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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ในการ

น าเขา้สินคา้ และคน้หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการท างาน โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

การสอบถามขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และท าการวิเคราะหปั์ญหาเพื่อเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการ

จดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ 

 ผลจากการวิเคราะหปั์ญหาดว้ยผงักา้งปลา พบว่า สาเหตุหลกั ๆ ท่ีท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการ

คิดค่าภาระตูสิ้นคา้ คือ สาเหตจุากการท่ีพนกังานท างานล่าชา้ และสาเหตุจากขั้นตอนการคดิค่าภาระตูสิ้นคา้เกิดการรอ

คอย เม่ือทราบถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึ้นแลว้สามารถเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้โดยการจดัท าเอกสาร

แสดงรายละเอียดในการจดัเตรียมเอกสาร (Work Instruction) ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัเตรียมเอกสารการ

น าเขา้สินคา้ท่ีถูกตอ้ง และใชห้ลกัการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS ในการท าใหง้่ายต่อการเขา้ใจ และใชท้ฤษฎี

การควบคุมดว้ยการมองเห็น (visual control) ในการน าแผน่ป้ายแสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการน าเขา้สินคา้มา

ติด เพ่ือแสดงให้ลูกคา้ไดเ้ห็นถึงขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจากการด าเนินงานตามแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหา จะช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และลดกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึง

สามารถลดเวลาการรอคอยของลูกคา้ในการย่ืนเอกสาร และสามารถรับลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากขึ้น 

 

บทน า (Introduction) 

 ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก หรือธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนการประกอบการท่ีจะตอ้งมีการน าเขา้วตัถุดิบจาก

ต่างประเทศ ส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้คือ การขนส่ง ซ่ึงในการจดัส่งสินคา้ทางทะเลนั้นไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจบุนัส่วนใหญ่เป็นการ

ขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ และเน่ืองจากการการขนส่งสินคา้ทางเรือนั้นไดรั้บความนิยม ท าใหมี้ลูกคา้เขา้มาใช้

บริการเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั โดยเฉพาะงานของแผนกเอกสารท่ีใหบ้ริการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้น าเขา้และส่งออก 

ซ่ึงการท ารายการในแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 

 ปัจจุบนับริษทั ZXY จ ากดั ประสบปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ในการน าเขา้สินคา้ 

เน่ืองจากมีลูกคา้ท่ีไม่ทราบว่าตอ้งมีการจดัเตรียมเอกสารอยา่งไรบา้งในการเขา้ใชบ้ริการ โดยเฉพาะลูกคา้ท่ียงัไม่มี

ความช านาญในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงลูกคา้ท่ีไม่ทราบถึงขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้งจึงเกิดการเขา้



 
 

มาสอบถามพนกังาน ท าให้ตอ้งคอยแนะน าลูกคา้ในเร่ืองของเอกสาร ส่งผลให้เกิดการท างานท่ีชา้ลง เกิดการรอคอย

ของลูกคา้ท่านอืน่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จึงไดท้  าการศึกษาการด าเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการเขา้มาใชบ้ริการ

ของลูกคา้ในการย่ืนเอกสารขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการน าเขา้สินคา้ และพบว่ามีความล่าชา้เน่ืองจากการจดัเตรียม

เอกสารของลูกคา้ไม่ถูกตอ้งตามกระบวนการ ท าให้ตอ้งมีการจดัเตรียมเอกสารใหม่และกลบัมาท ารายการซ ้าอีกคร้ัง 

จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาถึงสาเหตุท่ีส่งผลท าให้เกิดระยะเวลาการรอคอยของลูกคา้ และความล่าชา้ของ

การท างานของพนกังานภายในองคก์ร รวมทั้งวิเคราะหปั์ญหาเพื่อเสนอแนวทางในการจดัการกบัปัญหา 

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามา

สรุปและวิเคราะห์ผล อนัไดแ้ก่ ทฤษฎีผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram) ,ทฤษฎีขั้นตอนการท างาน (Work Instruction) ,

ทฤษฎีการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS ,ทฤษฎีการควบคุมดว้ยการมองเห็น (visual control) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 อธิวตัน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2559) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงงาน เจตคติของพนกังานต่อการควบคุมดูแลดว้ยการมองและการใชก้ารควบคุมดูแลดว้ยการมองใน

การบริหารจดัการ โรงงานญ่ีปุ่ นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เปรียบเทียบเจตคติของ

พนกังาน ต่อการควบคุมดูแลดว้ยการมอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลของพนกังาน และขอ้มูลเก่ียวกบัโรงงาน 3) 

เปรียบเทียบการใชก้ารควบคุมดูแลดว้ยการมองในการบริหารจดัการโรงงานญ่ีปุ่ น จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ของ

พนกังาน และขอ้มูลเก่ียวกบัโรงงาน และ 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชก้ารควบคุมดูแลดว้ยการมอง ในการ

บริหารจดัการโรงงานญ่ีปุ่ น กบัเจตคติของพนกังานต่อการควบคุมดูแลดว้ยการมองกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานโรงงาน

ญ่ีปุ่ นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 358 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่าที ค่าเอฟ ค่าแอลเอสดีและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนด ระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ี .05 

 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทาง

ในการจดัการกบัปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการจดัเตรียมเอกสารการน าเขา้สินคา้ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี

ดงัต่อไปน้ี 1) แผนผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหปั์ญหาและสาเหตขุองปัญหา 2) ขั้นตอน

การท างาน (Work Instruction) เพ่ือใชใ้นการแสดงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจดัเตรียมเอกสารการน าเขา้

สินคา้ 3) การลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS มาใชโ้ดยการท าให้ง่าย หรือท าให้เขา้ใจง่ายขึ้นในการจดัเตรียม

เอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น และลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นท า 4) การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) มาใชใ้นการ

จดัท าป้ายแสดงรายละเอียดในกระบวนการจดัเตรียมเอกสาร ให้ลูกคา้ไดศึ้กษาและเขา้ใจถึงขั้นตอนการจดัเตรียม

เอกสารในการน าเขา้สินคา้ 



 
 

วิธีการวิจัย (Research Methodology) 

 ผูด้  าเนินการวิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการวิจยั ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 1.ขั้นตอนการศึกษา 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขั้นตอนการท างาน ,ขั้นตอนท่ี 2 

ก าหนดวตัถุประสงค ์,ขั้นตอนท่ี 3 รวบรวมขอ้มูล ,ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะหข์อ้มูล ,ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลและเสนอแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา 

 2.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยท าการ

สอบถามขอ้มูลกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการปฏิบติังาน และคน้หาสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหา รวม

ไปถึงการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ งานวิจยั และวารสารจากแหล่งต่าง ๆ  

 3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 จากการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ พบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ความ

ล่าชา้ในกระบวนการจดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ โดยเกิดจากสาเหตุในแต่ละดา้นและท าการวิเคราะห์ปัญหาเป็นผงั

กา้งปลา ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผงักา้งปลาวิเคราะหปั์ญหา 



 
 

ผลการศึกษา (Research Finding) 

 1.ผลจากการวิเคราะห์และสาเหตขุองปัญหา 

 จากการวิเคราะห์และหาสาเหตขุองปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ โดยใชผ้งักา้งปลา 

(Cause and Effect Diagram) ท าให้ทราบถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการท างานพอสมควร ผูวิ้จยัจึงเลือกจดัการในส่วนของสาเหตขุองปัญหาท่ีสามารถเป็นไปได ้คือ สาเหตจุาก

การท่ีพนกังานท างานล่าชา้ และสาเหตุจากขั้นตอนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้เกิดการรอคอย เน่ืองจากเป็นสาเหตหุลกั ๆ ท่ี

ท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ และสาเหตุอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถจดัการได ้เน่ืองจากเป็น

สาเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัของวสัดุและอุปกรณ์ ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนหรือพฒันาในอนาคตต่อไปได ้

 2.แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 จากสาเหตุของปัญหาในส่วนน้ีผูวิ้จยัไดมี้การเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการจดัท าเอกสาร

แสดงรายละเอียดขั้นตอนในการจดัเตรียมเอกสารของการน าเขา้สินคา้ โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ

น าเขา้สินคา้ และการจดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้ง ตามหลกัการทฤษฎีขั้นตอนการท างาน (Work Instruction) และใช้

หลกัการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS  ในการท าใหง้่ายต่อการเขา้ใจ โดยท าการปรับปรุงขั้นตอนในการ

จดัเตรียมเอกสารให้ง่ายและสะดวกขึ้นเพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจดัเตรียมเอกสารไดส้ะดวกและถูกตอ้งตามขั้นตอน

มากขึ้น ซ่ึงสามารถลดกระบวนการท่ีไม่จ าเป็น เช่น การจดัเตรียมเอกสารใหม่หรือแกไ้ขใบเสร็จ และใชท้ฤษฎีการ

ควบคุมดว้ยการมองเห็น (visual control) ในการน าแผน่ป้ายแสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการน าเขา้สินคา้มาติด 

เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบเอกสารของตนเองก่อนการย่ืนเอกสารหรือก่อนการท ารายการ 

 3.สรุปผล 

 จากการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ของแผนกเอกสาร พบว่าลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

บางส่วนท่ียงัไม่มีความช านาญในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของการน าเขา้สินคา้ ส่งผลให้เกิดความล่าชา้เน่ืองจาก

การจดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ไม่ถูกตอ้งตามกระบวนการ ท าใหต้อ้งมีการจดัเตรียมเอกสารใหม่และกลบัมาท า

รายการซ ้าอีกคร้ัง 



 
 

ภาพที่ 2 แสดงการไหลของการด าเนินงานในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ (ก่อนปรับปรุง) 

 จากภาพท่ี 2 แสดงการไหลของการด าเนินงานในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ในการน าเขา้สินคา้ จะเห็น

ไดว่้ามีการจดัเตรียมเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น ท าให้ตอ้งมีการจดัเตรียมเอกสารใหม่และกลบัมาท ารายการ

ซ ้าอีกคร้ัง ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการท างาน 

 ดงันั้น หลงัการเสนอแนวทางการแกปั้ญหาในกระบวนการจดัเตรียมเอกสารของผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัท า

เอกสารแสดงรายละเอียด (Work Instruction) ในการอธิบายการจดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้งไว ้เพื่อใหลู้กคา้มีการ

จดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็วย่ิงขึ้น ,ลดเวลารอคอยของลูกคา้ในการยื่นเอกสาร ,เพ่ิมการไหลของการ

ท างานหากลดการเขา้มาถามของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และสถานประกอบการสามารถรับลูกคา้ไดเ้พ่ิมขึ้น 

ภาพที่ 3 แสดงการไหลของการด าเนินงานในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ (หลงัปรับปรุง) 

 จากภาพท่ี 3 แสดงการไหลของการด าเนินงานในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ในการน าเขา้สินคา้ โดย

จดัท าเอกสารแสดงรายละเอียด (Work Instruction) ในการอธิบายการจดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้งไว ้เพื่อให้ลูกคา้มีการ

จดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้ง จะเห็นไดว่้าหากด าเนินตามขั้นตอน จะสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการคิดค่าภาระตู้

สินคา้ โดยผลลพัธ์ คือ ช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมเอกสารของลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และลดกระบวนการท างานท่ีไม่

จ าเป็น หากท าตามคู่มือ (Work Instruction) และน าไปติดในบริเวณท่ีใหบ้ริการลูกคา้ตามหลกัทฤษฎี (Visual control) 

ในการควบคุมการมองเห็น ซ่ึงเป็นการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ (ECRS) โดยท าให้ง่ายต่อการเขา้ใจหรือง่ายต่อ

การจดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

 

อภิปรายและสรุปผลการการวิจัย (Discussion and Conclusion) 

 จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล หรือผงักา้งปลามา

ใชใ้นการวิเคราะห์และหาสาเหตขุองปัญหา ซ่ึงในส่วนน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกจดัการในส่วนของสาเหตขุองปัญหาท่ีสามารถ

เป็นไปได ้และเป็นสาเหตุหลกั ๆ ท่ีท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้ คอื สาเหตุจากการท่ี



 
 

พนกังานท างานล่าชา้ และสาเหตจุากขั้นตอนการคิดค่าภาระตูสิ้นคา้เกิดการรอคอย ซ่ึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิด

จากการจดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการยงัไม่มีความช านาญในขั้นตอนการ

จดัเตรียมเอกสาร อาจจะไม่ครบถว้นหรือขั้นตอนผิดพลาด ท าให้เกิดการคน้หาเอกสารเพ่ิมเติม และตอ้งกลบัมาท า

รายการใหม่หรือแกไ้ขรายการใหม่ ซ่ึงส่วนน้ีผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยการจดัท าเอกสารแสดง

รายละเอียดในการจดัเตรียมเอกสาร (Work Instruction) ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัเตรียมเอกสารการน าเขา้

สินคา้ท่ีถูกตอ้ง และใชห้ลกัการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS  ในการท าให้ง่ายต่อการเขา้ใจ โดยท าการปรับปรุง

ขั้นตอนในการจดัเตรียมเอกสารให้ง่ายและสะดวกขึ้นเพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจดัเตรียมเอกสารไดส้ะดวกและ

ถูกตอ้งตามขั้นตอนมากขึ้น และใชท้ฤษฎีการควบคุมดว้ยการมองเห็น (visual control) ในการน าแผน่ป้ายแสดง

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการน าเขา้สินคา้มาติด เพ่ือแสดงให้ลูกคา้ไดเ้ห็นถึงขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้ง 

และสามารถตรวจสอบเอกสารของตนเองก่อนการย่ืนเอกสารหรือก่อนการท ารายการ ซ่ึงจากการด าเนินงานตาม

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามท่ีกล่าวมาน้ี จะสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการคดิค่าภาระตูสิ้นคา้ได ้โดยผลลพัธ์ 

คือ ช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมเอกสารของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และลดกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงสามารถลด

เวลาการรอคอยของลูกคา้ในการย่ืนเอกสาร และสามารถรับลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาจาก อาจารยจี์ราดา 

อนุชิตนานนทน์ อาจารยค์ณะโลจิสติกส์ ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าแนวทางในการด าเนินงานวิจยัท่ีถูกตอ้ง

ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งถ่ีถว้นดว้ยความเอาใจใส่ดีเสมอมา ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและเสียสละ

เวลาของท่านเป็นอยา่งย่ิง จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้แนวทางในการท ารูปเล่มรายงานอีกทั้งยงัเป็น

สถานท่ีใหค้วามรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีศึกษา และขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวของท่ีให้ขอ้มูลในการจดัท าวิจยัฉบบัน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

โกศล ดีศีลธรรม. (2548). หลกัการควบคุมดว้ยสายตา. ซีเอด็ยเูคชัน่. (ออนไลน์). สืบคน้ไดจ้าก https://bit.ly/2WnxsoM 

ประเสริฐ อคัรประถมพงศ.์ (2552). ทฤษฎีการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS. (ออนไลน)์. สืบคน้ไดจ้าก 

 https://bit.ly/2WogAhv 

วนัรัตน์ จนัทกิจ. (2549). 17 เคร่ืองมือนกัคิด (Problem Solving Devices). กรุงเทพมหานคร : สถาบนัเพ่ิมผลผลิต

 แห่งชาติ. 



 
 

ศีขรินทร์ สุขโต. (2553). ทฤษฎีขั้นตอนการท างาน (Work Instruction). (ออนไลน)์. สืบคน้ไดจ้าก

 https://qm.kku.ac.th/files/13-255547224443-seesuk-1.pptx 

อธิวตัน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2559). การศึกษาการใชก้ารควบคุมดูแลดว้ยการมองในการบริหาร จดัการโรงงานญ่ีปุ่ น  

 ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัราชภฏั

 พระนครศรีอยธุยา. 


