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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยเล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาประสิทธิภาพการท างานและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน

ภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ ของบริษทั มหาพร นคร จ ากดั เพื่อแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน จากการศึกษากระบวนการการ

ด าเนินกิจการของพบปัญหาหลกั ๆ ในการด าเนินงานในลาน คือ เคร่ืองมือในการใหบ้ริการในการปฏิบติังานเกิดการช ารุด 

จึงส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการท างาน  รวมไปถึงอุปกรณ์ในการยกตูเ้กิดการช ารุดเสียหาย ท าให้เกิดปัญหาการจราจร

ติดขดัและไม่สารารถด าเนินงานต่อไปได ้จึงไดน้ าเอาหลกัทฤษฎี แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) เขา้มาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางการ

ปรังปรุงประสิทธิภาพภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ให้ดียิ่งข้ึน และทฤษฎี Human Error เพื่อลดความผิดพลาดของพนกังาน

ระหว่างปฏิบติัหนา้ที่และใหเ้กิดความเสียหายต่อผูป้ฏิบติัหนา้ที่และบริษทั ผลจากการน าเอาทฤษฎีมาปรับใช ้โดยการน าเอา

กิจกรรมต่าง ๆ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงและแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี โดยจะพบว่ากระบวนการแกไ้ขกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนโดยจะเนน้การแกไ้ขทางดา้นรถยกตูค้อนเทนเนอร์เกิดการช ารุด โดยเพิ่มการตรวจเชค็สภาพรถยกตูร้วมไปถึงการ

จัดท าคู่มืออุปกรณ์ส่ือการเรียนรู้เกี่ยวกบัขั้นตอนการท างานให้ผูป้ฏิบติังานท่ีขาดทกัษะในดา้นต่าง ๆ  และรวมไปถึงความ

ปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงานภายในลานตู้คอนเทนเนอร์ แนวทางทั้ งหมดท่ีได้น ามาน้ีเพื่อท่ีจะน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการท างานภายในลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 ในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขนัสูง อีกทั้งลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึนในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ที่มีมากมายในตลาด ส่งผลหธุรกิจตอ้งปรับตวั เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ที่หลากหลายและเปลี่ยนไปตามการ

แข่งขนัในตลาด ดงันั้นการสร้างความแตกต่างและพฒันาประสิทธิภาพดา้นการบริการจึงเป็นอีกทางเลือกที่สร้างความพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ไดร้ะดบันึง 

    บริษทั มหาพร นคร จ ากดั ด  าเนินกิจการโดยเป็นผูใ้หบ้ริการลูกคา้หรือตวัแทนสายการเดินเรือในตูค้อนเทนเนอร์

เปล่ามาส่งที่ลานคอนเทนเนอร์ โดยมีแผนกเจ้าหน้าที่ส ารวจตู้เปล่า  (Survey) คอยด าเนินการตรวจสอบสภาพ 

ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะประเมินราคาค่าซ่อมแซม และถ่ายภาพต าแหน่งที่ต้องการซ่อมแซมเพื่อเป็นหลงัฐานยืนยนั  

และประกอบกบัการลา้งตูค้อนเทนเนอร์เพื่อน าส่งใหต้วัแทนสายการเดินเรือ 

    ซ่ึงจากการเข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลภายในแผนก Survey ของ บริษัท มหาพร นคร จ ากัด ได้รับข้อมูลจาก

ผูป้ฏิบติังานว่าในปัจจุบนัภายในบริษทัยงัใหค้วามส าคญัของผูป้ฏิบติังานภายในลานไม่มากพอหรือครอบคลุม ท าใหปั้ญหา

ที่พบส่วนใหญ่มกัเกี่ยวกบั เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ ท  าให้ประสิทธิภาพการท างานไม่ดีเท่าที่ควรและขาดความความปลอดภยั

ระหว่างการปฏิบติังานในลานตูค้อนเทนเนอร์ 

    ดงันั้นการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ดว้ยการจัดสรรรเคร่ืองมืออุปกรณ์ในลานให้พร้อมใชเ้สมอและ

เสริมสร้ามความปลอดภยัใหก้บัผูป้ฏิบติังาน เขา้มาใชน่้าจะท าใหบ้ริษทัมีศกัยภาพดียิง่ข้ึนและสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่

จ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ใหก้บับริษทัมาก ดงันั้นทางบริษทั มหาพร นคร จ ากดั ควรตระหนกัถึงปัญหาท่ีก  าลงัประสบ

อยู ่จึงตอ้งจดัการเคร่ืองมืออุปกรณ์ในลานและความปลอดภยัใหก้บัผูป้ฏิบติังาน เพื่อท่ีจะพฒันาเพิ่มประสิทธิการท างานและ

ยงัตอ้งการลดปัญหาที่เกิดระหว่างการท างานในลานเพื่อลดความเส่ียงไม่จ าเป็นออกไป  



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 แนวคดิทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 แนวคดิไคเซ็น (Kaizen) 

 เป็นแนวคิดเพื่อการปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ โดยมุ่งเนน้การมีส่วน

ร่วมของพนักงานทุกคน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้ายศกัยภาพขององค์กรในการแข่งขนั 

ตามปรัชชาของไคเซ็นโดยสรุปก็คือ เป็นแนวคิดท่ีจะช่วยรักษามาตฐานท่ีมีอยูเ่ดิมและปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน ลดการท างาน 

เดิมลงแต่งานนั้นบรรลุเป้าหมายไดดี้กว่าเดิม มุ่งเป้าไปท่ีเสริมสร้ายศกัยภาพในการบริหารจัดการกบัความแปรปรวนรายที่

จะเกิดข้ึนในกระบวนการท างานท่ีจุดปฏิบติังาน โดยรากฐานหลกัของ Kaizen คือ 

 
ภาพที่ 1 

 ทฤษฎี Human Error 

      เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในการปฏิบติังาน สาเหตุหน่ึงท่ีมกัจะพบอยู่บ่อยคร้ัง คือ เกิดจากความผิดพลาดของคน 

หรือเรียกว่า Human Error นอกจากน้ีอาจเกิดจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองมือท่ีไม่มีมาตรฐาน  หรือสภาพแวดลอ้มท่ี

ไม่เหมาะสม โดยแนวทางในการป้องกนัเพื่อท่ีจะช่วยให้สามารถพฒันาระบบให้ดีมากข้ึน คือ แนวทางในการลดความ

ผิดพลาดของคน และแนวทางในการจดัท าคู่มือ และวิธีการท างานที่ชดัเจนถูกตอ้ง 

 การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control/Visual Management) 

 การควบคุมดว้ยการมองเห็นถือเป็นองค์ประกอบส าคญัก็ว่าได ้คือการท่ีในพื้นท่ีปฏิบติังานมีป้าย สี สัญลกัษณ์ 

หรือส่ิงอื่นๆ ท่ีสามารถท าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนและขอ้ควรปฏิบติัในระยะเวลาอนัสั้น เป็นการส่ือสารผ่าน 

การมองเห็น 

 2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 สรายทุธซุ้มเกลียง (2557) ศึกษาการเพิ่มทกัษะการขบัข่ีโฟลค์ลิฟท์เพื่อลดอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน จากปัญหาท่ี

พบคือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ท าใหง้านเกิดความเสียหายทางผูว้ิจัยด  าเนินการจดัการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น

ทฤษฎีแก่พนักงานขบัโฟล์คลิฟท์ ทางดา้นปฏิบติัไดมี้การทดสอบขบัโฟล์คลิฟท์โดยผูท้ี่เขา้รับการอบรมแลว้จะไดรั้บเขม็

กลดัสีเหลือง เม่ือผ่านการทดสอบดา้นปฏิบติัแลว้จะไดเ้ขม็กลดัสีขาวและใบอนุญาตขบัโฟล์คลิฟทเ์พื่อแสดงถึงการผ่านการ

อบรมทั้งดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติัแลว้ ผลการศึกษาพบว่าก่อนท าการจัดโครงการเพิ่มทกัษะในการขับข่ีโฟล์คลิฟท์มี



อุบติัเหตุเกิดข้ึนสามคร้ัง และหลงัท าการเพิ่มทกัษะในการขบัข่ีโฟลค์ลิฟทอ์ุบติัเหตุไดมี้การลดลงมาเร่ือย ๆ  ตามล าดบัจน

อุบติัเหตุกลายเป็นศูนย ์ ดงันั้นทาง บริษทั ควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้เพิ่มเติมเพื่อใหก้ารเพิ่มทกัษะใน

การขบัข่ีโฟลค์ลิฟทมี์ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

      เบญจมาศ อน้หนองปลง (2558) ศึกษาปัจจยัพฤติกรรมเคร่ืองจกัรกลหรือสภาพรถยกสภาพแวดลอ้มและมาตรการ

ควบคุมความปลอดภยัในการปฏิบติังานที่ส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถยกในคลงัสินคา้ โดยเลือกพนกังาน

ขบัรถยกที่เคยประสบอุบติัเหตุจ านวน 15 คนและพนกังานขบัรถยกที่ไม่เคยประสบอุบติัเหตุจ านวน 15 คนที่มีคุณลกัษณะ

คลา้ยกนัเคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามประเมินตนเอง ไดแ้ก่ ปัจจยัพฤติกรรมสภาพของรถยกและสภาพแวดลอ้มและแนว

ค าถามในการสนทนากลุ่มส่วนหวัหนา้งานมีจ านวน 13 คนใชแ้บบสอบถามประเมินมาตรการควบคุมความปลอดภยัในการ

ปฏิบติังานและแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีความตรง = 0.96 และความเที่ยง = 0.80 สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Mann Whitney U test และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสนทนา

กลุ่มและการสัมภาษณ์หัวหน้างานผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถยกคือปัจจัยดา้นพฤติ

กรรมของพนักงานขบัรถยกที่เคยและไม่เคยประสบอุบติัเหตุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ คาดเข็มขดันิรภยัระหว่าง

ขับรถ  (p-value = 0.001) จอดรถ เ ป็นระ เบี ยบ  (p-value = 0.021) และขับรถขณะมีอา การ ป่วย  (p-value-0.034)  

ส่วนปัจจยัเคร่ืองจกัรกลหรือสภาพรถยกและสภาพแวดลอ้มไม่มีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุผลการสนทนากลุ่มของพนกังานขบั

รถยกที่เคยประสบอุบติัเหตุ พบว่าการขบัรถยกเดินหน้าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุมากที่สุดรองลงมาขบัรถเร็วเกิน

ก าหนดและไม่มองหลงัก่อนถอยรถและผลการสนทนากลุ่มของพนักงานขบัรถยกที่ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ พบว่ารถไม่

พร้อมใชง้านเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุมากที่สุด รองลงมาขบัรถยกถอยหลงัแลว้ไม่มองขา้งหลงัก่อนถอยขบัรถยก

เดินหนา้และพื้นท่ีในการปฏิบติังานไม่เพียงพอส าหรับหวัหนา้งาน  

      กุลรัตน์ สุธาสถิติชยั (2552) Visual Control หรือ การควบคุมดว้ยสายตา คือ การ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหก้บักระบวนการ เคร่ืองจกัร รวมถึงการจดัการอื่น ๆ โดยใชห้ลกัดว้ยการมองเห็นเป็นช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลที่รวดเร็ว

ที่สุด การใชส้ายตาจึงสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติ และสามารถตอบสนองของ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และการจดัการอืน่ ๆ 

ให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติไดเ้ร็วท่ีสุด และยงัน าไปสู่การปรับปรุงในระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้น Visual Control ที่ดีจะเป็นระบบ

หรือเป็นผูแ้สดงความผิดปกติเอง และส่ิงท่ีมีความผิดปกติน้ีจะแจง้เตือนใหผู้ดู้แลไดรั้บทราบถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน  

      มาพิศ สัมฤทธ์ิ (2561) การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาในหวัขอ้การการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานและความ

ปลอดภยัของรถ Forklift กรณีศึกษาขั้นตอนการท างานของแผนก Shipping จากการวิเคราะห์ขั้นตอนในการท างานของ

พนักงานในการใชร้ถ Forklift เพื่อปฏิบติังานมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง  ๆ 

รวมถึงปัจจัยตามสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดความล่าชา้ในการท างาน จึงไดน้ าเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอน 

การปฏิบติังานโดยเพิ่ม Work instruction มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และการใชเ้คร่ืองมือ QRQC ช่วยเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการ

น าแนวทางการปรับปรุงโดยใชท้ฤษฎีมาใชใ้นการปรับปรุงในคร้ังน้ีช่วยให้สามารถไดเ้พิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้

โดยมากโดยเฉพาะการปฏิบติังานกบัรถ Forklift โดยท าให้กระบวนการในการท างานละเอียดข้ึนและถูกตอ้งโดยจากการ

ผิดพลาดตลอดช่วงเวลา 1 เดือนท่ีไดล้องวิจยัมาในช่วงเวลาตลอดทั้งเดือนมีนาคมมีความผิดพลาดทั้งหมด 8 คร้ังโดยส่งผล

เสียต่อบริษทั และหลงัจากท่ีไดล้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพก่อให้เกิดการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสูงสุดต่อองคก์ร 

 



3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ศึกษาข้ันตอนการท างานปัจจุบัน 

 ผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษารวบรวมขอ้มูลการท างานของระบบปัจจุบนั ซ่ึงให้ความสนใจกบัขั้นตอนกระบวนการ

ท างานในส่วนของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในลานให้พร้อมใชอ้ยู่เสมอและเสริมสร้ามความปลอดภยัให้กบัผูป้ฏิบติังาน รวมถึง

ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งท่ีตามมา เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าใชว้ิเคราะห์ วางแผน และพฒันาระบบ  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการศึกษาการท างานของ แผนก Survey สามารถรวบรวมปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในลานตาม ขั้นตอนการท างาน 

ในส่วนของการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ คือ พื้นท่ีต  าแหน่งของรถหวัลากท่ีรอรับตูค้อนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ, รถยกตูค้อนเทน

เนอร์ที่ใชอ้ยูเ่กิดมีปัญหาในขณะยกตู ้หรือคนขบัรถยกตูค้อนเทนเนอร์ขาดทกัษะในการขบัข่ี เป็นตน้ 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและบ่งช้ีปัญหา 

พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากเคร่ืองมือยกตูค้อนเทนเนอร์หรือรถยกตูค้อนเทนเนอร์เสีย ท าให้เกิดความ

ล่าชา้ในการท างาน การจราจรติดขดัออกไปนอกลาน และไม่สามารถท างานกนัต่อได ้ 

3.4 วิธีการด าเนินการ 

มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ เพิ่มการตรวจสอบรถยกตูทุ้กคร้ังก่อนปฏิบติังานและหลงัปฏิบติังาน, เชค็ความพร้อมของ

ผูข้บัขี่, เตรียมอะไหล่ที่ส าคญัส าหรับรถยกตู ้เพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงไดท้นั และจัดท าคู่มือและอุปกรณ์ ระบบ safety เพื่อ

เป็นส่ือใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในลาน 

3.5 สรุปวิธีการด าเนินการ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัเคร่ืองมือในการท างานให้มีคุณภาพ และรวดเร็วในการจัดการตูค้อนเทนเนอร์  

โดยจะมีการตรวจสอบรถยกตู้ทุกคร้ังก่อนปฏิบติังานและหลงัปฏิบติังาน และการเตรียมอะไหล่ท่ีจ  าเป็นให้พร้อมต่อ 

การซ่อมแซม  

   2. เพิ่มความปลอดภยัของพนักงานในการปฏิบติัหนา้ท่ี จะมีเช็คความพร้อมของผูข้บัข่ี จัดท าคู่มือและอุปกรณ์

และระบบ safety ที่ตอ้งมีภายในลาน เพื่อเป็นแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน  

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1 ขั้นตอนการทดสอบ   

 จากการเก็บข้อมูล ผู ้วิจัยได้สังเกตการณ์จากการปฏิบติังานจริง และท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะวิเคราะห์

ขั้นตอนการให้บริการภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ พบว่าขั้นตอนก่อนท่ีจะมีการเสนอแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ

การท างานโดยท่ีมีการเร่ิมตน้ของขั้นตอนการให้บริการภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้ และออกเร่ิมจากการท่ีลูกคา้นั้นได้

ขบัรถหัวลากเขา้มาจอดภายในลาน แลว้ลงจากรถเพื่อเดินน าเอกสารไปยื่นท าเร่ืองการเขา้มารับตูค้อนเทนเนอร์และช าระ

ค่าธรรมเนียม จนกระทัง่ส้ินสุดขั้นตอนการให้บริการขั้นสุดทา้ยคือการเดินน าเอกสารการรับตูค้อนเทนเนอร์และไดรั้บ

เอกสารการผ่านการตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์กลบัมายื่นที่ เดิมเพื่อน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและรับซีลก่อนที่

ลูกคา้นั้นจะน ารถหวัลากพร้อมทั้งตูค้อนเทนเนอร์ออกจากลานไปเป็นการส้ินสุดขั้นตอนการให้บริการลานตูค้อนเทนเนอร์

ขาออก 

 



 4.2 ผลการทดสอบ 

 โดยน าผลก่อนท่ีไดรั้บการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการมาเปรียบเทียบกบัผลหลงัไดรั้บการปรับปรุงขั้นตอน

การใหบ้ริการสามารถหาแนวทางในการการพฒันาประสิทธิภาพการท างานตามแนวคิด ไคเซ็น (Kaizen) และแนวคิดต่าง ๆ 

โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อนกนัในแต่ละขั้นตอนรวมถึงขั้นตอนในบางส่วนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

 4.3 สรุปผลการด าเนินงาน 

 โดยหลงัจากการน าแนวคิด ไคเซ็น (Kaizen) และแนวคิดต่าง ๆ และมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการเพิ่มเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและจัดท าคู่มือการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัที่น่าสนใจและเขา้ใจได้ง่ายให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน  

เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION / CONCLUSION)  

 จากผลการศึกษาพบว่าสภาพของเคร่ืองมือยกตูค้อนเทนเนอร์มีผลต่อความล่าชา้ในการให้บริการลูกคา้เป็นอยา่ง

มาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการซ่อมแชมรถยกให้มี

ประสิทธิภาพ เม่ือรถยกเสียใชง้านไม่ไดใ้ห้มีการซ่อมอยา่งรวดเร็วทนัต่อการใชง้าน จดัใหมี้อุปกรณ์ส ารอง เพื่อใหมี้รถยก

เพียงพอต่อการใชง้านขณะที่รถยกอยู่ระหว่างการซ่อมแซม ซ่ึงจากปัญหาที่พบจึงท าใหผู้ป้ฏิบติัสหกิจศึกษามีกระบวนการ

แกไ้ขกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจะเนน้การแกไ้ขทางดา้นรถยกตูค้อนเทนเนอร์เกิดการช ารุด จะแกไ้ขคือเพิ่มการตรวจสอบโดย

ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งตรวจเช็คก่อนใชง้านทุกคร้ัง รวมไปถึงการจดัท าคู่มืออุปกรณ์ส่ือการเรียนรู้อธิบายเกี่ยวกบัขั้นตอนการ

ท างานให้ผูป้ฏิบติังานที่ขาดทกัษะในดา้นต่าง ๆ และรวมไปถึงความปลอดภยั ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 

ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการปฏิบัติงาน การพฒันาการท างานของขั้นตอนการท างานหลังจากน าผลก่อนท่ีได้รับการปรับปรุงมา

เปรียบเทียบ มีการปรับปรุงการเพิ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจัดท าคู่มือการเรียนรู้ใน

ดา้นความปลอดภยัและขั้นตอนในการท างานให้เขา้ใจมากข้ึนให้แก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาของบริษทั

บริษทั มหาพร นคร จ ากดั ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการน าเอาเทคโนโลยี หรือระบบการท างาน

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการท างานภายในลาน  และเน่ืองจากมีความจ ากดัของขอ้มูลจึงไม่สามารถน า

ขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงอยา่งชดัเจนได  ้ทั้งน้ีจากรณีการศึกษามีความจ ากดัขอบเขต

ของงานที่ไดรั้บมอบหมาย ทางผูว้ิจัยจึงน าขอ้มูลที่มาเคราะห์เปรียบเทียบในขอบเขตที่จ  ากดั เพื่อเป็นแนวทางในแผนการ

พฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์นิภาพรรณ อนนัตพ์ล

ศกัด์ิ อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ดว้ยความเอาใจใส่



อยา่งดียิง่ ผูว้ิจยัตระหนกัถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี อีก

ทั้งตอ้งขอบคุณพนักงานบริษทั มหาพร นคร จ ากดั ทุกท่านท่ีช่วยช้ีแนะ ทั้งในดา้นของขอ้มูลต่างๆและช่วยแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนระหว่างหารด าเนินงานอีกดว้ยทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้ของงานวิจยัทุกท่านท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาอา้งอิงในการ

ท าวิจัยในคร้ังน้ี จนกระทัง่งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ 

บริษทั มหาพร นคร จ ากดั และผูท้ี่สนใจจะศึกษาทุกท่าน ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ต่อไป  
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