 

 

 

 

 

 

คีย ์PO ในระบบ SAP

ส่ง PO ให ้Supplier

ไดรั้บการตอบรับการสั่งซ้ือสินคา้จาก 
Supplier

ติดตาม Shipping Schedule จาก Supplier

Supplier แจง้ก าหนดการจดัส่งสินคา้ และส่ง 
Shipping Documents 

ตรวจความถูกตอ้งของเอกสาร ปริมาณน าเขา้
ตรงตามท่ีเปิด PO หรือไม่

ส่งเอกสาร Shipping document ให ้Shipping 
Agent

Shipping เดินพิธีการศุลกากร

แจง้ส่งสินคา้เขา้โรงงาน

คียข์อ้มูลสินคา้เขา้ในระบบ SAP

จดัเอกสารใหแ้ผนกบญัชี และจดัเอกสารเขา้
แฟ้มของแผนก
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ปัญหาที่พบในกระบวนการท างาน 

จากการศึกษาข้อมูลการปฏบัิติงานเอกสารผู้วิจัยพบปัญหาในการท างานที่น ามาซ่ึงการวิจัยในคร้ัง

น้ีดังแสดงในแผนภมูิด้านล่าง  

 
 

แผนภมิูที่ 6.1 แสดงสาเหตุความผิดพลาดของเอกสารน าเข้าสนิค้า 

 

กล่าวคือ การส าแดงข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมถึงไม่ส าแดงข้อมูลใน

เอกสาร เช่น ระบุช่ือสินค้าไม่ถูกต้อง ระบุน า้หนักของสินค้าไม่ตรงกันในแต่ละเอกสาร ระบุช่ือ-ที่อยู่ ผู้รับ

ไม่ถูกต้อง ดังแสดงในแผนภมูิด้านล่าง 

 
 

แผนภมิูที่ 6.2 แสดงสดัส่วนความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
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Marks & Nos. คือ สญัลักษณ์ ตัวอกัษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ที่ติดไว้อยู่กบัแพค็กิ้งสนิค้า เพ่ือระบุ

ว่าสินค้าเป็นของของผู้รับ ทั้งน้ีกเ็พ่ือป้องกันการสับเปล่ียน หรือตกหล่น สูญหาย จากการแยกสินค้าออก

มาจากตู้  

เร่ือง Marks & Nos.น้ันเป็นประเดน็ที่ต้องให้ความสนใจ เน่ืองมาจาก ข้อบัญญัติที่แก้ไขใหม่ 

ใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๙ มาตรา ๒๑๑ ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใด

ไม่จัดให้มีเคร่ืองหมายหรือเลขหมายก ากบัหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเคร่ืองหมายหรือเลข

หมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของน้ัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  

 

 6.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะหข์อ้มูลโดยเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลให้เอกสารน าเข้าน้ันผิดพลาด โดยใช้ผังก้างปลา (Fishbone 

Diagram) หรือผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 6.3 แผนผังการวิเคราะห์หาสาเหตุและผลของปัญหา 

 

วิธดี าเนินการปรับปรุงประสทิธภิาพ 

1. เพ่ิมข้อมูลของ Shipping Mark ในใบ PO โดยก าหนดรูปแบบของ Shipping Mark เพ่ือให้ 

Supplier ใช้อ้างองิในการระบุ Shipping Mark ในรูปแบบเดียวกนัน้ีในทุกๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบดราฟเอกสาร โดยทาง Supplier ต้องส่งดราฟเอกสาร Shipping 

Documents ทั้งหมดมาให้ผู้น าเข้าตรวจสอบและ Approved ก่อนทุกคร้ัง 
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3. กรณีที่ผู้น าเข้าพบว่าเอกสารไม่ชัดเจน หรือไม่แน่ใจในความถูกต้อง ต้องส่งดราฟเอกสารให้ 

Shipping Agent ตรวจสอบอกีคร้ัง ก่อนแจ้งกลับ Supplier เพ่ือท าการแก้ไข 

4. จัดท าแบบฟอร์ม Check Sheet ส าหรับใช้ในการตรวจสอบเอกสารน าเข้าสินค้า และใช้

ตรวจสอบทุกคร้ังในขั้นตอนการตรวจสอบดราฟเอกสาร 

5. เมื่อได้รับ Final Shipping Document จาก Supplier ให้ท าการตรวจสอบกบั Check List อกี

คร้ังโดยละเอยีด ก่อนท าการส่งให้ Shipping Agent 

 

ตารางที่ 6.1 แบบฟอร์มใบตรวจสอบเอกสารน าเข้าสนิค้า 

 

แบบฟอรม์การตรวจสอบเอกสารน าเขา้สินคา้ 

สนิค้า .................................... Ref. PO No. ……………………….. 

รายการตรวจสอบ ถูกต้อง แก้ไข เอกสารที่

ต้องแก้ไข 

รายละเอยีดที่ต้องแก้ไข 

1.ชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่งออก     

2.ชื่อ-ที่อยู่ ผู้น าเข้า     

3.เลขที่อนิวอยซ์, วนัที่ในอนิวอยซ์     

4.ชื่อสนิค้า     

5.ราคาสนิค้า, สกุลเงิน     

6.จ านวนสนิค้า, จ านวนหีบห่อ     

7.น า้หนักสทุธ,ิ น า้หนักรวมหีบห่อ     

8.Shipping Mark     

9.ท่าเรือปลายทาง     

  

ลงชื่อผู้ตรวจ.............................................. 

 วันที่.............................................. 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง การปรับปรุงประสทิธภิาพ 

 

ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงการเปรียบเทยีบระยะเวลารอคอย ก่อน-หลัง การปรับปรุงประสทิธภิาพ 

 

ระยะเวลา 

จ านวนสนิค้าน าเข้า 

/ Shipment 

จ านวนเอกสารที่

ต้องแก้ไข 

ระยะเวลาการรอคอย

เอกสาร (เฉล่ีย/ วัน) 

ก่อนปรับปรุง  

ส.ค. 61 – ต.ค. 61 

 

46 

 

19 

 

57 

หลังปรับปรุง  

พ.ย. 61 – ม.ค. 62 

 

43 

 

6 

 

18 

 

ตารางที่ 6.3 การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเอกสารก่อน-หลัง การปรับปรุงประสทิธภิาพ 

 

ระยะเวลา 

จ านวนสนิค้าน าเข้า 

/ Shipment 

จ านวนเอกสารที่

ต้องแก้ไข 

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

เอกสาร (บาท) 

ก่อนปรับปรุง  

ส.ค. 61 – ต.ค. 61 

 

46 

 

19 

 

38,000 

หลังปรับปรุง  

พ.ย. 61 – ม.ค. 62 

 

43 

 

6 

 

12,000 

 

ตารางที่ 6.4 ตารางเปรียบเทยีบจ านวนเอกสารที่ผิดพลาดก่อน-หลัง การปรับปรุงประสทิธภิาพ 

ระยะเวลา จ านวนสนิค้าน าเข้า 

/ Shipment 

จ านวนเอกสารที่

ต้องแก้ไข 

เอกสารที่ต้องแก้ไข 

คิดเป็น % 

ก่อนปรับปรุง  

ส.ค. 61 – ต.ค. 61 

 

46 

 

19 

 

41.30 % 

หลังปรับปรุง  

พ.ย. 61 – ม.ค. 62 

 

43 

 

6 

 

13.95 % 

 

7. ผลการศึกษา 

จากการวิจัยได้ผลลัพธ์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหม่ สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 
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วตัถุประสงคที์่ 1: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมูลน าเข้าสินค้าให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบ

ของกรมวิชาการเกษตรและกรมศุลกากร 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เอกสารมีความถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมวิชาการเกษตรและกรม

ศุลกากร ส่งผลให้เอกสารน้ันมีความน่าเช่ือถือ กล่าวคือ เอกสารน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยวัดผลใน

เร่ืองของเวลาและต้นทุนในการแก้ไขเอกสาร ดังน้ี 

- เวลา: สามารถลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร โดยเฉล่ียจาก 57 วัน เหลือเพียง 18 วัน 

โดยสรุปได้ว่าสามารถลดระยะเวลาการท างาน ในส่วนของการรอคอยเอกสารลงได้ 39 วัน 

- ต้นทุน: สามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเอกสาร จาก 38,000 บาท เหลือ 12,000 บาท 

โดยสรุปได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย 26,000 บาท 

 

วตัถุประสงคที์่ 2: เพ่ือลดความผิดพลาดของข้อมูลการน าเข้าสินค้า ลดระยะเวลาการท างาน และลด

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนอนัเน่ืองมาจากความล่าช้าของเอกสารน าเข้าสนิค้า 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถลดความผิดพลาดของเอกสาร จาก 41.30% เหลือเพียง 13.95% 

กล่าวคือ สามารถลดความผิดพลาดของเอกสารน าเข้าลงได้ 27.35 % ในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งน้ีส่งผลให้

ไม่เกดิความล่าช้าในขั้นตอนการท างาน เน่ืองจากไม่ต้องแก้ไขเอกสาร อกีทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

แก้ไขเอกสารซ่ึงเป็นต้นทุนการด าเนินการของบริษัทอกีด้วย 

 

8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสทิธภิาพมิติด้านความเช่ือถือของข้อมูลการน าเข้าเคมีภัณฑด้์าน

การเกษตร กรณีศึกษาบริษัทน าเข้าเคมีเกษตรแห่งหน่ึง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ 

กล่าวคือ เอกสารน าเข้าสนิค้าน้ันให้มีความถูกต้อง มีประสทิธภิาพมากขึ้น น ามาซ่ึงความน่าเช่ือถือ และใน

การปรับปรุงกระบวนการท างานนอกจากจะสามารถลดความผิดพลาดของข้อมูลแล้ว ยังช่วยลกระยะเวลา

การท างาน และลดค่าใช้จ่ายได้จริง ส่งผลให้เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย และข้ันตอนการท างาน

แบบใหม่ได้ถูกน ามาใช้ในการท างานจริงจนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งหวังร่วมกันในแผนกน าเข้าสินค้าว่า

จะสามารถลดความผิดพลาดลงได้อกีอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือจะร่วมมือกนัปฏบัิติตามแนวทางการปรับปรุง

ประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด และถ่ายทอดหลักการให้แผนกอื่นๆ ได้น าไปปรับปรุงใช้ตามความเหมาะสม

ในโอกาสต่อไป 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

1. ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี นอกจากจะวัดผลจากจ านวนความผิดพลาด เวลา

และค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้ว ควรจะรักษามาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้

กระบวนการท างานน้ันมีประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

2. ก าหนดแนวทางการท างานใหม่น้ี ให้เป็นลายลักษณ์อกัษร โดยพิมพ์เอกสารให้เป็นคู่มือการ

ท างาน ส าหรับแผนกน าเข้าสนิค้า เพ่ือถ่ายทอดให้กบัพนักงานใหม่ในอนาคต 
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3. การศึกษานี้ เป็นการปรับปรุงประสทิธภิาพการท างานเฉพาะแผนกน าเข้าสนิค้าเทา่นั้น ดังน้ัน

หากสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกบัแผนกอื่นๆ กเ็ป็นเร่ืองที่น่าศึกษาและให้ความสนใจในการ

ด าเนินการต่อไปในอนาคต 

4. งานวิจัยน้ีอาจมีความเบ่ียงเบนเม่ือน าไปใช้กับบริษัทอื่น หรือการน าเข้าสินค้าประเภทอื่นๆ 

เน่ืองจากอาจมีความแตกต่างกันในส่วนของขั้นตอนการท างาน หรือระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งน้ีทาง

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชย์ในการน าไปประยุกต์ใช้ไม่ทางใดกท็างหน่ึง 
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