
 

แนวทางการลดความล่าช้าส าหรับการ Pre-Alert ของแผนก Shipment 
 1. นางสาวพชัราภรณ์ ยอท านพ 60090181 2. ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ 

บทคัดย่อ 
 การฝึกงานในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดเ้ลือกหัวขอ้เร่ือง แนวทางการลดความล่าช้าส าหรับการ Pre-Alert ของ
แผนก Shipment โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการส่งขอ้มูลให้ลูกคา้และ Freight Forwarder ไม่
ทนัตามก าหนดเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแผนก Shipment  โดยการน าทฤษฏี
เก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และแผนผงัแสดงเหตุและผลหรือผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) มาใช ้เพื่อหา
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา จากการท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล 
แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั นิสิตฝึกงานไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีในแผนก Shipment ซ่ึงมีความ
รับผิดชอบในเร่ืองของการ Batch invoice, Shipment booking การส่ง E-mail ให้กบัลูกคา้และ Freight Forwarder 
ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาขั้นตอนกระบวนการท างาน พบว่าพนกังานใหม่ท่ียงัไม่มีความรู้และความช านาญ รวม
ไปถึงความผิดพลาดของพนักงาน จึงเกิดความล่าช้าในการส่งขอ้มูล ท าให้ Freight Forwarder  และลูกคา้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีชา้กว่าก าหนด ท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อองคก์ร  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผลลพัธ์ของงานวิจยัท่ีไดค้ือตารางเวลาทั้ง 10 ประเทศท่ีมีการก าหนดระยะเวลา
การส่งขอ้มูลท่ีชดัเจน ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากตวับุคคลทั้งจาก
พนกังานและนิสิตฝึกงาน ลดผลกระทบในทางลบท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
1. บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีผลิตเลนส์แว่นตาทั้งแบบ
ค่าสายตาเดียว และหลายค่าสายตา รวมถึงแว่นกนัแดด ตามออเดอร์ของลูกคา้ท่ีส่ังเขา้มา ซ่ึงมีเครือขา่ยท่ีกระจาย
อยูก่ว่า 300 แห่งทัว่โลก โดยแผนก Shipment ถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการส่งออกสินคา้ไปให้กบัลกูคา้ โดยใน
ขั้นตอนน้ี Shipment operator จะน าขอ้มูลของลูกคา้หลายๆออเดอร์มารวมกนั และน ามาวางไวใ้นตะกร้า จึงเกิด
ความผิดพลาดในเร่ืองของเวลาท่ีใช ้อาทิเช่น ลูกคา้บางรายมีเอกสาร From D ท าให้ตอ้งรีบจดัท าเอกสารและส่ง 
E-mail ของประเทศนั้นๆก่อน ปัญญาท่ีเกิดขึ้นบ่อยคือ ส่งE-mail ไปชา้ท าให้ลูกคา้กบั Freight Forwarder 
ร้องเรียนเขา้มา เน่ืองจากพนกังานในส่วนของ Shipment office อาศยัความช านาญและความคุน้เคยในการท า แต่
ในบางคร้ังมีความผิดพลาดเน่ืองจากภาวะทางอารมณ์หรือร่างกาย ท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในการส่งขอ้มูล จาก
ปัญหาน้ีจึงไดมี้การจดัท าตารางเวลา ของประเทศ Top10 ท่ีมีการส่ังออเดอร์เขา้มาเป็นประจ า และตอ้งส่ง E-mail 
ให้กบั Freight Forwarder และลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เป็นการป้องกนัความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย ์
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารลกูค้าสัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) 
  CRM คือระบบท่ีประกอบไปดว้ยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวตัถุ
และคนมาด าเนินการ เพื่อบรรลุ วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เป็นระบบที่สามารถใชใ้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ไพบูลย ์ช่างเรียน, 1989) 
 
 



 

 2.2 แผนภมูิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
  แผนผงัแสดงเหตุและผล เป็นแผนผงัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สาเหตุตา่ง ๆ ว่ามีปัญหาใดบา้งท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสัมพนัธ์กนัอยา่งไรจึงท าใหเ้กิดผลเช่นนั้น แผนผงัแสดงเหตุและผลหรือผงักา้งปลา (Fish Bone 
Diagram) ใชเ้พื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา ปัญหาท่ีส าคญัมากท่ีสุด เพื่อลดความเสียหายท่ีเกิดจากปัญหานั้น 
อีกทั้งยงัสามารถขจดัความสูญเปล่าและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให ้กบัการด าเนินงาน โดยองคก์รต่างๆ สามารถใช้
แผนผงัแสดงเหตุและผลเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการท างานท่ีมีความซบัซอ้น ท าให้สามารถเขา้ใจถึง
กระบวนการท างานไดง้่ายขึ้น 
       การก าหนดปัจจยับนกา้งปลาไวว่้า เราสามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจ
ว่ากลุ่มท่ีเราก าหนดไวเ้ป็นปัจจยันั้นสามารถท่ีจะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบ 
และเป็นเหตุเป็นผล (ประชาสรรณ์ แสนภกัดี, 2006) 
 2.3 แนวคิดลีน (Lean Thinking) 
        แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) จะมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการ (Value 
Added) โดยมุ่งลดส่ิงท่ีไม่สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยเรียกกระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่าดงักล่าวว่า ความสูญเปล่า 
(Wastes) จากปัญหาของงานวิจยัท่ีพบคือลูกคา้มีการรอคอยงาน ท าให้เกิดความไม่พอใจ ซ่ึงสูญเปล่ามีทั้งหมด 8 
อย่าง ดังน้ี  (Jeffrey Liker, 2018) การผลิตมากเกินความจ าเป็น การรอคอย ความสูญเปล่าจากการขนส่ง 
กระบวนการท่ีไม่จ าเป็น การจดัเก็บสินคา้คงคลงั ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว การผลิตท่ีเกิดของเสีย การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรไม่เตม็ก าลงั 
 2.4 แนวคิดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error) 
        ความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน หรือ Human Error เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระท าของคน
ท่ีท ามากกว่าหรือน้อยกว่าระดบัท่ีสามารถยอมรับไดข้องระบบสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
(กิตติพทัธ์ จิรวสัวงศ์, 2017) ผิดพลาดท่ีไม่ตั้งใจท่ีเกิดจากการท าหรือไม่ท าโดยไม่ไดมี้การคิดไวล้่วงหน้า และ 
ความผิดพลาดท่ีตั้งใจให้เกิด เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท า หรือไม่ท า โดยท่ีเช่ือว่าเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง  
 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        มานพ ภูธนะกูล (2553) ศึกษาปัญหาการรับ-ส่งเอกสารไม่ตรงตามเวลา กรณีศึกษาบริษัท
ทรัพยซี์ไอเอ็มบี จ ากดั พบว่าสาเหตุหลกัคือประสิทธิภาพในการจดัการเอกสารและประสิทธิภาพของพนักงาน
รับ-ส่งเอกสารเอง รวมถึงการท่ีพาหนะมีไม่มากพอในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการแบบเร่งด่วน วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
กระบวนการในการสร้างความไวว้างใจแก่ลูกคา้ โดยจากการศึกษาพบว่า ควรน ากลยทุธ์การติดตั้งระบบ Internet 
มาใชค้วบคู่ดว้ยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและสนบัสนุนการจดัการรับ-ส่ง เอกสาร ให้สามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้น 
         เยาวลกัษณ์ ปรีวาสนา (2559) การศึกษาการขั้นตอนการท าเอกสารส่งออกเพื่อประยุกต์ใชก้บั
การบริหารจดัการ แบบลีน ของบริษทัABC จ ากดั พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการบริหารจดัการใน
โครงสร้างของแผนก โดยการแบ่งทีมการท างาน มอบหมายให้แต่ละทีมมีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบได้
อย่างเต็มท่ีในแต่ละหน้าท่ีงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ จะเกิดขึ้นจากเน้ือหางานมีความซับซ้อน การใช้กระดาษ
ปริมาณมากตอ่วนั การน าเคร่ืองมือการบริหารจดัการลีน มาประยคุตใ์ชส้ามารถช่วยลดตน้ทุนภายในบริษทัลงได ้ 



 

         สุภรัตน์ พูลสวสัด์ิ (2559) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาออก 
กรณีศึกษาสายเรือแห่งหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีแหลมฉบงั  มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
เอกสารขาออก โดยจดัล าดบังานใหม่และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้นเป็นแนวความคิดในการศึกษาเพ่ือ
ลดความสูญเปล่าและลดงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลงโดยการเก็บรวบรวมเวลาการท างานในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงวิธีการใหม่ พบว่าสามารถระยะเวลาการท างานได ้
3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาประวติัขององคก์ร รวมถึงกระบวนการในการด าเนินงานโดยละเอียดของบริษทั เอส
ซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั จากการสอบถามผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก และพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงไดล้งมือปฏิบติังานในส่วนของแผนก Shipment เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีควรท าการแกไ้ขและ 
ปรับปรุง ดงัน่ี 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

       
 
                                                           ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.2 ขอบเขตในการด าเนินงาน 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                       1.ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคอื ลูกคา้ของบริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 33 ประเทศ 



 

                       2. กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ของบริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ 1.Cambodia  2.Indonesia  3.Philippines  4.Korea  5.Tristar 6.Vietnam 
7.Malaysia(PN,ML_JE) 8.South Africa 9.Singapore(SG/KV) 10.Myanmar (EDT_MM) 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1. มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขึ้นมาใหม่จากการ
สอบถาม และสังเกตการท างานของพนกังานในแผนก Shipment เพื่อหาปัญหาและตน้เหตุของปัญหา 
  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยั 
 3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ผูศึ้กษาท าการวิเคราะหข์อ้มูลจากการสอบถามผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก และพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้ง พบว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของพนกังาน รวมไปถึงความไม่ช านาญของหนกังานใหม่และนิสิต
ฝึกงาน จึงเกิดความล่าชา้ต่อการท างานในขั้นตอนต่างๆท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ี
มาจดัท าในรูปของแผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพ่ือให้สามารถมองเห็นขั้นตอนนการท างาน
ภายในส่วนของแผนก Shipment และปัญหาท่ีแทจ้ริง  
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 4.1 กระบวนการท างานภายในแผนก Shipment  
  เม่ือแผนก Packing ส่งต่อมายงัแผนก Shipment โดยแผนก Shipment จะน ายอดท่ีไดม้าท าการ 
Batch invoice เพื่อท า invoice และ packing list โดยใชโ้ปรแกรมเฉพาะของบริษทั ขั้นตอนการ Booking 
Shipment แสดงดงัภาพดา้นล่าง 

 
                                           ภาพท่ี 2 กระบวนการท างานภายในแผนก Shipment 



 

 4.2 ปัญหาที่พบในกระบวนการท างาน  

 
 

ภาพท่ี 3 แผนผงักา้งปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
• Man  

    - บางช่วงเวลามีปริมาณงานท่ีเยอะเกินไปเน่ืองจากหลายๆประเทศมีไทมโ์ซนท่ีใกลเ้คียงกนั 
ท าให้มีความตอ้งการสินคา้ไล่เล่ียกนั ส่งผลให้ปริมาณงานในแผนก Shipment มีมากเกินไป
ในช่วงบ่าย ยากต่อการบริหารจดัการ 
    - ความประมาทของพนักงาน เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเข้ามาเยอะ พนักงานจึงขาดการ
ตรวจสอบขอ้มูล ท าให้เกิดความผิดพลาด อาทิ ลืมส่ง E-mail ให้กบั Freight Forwarder และ
ลูกคา้ หรือส่งไฟลข์อ้มูลไม่ครบเน่ืองจากควาผิดพลาด ของพนกังาน 

• Machine 
    -ระบบท่ีใชย้งัเป็นระบบเก่า ท าให้ในบางคร้ังขณะท างานเกิดปัญหาระบบประมวลผลชา้ ใช้
เวลาในการประมวลผลแต่ละรอบค่อนขา้งนาน 

• Material 
    - ความหลากของขอ้มูล ขอ้มูลท่ีลูกคา้แต่ละรายตอ้งการมีความแตกต่างกนั  
ท าให้มีขั้นตอนในการตรวจสอบท่ีซับซ้อนส่งผลให้ใช้เวลาท่ีค่อนขา้งนานในการด าเนินการ
ให้กบัลูกคา้ในแต่ละราย 
    - คอมพิวเตอร์ภายในแผนก Shipment มีอายุการใชง้านท่ีค่อนขา้งนาน ส่งผลให้ในขณะท่ี
ด าเนินการส่งขอ้มูล มีปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์คา้ง ตอ้งเสียเวลาในการรอคอย  

• Method 
                               -โครงสร้างการท างาน(wi)ไม่ชดัเจน เน่ืองจากทางแผนกยงัไม่มีคู่มือหรือตาราง        
                           งานท่ีชดัเจน ท าให้ยากต่อการบริหารจดัการรวมถึงการกระจายงานให้กบัพนกังาน              
                           แต่ละคนยงัไมมี่ประสิทธิภาพมากพอ 



 

4.3 แนวทางการปรับปรุง 
  ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าคู่มือการปฎิบติังานในส่วนของการ Pre - Alert ส าหรับแผนก Shipment โดย
จดัท าเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของตารางเวลา อธิบายถึงเวลาท่ีห้ามเกินก าหนดการส่ง E-mail  Pre - Alert ของทั้ง 
10 ประเทศ ท่ีมีความส าคญัต่อการส่งของสินคา้ของบริษทัมากท่ีสุด 
  4.3.1 ตารางเวลาและข้อมูลของท้ัง 10 ประเทศ 
 
ตารางที ่ 1 แสดงตารางเวลาของทั้ง 10 ประเทศท่ีตอ้งท าการ Pre – Alert เร่งด่วน 

 
 

   1.Cambodia ใช ้From D ในการลดหยอ่นภาษศีุลกากรระหว่างประเทศ 
2.Indonesia ใช ้From D ในการลดหยอ่นภาษศีุลกากรระหว่างประเทศ 
3.Philippines ใช ้From D ในการลดหยอ่นภาษศีุลกากรระหว่างประเทศ 
4.Korea ใช ้From AK ในการลดหยอ่นภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ 
5.Tristar มีขั้นตอนท่ีทางฝ่ังของลูกคา้ตอ้งท าเอกสารต่อให้ หากชา้จะท าให้ทางฝ่ัง
ของลกูคา้เกิดความไม่พอใจได ้
6.Vietnam ใช ้From D ในการลดหยอ่นภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ 
7.Malaysia มี  Freight forwarder คือ FedEx FedEx รับยอดออเดอร์สุดทา้ยคือ 14.00 
หากส่งหลงัจากน้ี สินคา้จะถูกส่งในวนัถดัไป 
8.South Africa ใช ้DSV เป็น Freight forwarder รถของ DSV จะมารับสินคา้เวลา 
13.30  
9.Singapore มี  Freight forwarder คือ FedEx โดยทาง FedEx รับยอดออเดอร์สุดทา้ย
คือ 14.00 หากส่งหลงัจากน้ี สินคา้จะถูกส่งในวนัถดัไป 
10.Myanmar ใช ้DHL เป็น  Freight forwarder ตอ้งรอ Performa จาก EDT Sathorn 
เพ่ือปร้ินเอกสารใส่ซอง มีขั้นตอนท่ีทางฝ่ังของลูกคา้ตอ้งท าเอกสารต่อให้ หากชา้จะ
ท าใหท้างฝ่ังของลูกคา้เกิดความไม่พอใจได ้  



 

4.3.2 คู่มือการปฎิบตัิงานในรูปแบบหนงัสือคู่มือและ E-book 
  ซ่ึงการจัดท าคู่มือน้ีเป็นการแสดงแผนผงัเวลาของกลุ่มลูกค้าท่ีมีความส าคัญต่อ 
บริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 10 ประเทศ ท่ีมี
ระยะเวลาในการท างานท่ีส้ันและรวดเร็วท่ีสุด มารวบรวมไวใ้ห้อยูใ่นรูปแบบต่างๆเพื่อความ
สะดวกในการน ามาใชง้าน อาทิ 

• คู่มือการปฎิบติังานในรูปแบบ E-book 
• คู่มือการปฏิบติังานในรูปแบบหนงัสือคู่มือ 
• คู่มือการปฎิบติังานในรูปแบบของแผน่พบั 

5. อภิปรายและสรุปผล (DISCUSSION/CONCLUSION) 
5.1 สรุปผลการด าเนนิงาน 

จากการศึกษาในหวัขอ้แนวทางการลดความล่าชา้ส าหรับการ Pre-Alert ของแผนก Shipment 
ท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างานของระบบและปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในแผนก Shipment โดยปัญหาท่ี
พบคือลูกคา้และ Freight Forwarder โทรมาร้องเรียนเร่ืองการส่ง E-mail ล่าชา้ ลูกคา้จ าเป็นตอ้งใช้
ไฟลข์อ้มูลในเวลาท่ีจ ากดั ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแผนผงักา้งปลาน ามาใชเ้พื่อหาสาเหตุของปัญหา และไดห้า
ทางแกไ้ขปัญหาโดยน าทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อรักษาสัมพนัธภาพอนัดีกบั
ลูกคา้และ Freight Forwarder รวมถึงจดัท าคู่มือการปฎิบติังานในส่วนของการ Pre-Alert ส าหรับแผนก 
Shipment เพ่ือให้การท างานของพนกังานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งไดน้ าหลกัการแนวคดิความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากคน เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน ส่งผลท าให้สามารถช่วยลดขอ้ผิดพลาดใน
การท างานท่ีเกิดจากตวัพนกังาน โดยคู่มือการปฎิบติังานสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฎิบติังานได้
จริง สามารถช่วยให้ปฎิบติังานไดท้นัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อีกทั้งยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการสอนงานพนกังานใหม่หรือแมก้ระทัง่นิสิตฝึกงานเพ่ือลดระยะเวลาในการสอน ซ่ึงหากพนกังาน
ยงัมีความผิดพลาดหรือลืมขอ้มูลสามารถกลบัมาศึกษาไดท้ั้งในรูปแบบ E-book แผน่พบั หรือแมก้ระทัง่
รูปแบบของหนงัสือคู่มือไดต้ลอดเวลา 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1)ควรมีการกระจายงานให้มากขึ้นเพ่ือไม่ใหเ้กิดภาระการท างานท่ีมากเกินไปและลดความ
ผิดพลาดในเร่ืองของ Human Error 

2)ควรมีการทบทวนขอ้มูลของแตล่ะประเทศอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งมากท่ีสุดและยงัช่วยลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานให้เป็น 0 

3)ควรมีการทดสอบพนกังานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อทดสอบความรู้ในเร่ืองขอ้มูลดา้นเวลาการ
ส่งออกของแต่ละประเทศเพือ่ป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นและเพ่ือความรวดเร็วในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 



 

6. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.จุฑาทิพย ์สุรารักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีได้

ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา ในการท าโครงงานรวมทั้งคณาจารยป์ระจ าสาขาการจดัการ 
โลจิสติกส์  การคา้ระหว่างประเทศ การจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  และคณะกรรมการคุมสอบทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณ บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมอบโอกาสให้
ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียน การเขา้ฝึกสหกิจในคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดีนั้นมาจากความร่วมมือและ
การสนบัสนุนจากพี่ ๆ พนกังานแผนก Shipment ทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลและการเขา้ไป
ศึกษากระบวนการท างานท่ีแผนก Shipment ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์ และ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้โอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์
ท างานจริง และสนบัสนุนในเร่ืองของแนวทางการท าโครงการ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมอบความรู้ต่างๆใหต้ลอด
มา จนสามารถน าเอาความรู้มาประยกุต์ใชแ้ละอา้งอิงในวิจยัน้ี 
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