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บทคดัย่อ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยใชห้ลกัแนวคิดไคเซ็น ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้ผนผงักา้งปลาเขา้

มาช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุ สาเหตุท่ีท าใหง้านล่าชา้และเกิดความผดิพลาด คือการขาดความใส่ใจ

ในการท างานของพนกังานและการขาดการส่ือสารท่ีดีต่อกนั ซ่ึงแนวทางแกไ้ขสาเหตุดงักล่าวจึงได้

ท าการจดัอบรมความรู้ใหก้บัพนกังานในเร่ืองของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ใส่ใจในการท างาน 

การเพิ่มการส่ือสารท่ีดีระหว่างกนัให้มากข้ึน และการน าหลกัของวงจร PDCA เขา้มาประยุกตใ์ช้

เพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาเพื่อป้องกนัการท างานท่ีล่าชา้และเกิดขอ้ผดิพลาด 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินกิจการในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2494 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบในฐานะองคก์รชั้นน าของโลก 

พฒันาบริการหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกคา้ในปัจจุบัน น าเทคโนโลยีเขา้มา

ผสมผสาน เพื่อตอบสนองทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคผลผลิต และภาคการคา้ปลีกเขา้สู่ยุคไทย

แลนด์ 4.0 ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเท่านั้น แต่ยงัช่วยเพิ่มการเขา้ถึงการ

ให้บริการส าหรับลูกคา้อีกดว้ย แต่ในทางปฏิบติัจริงนั้นพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังานยงั

ไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด พบว่ามีการท างานท่ีล่าชา้เกิดขอ้ผดิพลาดในการท างาน ซ่ึงสาเหตุท่ีท า

ให้เกิดความล่าชา้และขอ้ผิดพลาดนั้นเกิดจากการรับรับคนเขา้ท างานโดยไม่มีการสอนงานให้กบั

พนกังานใหม่ ไม่มีการเทรนงานก่อนปฏิบติังานจริง  จากสาเหตุท่ีเกิดข้ึนผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท ารายงาน

สหกิจศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยหลกัแนวคิดไคเซ็น” จากภายใตก้รอบ

แนวคิดไคเซ็น คือการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามขอ้มูลจากพนกังานใน



บริษทั และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึง

ท าการศึกษากระบวกการท างานของพนกังานท่ีเกิดความล่าชา้และเกิดขอ้ผดิพลาด  

จากปัญหาดงัท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าแนวคิดไคเซ็น มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของพนักงาน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อน าผลวิจัยใช้ประกอบในการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

บริษทัต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 ภูวนาท เทพศุภร (2549) ศึกษาความส าเร็จของการปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวธีิ 

KAIZEN กรณีศึกษา บริษทั โซน่ีเทคโนโลยี จ  ากัด พบว่าการท าวิธี KAIZEN มาใช้สามารถลด

ขั้นตอนการท างานและสร้างความพึงพอใจในการลดตน้ทุนการผลิตลงและจากการวิจยัยงัพบว่า

พนกังานยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการปฏิบติังาน ก่อใหเ้กิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน

การปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธี KAIZEN 

 พนิดา หวานเพ็ชร (2555) ไดท้  าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยใชแ้นวคิด

ไคเซ็น กรณีศึกษา แผนกบญัชีค่าใชจ่้าย ส านกังานใหญ่ บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากดั ทางบริษทั

มีเป้าหมายท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึนด้วยการเปิดสาขาใหม่ ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ปริมาณ

เอกสารการบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการเปิดท่ีท าการสาขาใหม่ 9 สาขา ซ่ึงพนกังานในแผนกไม่

เพียงพอต่อปริมาณเอกสารทางการบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนตามจ านวนของสาขาท่ีเปิดท าการใหม่ และยงัท า

ใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการท างานเกินจ านวน จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือเขา้มาปรับปรุงอยู ่

2 เคร่ืองมือ ได้แก่ 5W 1H น ามาใช้คน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการท างาน และใช้

เคร่ืองมือ ECRS เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง  

ทิพย์วรรณ ศิริวรรณ (2559) ได้ท าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวาง

แผนการปรับปรุงกระบวนการท างานกองเรือให้มีประสิทธิภาพมาข้ึน ศึกษาแนวทางการลดความ

สูญเปล่าจากการรอคอย ซ่ึงผูว้ิจัยได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ศึกษาแนวทางการ

ปรับปรุงงานแบบต่อเน่ือง การลดความสูญเปล่าจากการรอคอย ซ่ึงสาเหตุท่ีกล่าวมาน้ีตอ้งท าควบคู่

ไปกับการวางแผนกิจกรรมทางเรือท่ีดี และการวิเคราะห์การเพิ่มความเร็วของการเดินเรือใน

สถานการณ์น ามนัตกต ่า ท าใหส้ามารถเพิ่มรอบของระยะเวลาในการปฏิบติังานของเรือเทียบท่าได ้



 วิศรุต วงศ์เปียง (2554) งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตต่างๆ 

เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบักระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลก าไร

ให้กบับริษทัท่ีมากข้ึน และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของบริษทัในดา้นของการส่งมอบ

สินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าเสนอแนวทางการ

แกไ้ข 4 แนวทาง คือ การออกแบบการตั้ง Master Card ลงใน Microsoft Excel โดยใช ้Marco Excel 

เขา้มาช่วยเหลือ การสร้างเคร่ืองควบคุม Upper และ Lower ของสี การสร้างตวัตน้แบบของงานลง

บนแผน่และสร้าง Checklist เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนออกจากโรงงาน 

 สยุมภู สุหัตถาพร (2558) ไดท้  าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้โดยการ

ใชไ้คเซ็น ของบริษทั เอส. ซี. เจ อาร์ต จ ากดั เพื่อลดระยะเวลาในการขนสินคา้ข้ึนรถบรรทุกและเพือ่

ลดความผิดพลาดในการจดัเตรียมสินคา้ ปัญหาเกิดท่ีแผนกโกดงัสินคา้ท่ีมีความยุ่งยากในการจดั

สินคา้ข้ึนรถ โดยคนขบัรถจะรับใบเบิกสินคา้แลว้จะขบัรถเขา้มารับสินคา้ โดยท่ีแผนกโกดงัยงัไม่มี

การจดัเตรียมสินคา้ ท าให้เกิดการรอคอยจดัว่าเป็นความสูญเปล่า หลงัจากท่ีใชห้ลกัการไคเซ็นมา

ประยกุตใ์ช ้โดยตดัขั้นตอนในการรอคอยการจดัเตรียมสินคา้ ท าใหก้ารจดัส่งสินคา้ท าไดร้วดเร็วข้ึน

และลดความผดิพลาดในการข้ึนสินคา้ 

3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

  3.1.1 ศึกษากระบวกการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน รวมไปถึงสัมภาษณ์

ความตอ้งการของบริษทั ตามกรอบระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2563  

  3.1.2 ศึกษากระบวนการท างานของพนักงานทั้งภายในและภายนอกของบริษทั 

พร้อมทั้งท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของบริษทั 

  3.1.3 น าปัญหามาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของแผนกและบริษทัได ้

   3.1.4 วิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ไขพร้อมทั้ งติดตามผลและแก้ไข

ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

  3.1.5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัญหามาอภิปรายและสรุปผลการปรับปรุง

แกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน พร้อมขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยั 

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 



  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 1) การสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) คือการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล เป็นการซกัถามระหวา่งผูส้มัภาษณ์กบัผูใ้หส้มัภาษณ์  

  2) การสังเกต โดยใชก้ารสังเกตทางตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตการณ์

สมัผสักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงดว้ยตวัเอง 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการไปฝึกปฏิบติังานจริงท่ีบริษทั เอสจี

เอส (ประเทศไทย) จ ากดั การออกไปปฏิบติัหน้างานจริง ณ สถานท่ีต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย จาก

เอกสารต่างๆท่ีไดจ้ากการฝึกงานและรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้จากเวบ็ไซตต่์างๆ 

 4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลก่อนปรับปรุง 

การวบรวมขอ้มูล ก่อนการปรับปรุงได้มาจากการสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน 

จ านวน 5 คนรวบรวมจ านวนขอ้มูลการท างานและขอ้ผดิพลาดจากการสังเกตการณ์ของผูจ้ดัท าจาก

การท่ีไดม้าปฏิบติังานจริง 

4.2 วเิคราะห์สาเหตุปัญหา 

 จากการศึกษากระการท างานในปัจจุบนัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าใหท้ราบถึงปัญหาท่ี

ท าให้เกิดความล่าชา้และเกิดขอ้ผิดพลาด ส่งผลให้แผนกท่ีมีความตอ้งการงานไดรั้บงานล่าชา้ และ

เกิดการรอคอยงาน จึงตอ้งท าการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน ซ่ึงผูว้ิจยัท าการสรุปปัญหาสาเหตุของการท างานท่ีเกิดความ

ล่าชา้และเกิดขอ้ผดิพลาดโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา พิจารณาโดยใชห้ลกั 4M ดงัน้ี 

ปัญหาการ

ท างานล่าชา้และ

เกิดขอ้ผดิพลาด 

พนกังาน เคร่ืองมือ 

วตัถุดิบ กระบวนกา

ร

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ พนกังานขาดความใส่ใจ

ขาดประสบการณ์ 

เอกสารใบจ่ายงานไม่ชดัเจน ขาดการส่ือสารท่ีดี 



4.3 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 จากส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาโดยใชแ้ผนผงักา้งปลาท าให้สามารถแจกแจงสาเหตุท่ี

แทจ้ริงท่ีส่งผลท าให้งานเกิดความล่าชา้และผิดพลาดดงัท่ีกล่าวไปในตอนตน้ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษา

ขอ้มูลและสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งและท าการด าเนินการขอขอ้มูลจากพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของ

กระบวนการดงักล่าวเพื่อยืนยนัถึงสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความผิดพลาดและเป็นสาเหตุท่ีสามารถ

ท าการแกไ้ขได ้2 สาเหตุ 

 1. พนักงานขาดความใส่ใจในการท างาน แนวทางการแกไ้ข คือ ท าการจดัอบรมความรู้

ให้กบัพนกังานในเร่ืองของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ใส่ใจในการท างาน การจดัอบรมวิธีการ

ท างาน ขั้นตอนการท างานและอบรมเก่ียวกบัผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการท างานผดิพลาด 

 2. กระบวนการท างานท่ีขาดการติดต่อส่ือสารท่ีดี แนวทางการแกไ้ข คือการเพิ่มการส่ือสาร

ระหว่างกนัใหม้ากข้ึน เม่ือฝ่ายใดไม่เขา้ใจหรือสับสนตอ้งถามกลบัอีกฝ่ายเพื่อไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจ

ผดิ จดัท าเอกสารอธิบายรายละเอียดการท างานใหพ้นกังานฝ่ายปฏิบติังาน 

 4.4 ผลการศึกษาหลงัการปรับปรุง 

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน จากแนวทางการปรับปรุง

พนักงานท่ีขาดความใส่ใจในการท างานของตนและการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีขาดการ

ติดต่อส่ือสารท่ีดี สามารถลดความผดิพลาดในการส่งงานไปยงัแผนกต่างๆได ้ซ่ึงก่อนการปรับปรุง

ความผิดพลาดการปฏิบติังาน คิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดไดเ้ท่ากบั 25.64 % และหลงัท าการ

ปรับปรุงความผิดพลาด คิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดไดเ้ท่ากบั 17.07 % ซ่ึงสามารถลดความ

ผดิพลาดได ้8.57 % 

ผลการศึกษา การปฏิบัติงานทั้งหมด
(คร้ัง) 

ส่งงานผดิพลาด 
(คร้ัง) 

%ความผดิพลาด 

ก่อนการปรับปรุง 156 40 25.64 
หลงัการปรับปรุง 164 28 17.07 

 

5. อภปิรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน กรณีศึกษาบริษทั 

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าบริษทัมีปัญหาเก่ียวกับการท างานท่ีล่าช้าและมีผิดพลาด

บ่อยคร้ัง ส่งผลให้แผนกต่างๆในบริษทัเกิดความล่าชา้และเกิดการรอคอยงาน ผูว้ิจยัจึงท าการหา



สาเหตุของปัญหาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแผนผงักา้งปลา ท าให้พบปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของ

ปัญหาการท างานท่ีล่าชา้และเกิดขอ้ผดิพลาด  

 ผลการปรับปรุงการท างานท่ีล่าชา้และเกิดขอ้ผิดพลาดของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน จาก

แนวทางการปรับปรุงโดยการจดัอบรมความรู้ให้กบัพนักงานในเร่ืองของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การไม่ใส่ใจในการท างาน การเพิ่มการส่ือสารท่ีดีระหว่างกนัให้มากข้ึน และการน าหลกัของวงจร 

PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการท างานท่ีล่าช้าและเกิด

ขอ้ผดิพลาด สามารถลดความผดิพลาดในการส่งงานไปยงัแผนกต่างๆ 

 6. กติติกรรมประกาศ 

การศึกษารายงานสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จไดค้วามกรุณาอยา่งสูงจาก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ท่ีมอบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติังานสหกิจ ณ สถานประกอบการจริง ท า

ให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ ไดรั้บประสบการณ์จริงต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียน ซ่ึงจะเป็น

พื้นฐานท่ีดีในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานท่ีสามารถน าไปต่อยอดใชไ้ดจ้ริงในอนาคต 

ขอขอบคุณ ดร.พชร กิจจาเจริญชัย ท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ จนกระทัง่การศึกษารายงานสหกิจ

ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณ นายสัญชยั แกว้สถิตย ์ต าแหน่ง Operation Supervisor ท่ี

อ  านวยความสะดวกและใหข้อ้มูลต่างๆ ในการปฏิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะโลจิสติกส์ทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวกใน

การศึกษาใหค้วามรู้และช่วยแนะน าวิธีการแกปั้ญหาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษารวมถึงบุคคลอ่ืน 

ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม ขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมทุกท่านในการจดัท ารายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 


