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การเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัท าและรวบรวมเอกสารที่เกีย่วกบัการขนส่ง  

บริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จ ากดั 

อภิเชษฐ์ กนัทายวง1 จีราดา อนุชิตนานนท์2 

 

บทคัดย่อ 

วจิยัฉบบัน้ีไดน้ ำแนวคิดวงจรคุณภำพเดมม่ิง (PDCA) มำประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลด
ขอ้ผดิพลำดในกำรจดัท ำ และรวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่ง เพื่อส่งมอบไปยงักลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม
ภำยในประเทศของ บริษทั บูรพำ พรอสเพอร์ จ  ำกดั โดยเนน้ท่ีกำรลดขอ้ผดิพลำดของงำนเอกสำรท่ีจะตอ้งส่ง
มอบใหก้บัลูกคำ้ไปพร้อมกบักำรขนส่งสินคำ้ ซ่ึงพบวำ่ปัญหำเกิดข้ึนจำกพนกังำนของแผนกโลจิสติกส์รวบรวม
เอกสำรผดิพลำด (Human Error) ส่งผลใหก้ระทบต่อค่ำใชจ่้ำยและควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั  

หลงัจำกกำรน ำแนวคิดวงจรคุณภำพเดมม่ิง (PDCA) มำประยกุตใ์ชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในเดือน
มีนำคม 2564 สำมำรถลดขอ้ผดิพลำดในกำรรวบรวมเอกสำรลดลงเหลือ 0 คร้ังคิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบั 
3 เดือนก่อนหนำ้ 
 

บทน า 
บริษทั บูรพำ พรอสเพอร์ จ  ำกดั ด ำเนินกิจกำรผลิตแป้งขำ้วจำ้วโม่น ้ำส ำเร็จรูป และแป้งขำ้วเหนียวโม่น ้ำ

ส ำเร็จรูป ซ่ึงผลิตและส่งออกไปยงัลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคำ้ท่ีประกอบ
กิจกำรร้ำนสะดวกซ้ือในประเทศ และกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมผลิตอำหำรทั้งในและต่ำงประเทศทัว่โลก นอกจำก
จะผลิตแป้งขำ้วเจำ้โม่น ้ำ และแป้งขำ้วเหนียวโม่น ้ำส ำเร็จรูปขำย ยงัมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกสินคำ้เกษตรอ่ืน
จ ำหน่ำย เช่น แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งทำ้วชนิดหยำบและละเอียด แป้งทอดกรอบ สำคู ฯลฯ 
 ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวำ่ในทุกๆองคก์รมกัจะมีขอ้ผดิพลำดในกำรท ำงำนเอกสำรท่ีเป็นปัญหำท่ีคอยท ำให้
เสียเวลำและโอกำสต่ำงๆ เช่นเดียวกบัแผนกโลจิสติกส์ ของบริษทั บูรพำ พรอสเพอร์ จ  ำกดั ซ่ึงแผนกโลจิสติกส์
จะมีหนำ้ท่ีในกำรจดักำรเก่ียวกบัคลงัสินคำ้ สินคำ้คงคลงั และกำรขนส่ง ของบริษทั ต่อมำแผนกโลจิสติกส์ได้
เกิดปัญหำเก่ียวกบัควำมผดิพลำดในกำรรวบรวม และจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่ง โดยเฉพำะกำรจดัท ำ
เอกสำรยนืยนักำร Lock Seal ของกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมภำยในประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือและ
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  
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ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงไดท้  ำกำรศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำน เพื่อหำแนวทำงในกำรลดขอ้ผิดพลำดในกำร
รวบรวมและจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่งโดยกำรใชแ้นวคิดกำรวเิครำะห์ปัญหำ Why Why Analysis เพื่อ
หำตน้ตอของปัญหำและหำวิธีป้องกนัขอ้งผดิพลำด ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ำวงจรคุณภำพเดมม่ิง (PDCA) เขำ้มำช่วยใน
กำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดท่ีเกิดข้ึน 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จกัรพงษ ์เจริญวงศใ์หญ่ (2559) ท ำกำรวจิยัเร่ืองกำรลดควำมผดิพลำดของกระบวนกำรท ำงำน

กรณีศึกษำบริษทั JK Banking ในส่วนของกำรท ำสัญญำนั้นก็มีปัญหำอยูใ่นเร่ืองควำมผิดพลำดในกำรบนัทึก

สัญญำ โดยไดมี้วธีิแกไ้ขโดยกำรเพิ่มกระบวนกำรตรวจเช็คขอ้มูลเพิ่ม บุคลำกรตรวจควำมผดิพลำดกำรเปล่ียน

รูปแบบเอกสำรใหส้ำมำรถบนัทึกและตรวจสอบไดอ้ยำ่งชดัเจน ลดกำรท ำเอกสำรท่ีไม่จ  ำเป็นท่ีเป็น ท ำกำร

อบรมพนกังำนท ำกระบวนกำรบนัทึก ในส่วนของกำรติดต่อกบัลูกคำ้ภำยนอกก็ใหเ้พิ่มขั้นตอนกำรส่ือสำรกบั

ทำงลูกคำ้  

 พรดนยั เขียวไข่กำ (2560) ท ำกำรวจิยัเร่ืองกำรเพิ่มประสิทธิภำพในใบตรวจสอบ โดยท ำกำรศึกษำและ

ปรับปรุงขั้นตอนกำรตรวจสอบในกำรทำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศของ บริษทั โตชิบำ แครเรียร์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อช่วยลดกำรส่งคืนสินคำ้ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยใช้

กำรสังเกต สอบถำมและจดบนัทึกขอ้มูลจำกพนกังำน จำกไดศึ้กษำกระบวนกำรประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ ถึง

สำเหตุกำรเกิดครำบสกปรก โดยจะใชก้ระบวนกำร PDCA ในกำรปรับปรุงและแกไ้ข เม่ือท ำกำรแกไ้ขปรับปรุง

แลว้พบวำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำควำมสะอำดลดลงเหลือ 94,070 บำท 

 อนิรุทธ์ ขนัธสะอำด (2560) ท ำกำรวจิยัเร่ืองกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพและลดตน้ทุนควำมสูญเสีย

ในกิจกรรมบริหำรคลงัสินคำ้ ส ำหรับธุรกิจช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน โดยน ำหลกักำรของกำร

ปรับปรุงคุณภำพ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรปรับปรุงคุณภำพของกระบวนกำรต่ำงๆ ซ่ึงประกอบดว้ยกำรขนส่ง

สินคำ้ไปยงัลูกคำ้ปลำยทำง พบปัญหำในแต่ละขั้นตอนนอ้ยลง จำกร้อยละ 69 เหลือเพียงร้อยละ 34 และกำร

ตรวจสอบต ำแหน่งสินคำ้ จำกเดิมพบปัญหำร้อยละ 63 เหลือร้อยละ 0 ส่งผลใหต้น้ทุนควำมเสียหำยท่ีเกิดจำก

ปัญหำดงักล่ำวลดลง นอกจำกน้ีกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรต่ำงๆ ในคลงัสินคำ้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกข้ึน 

สำมำรถลดขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ลงไดม้ำกกวำ่ร้อยละ 75 และทำงคลงัสินคำ้สำมำรถน ำ ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

มำสร้ำงเป็นมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 วชัรียำ ชุมอินทอง และ นพปฎล สุวรรณทรัพย ์(2560) ท ำกำรวจิยัเร่ืองกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กระบวนกำรผลิตอิฐบล็อกคอนกรีตกรณีศึกษำ ร้ำนรวมทรัพยพ์ฒันำ โดยท ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุและปัญหำ
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พบวำ่มี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนกำรผลิตท่ีไร้ประสิทธิภำพ คือ วตัถุดิบ บุคลำกร กระบวนกำรผลิตหรือวธีิ

ปฏิบติังำน และ เคร่ืองจกัร เม่ือพบปัญหำและสำเหตุแลว้ผูว้จิยัจึงไดท้  ำกำรปรับปรุงและพฒันำโดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีกำรจดักำรคุณภำพโดยรวม (TQM) และ แนวคิดทฤษฎี PDCA มำประยกุตใ์ชใ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน

กระบวนกำรกำรผลิตอิฐบล็อก เม่ือน ำทฤษฎีมำประยกุตใ์ชพ้บวำ่สำมำรถแกไ้ขปัญหำและปรับปรุงกระบวนกำร

ผลิตอิฐบล็อกใหมี้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนไดดี้ข้ึน ช่วยลดตน้ทุนและของเสียท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละช่วยพฒันำ

คุณภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร สร้ำงวฒันธรรมใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร ตลอดจนสำมำรถเพิ่มปริมำณกำรผลิตให้

มีปริมำณเพิ่มข้ึน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 

น ำแนวทำงท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์น ำไปปรับ

ใชจ้ริง 

ศึกษำกระบวนปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
พร้อมทั้ งสังเกตกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหำ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 

วเิครำะห์หำสำเหตุและปัญหำ พร้อมทั้งหำ

วธีิแกไ้ข 
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วธีิการวจัิย  
ศึกษำขั้นตอนในกำรรวบรวมเอกสำรและจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่ง 

ตารางที ่1 แสดงกระบวนการรวบรวมและจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วกบัการขนส่ง 

Quality Assurance

กระบวนการการออกเอกสารที่เกีย่วกบัการขนส่ง

Logistics Sale Accounting

จดัสำยรถในระบบ ERP

ด ำเนินกำรท ำเอกสำร 
Picking List ในระบบ ERP

ออกใบ Picking List

ออกใบสง่ของช ัว่ครำว

คีย์ออเดอร์เขำ้ระบบ ERP

ออกใบก  ำกบัภำษี ออกใบรำยงำนกำร
ตรวจคณุภำพ

รวบรวม  
ตรวจสอบ

ไมถู่กตอ้ง

ถูกตอ้ง

ใบส่ังซ้ือ

รวบรวมเอกสำรให้
พนักงำนขนสง่

ออกเอกสำรยืนยนักำร
Lock Seal
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หลงัจากที่ศึกษากระบวนการรวบรวมเอกสำรและจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่งแลว้ ผูว้จิยัพบวำ่มี

ปัญหำในกำรรวบรวมเอกสำรใหลู้กคำ้ไม่ครบ จึงไดท้  ำกำรวเิครำะห์หำสำเหตุโดยกำรใช้ Why Why Analysis

 
ภาพที ่1 แสดงการวเิคราะห์หาสาเหตุด้วย Why Why Analysis 

จำกกำรวเิครำะห์ปัญหำดว้ย Why Why Analysis พบวำ่สำเหตุมีทั้งหมด 2 ปัจจยัคือ มีกรอบเวลำ ตอ้ง
ท ำงำนใหท้นัเวลำเพรำะพนกังำนจะมี OT เพิ่มท ำใหต้น้ทุนสูง ในขณะท่ี Sales ส่งออเดอร์มำชำ้จึงส่งผลใหเ้วลำ
ในกำรท ำงำนถูกบีบใหน้อ้ยลง และมีงำนอ่ืนเขำ้มำแทรกในระหวำ่งกำรท ำเอกสำรและรวบรวมเอกสำรจึงท ำให้
เกิดอำกำร Human Error  
 ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทำงในกำรตรวจเช็คเอกสำรเพื่อควบคุม
ใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เกิดขอ้ผิดพลำด โดยไดเ้สนอแนวทำง 2 ประกำรไดแ้ก่ จดัท ำเอกสำรสรุปควำมตอ้งกำร
เอกสำรและพิธีกำรของลูกคำ้แต่ละรำย และจดัท ำเอกสำร Check List Document 

 

ผลการศึกษาวจัิย 

กำรวิจยัในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำหำวิธีกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรวบรวมเอกสำรเก่ียวกบัขนส่ง และ
จดัท ำเอกสำรยืนยนักำร Lock Seal กลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมภำยในประเทศของ บริษทั บูรพำ พรอสเพอร์ จ  ำกดั 
โดยกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทั้งหมดมำจำกปัญหำหำท่ีเกิดข้ึนจริงภำยในบริษทั โดยจะใชห้ลกักำรวงจรคุณภำพเดม
ม่ิง (PDCA) มำช่วยในกำรด ำเนินกำรวำงแผน และแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน 

                     
    Lock Seal

      
(Human Error)

          

                  

            OT

                 

Seales               

     

      ?

      ?

      ?

      ?
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1. P ; Plan (การวางแผน) 
จำกท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรปรึกษำกบัหัวหน้ำงำนฝ่ำยงำนกำรขนส่ง และเจำ้หน้ำท่ีโลจิสติกส์ กบัปัญหำกำรลด

ขอ้ผิดพลำดในกำรรวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่งท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั ฐูรพำ พรอสเพอร์ แล้วนั้น ได้มี
ขอ้สรุปโดยกำรจดัท ำเอกสำร 2 ฉบบัคือ จดัท ำเอกสำรสรุปควำมตอ้งกำรเอกสำรและพิธีกำรของลูกคำ้แต่ละรำย 
และจดัท ำเอกสำร Check List Document 

2.  D ; Do (ลงมือปฏิบัติงานตามแผนทีไ่ด้ก าหนดไว้) 
จำกกำรวำงแผนท่ีผูว้จิยัไดป้รึกษำหำวธีิกำรแกปั้ญหำ กบัหวัหนำ้งำนฝ่ำยกำรขนส่ง และเจำ้หนำ้ท่ีโลจิสติกส์ 

จึงไดน้ ำขอ้สรุปดงักล่ำวมำท ำกำรแกไ้ขปัญหำ โดยจดัท ำเอกสำรเพื่อท ำกำร Re-Check ดงัน้ี 
2.1) เอกสำรสรุปควำมตอ้งกำรเอกสำรและพิธีกำรของลูกคำ้แต่ละรำย เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีโลจิสติกส์

ตรวจเช็คควำมเรียบร้อยในกำรจดัเตรียมเอกสำรท่ีตอ้งส่งมอบลูกคำ้ไปพร้อมกบักำรขนส่ง  
 

 
ภาพที ่2 แสดงเอกสารสรุปความต้องการเอกสารและพธีิการของลูกค้าแต่ละราย 

2.2) เอกสำร Check List Document ท่ีเจำ้หนำ้ท่ีโลจิสติกส์ท ำกำรกรอกขอ้มูลรำยละเอียดต่ำงๆของลูกคำ้ 
ขอ้มูลผูข้นส่ง และเอกสำรท่ีตอ้งแนบไปกบัรถขนส่งเพื่อน ำไปให้ลูกคำ้ โดยจะใชป้ระกอบกบัควบคู่กบัเอกสำร
สรุปควำมตอ้งกำรเอกสำรและพิธีกำรของลูกคำ้แต่ละรำย และส่งต่อไปยงั  Oparator พร้อมกบัแนบเอกสำรส่ง
มอบไปยงัลูกคำ้เพื่อท ำกำร Re-Check อีกคร้ัง 

 
 
 

No Customer Location Lock Seal Coa Invoice Tax Invoice Check Load Other

1 IDT-01 ลพบุรี     แบบคดักรองโควิด-19
2 IDT-02 อยธุยา     แบบคดักรองโควิด-19
3 IDT-03 กรุงเทพ     แบบคดักรองโควิด-19
4 IDT-04 ปราจีนบุรี     แบบคดักรองโควิด-19
5 IDT-05 สมุทรปราการ    

6 IDT-06 นครปฐม    

7 IDT-07 สมุทรปราการ   

8 IDT-08 สมุทรปราการ   

9 IDT-09 สมุทรปราการ   

10 IDT-10 ชลบุรี   

11 IDT-11 นครปฐม   

12 IDT-12 อยธุยา   

13 IDT-13 ศรีสะเกษ   

14 IDT-14 นครปฐม   

15 IDT-15 กรุงเทพ   

Check List Industrial
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3. C ; Check (การตรวจสอบ)  
หลงัจำกท่ีท ำกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยกำรน ำเอกสำรสรุปควำมตอ้งกำรเอกสำรและพิธีกำรของ

ลูกคำ้แต่ละรำย และเอกสำร Check List Document ซ่ึงหลงัจำกท่ีน ำเอกสำรทั้ง 2 รำยกำรน้ีไปใชท้  ำให้กระบวน
ในกำรจดัเตรียมเอกสำรมีขอ้ผดิพลำดท่ีนอ้ยลงในเดือนมีนำคม 2564 เม่ือเทียบกบั 3 เดือนก่อนหนำ้ 

 
ภาพที ่3 แสดงแผนภูมิเปรียบเทยีบจ านวนข้อผดิพลาด ธันวามคม 2563 - มีนาคม 2564 

4. A ; Action (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
จำกกำรน ำเอกสำรสรุปควำมต้องกำรเอกสำรและพิธีกำรของลูกค้ำแต่ละรำย และเอกสำร Check List 

Document แต่เน่ืองจำกเป็นกำรเพิ่มกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนอำจท ำให้พนักงำนอำจมีควำมติดขดัใน
กระบวนกำรช่วงแรกๆ ฉะนั้นจึงตอ้งอำศยัควำมสม ่ำเสมอในกำรท ำเอกสำรตรวจเช็ค เพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลำด
ในกำรท ำเอกสำรในขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนอีก 
 

สรุปผลการวจัิย 

จำกกำรท่ีผูว้ิจยัไดมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบในส่วนงำนขนส่งภำยในประเทศ แผนกโลจิสติกส์ บริษทั บูรพำ 
พรอสเพอร์ ท ำให้ไดเ้ห็นถึงปัญหำในกำรรวบรวมเอกสำรและจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่งของลูกคำ้กลุ่ม
อุตสำหกรรมภำยในประเทศ ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนอยู่บ่อยคร้ัง หำกไม่หำวิธีในกำรป้องกนัควำมผิดพลำด
อำจจะเกิดผลกระทบในดำ้นค่ำใชจ่้ำย และควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ ทำงผูว้จิยัจึงไดน้ ำเสนอแนวทำงกำรแกไ้ขโดย
เร่ิมจำกกำรน ำกระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำ Why Why Analysis มำวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึนพบว่ำปัญหำท่ี
แทจ้ริงเกิดจำก 2 ปัจจยั โดยปัจจยัแรกเกิดจำกกำรท่ี มีกรอบเวลำในกำรท ำงำน ซ่ึงพนักงำนต้องท ำงำนให้
ทนัเวลำเน่ืองจำกพนกังำนคลงัและพนกังำนขนส่งจะมี OT เพิ่มส่งผลให้ตน้ทุนเพิ่ม ในขณะท่ี Sales ส่งออเดอร์
มำชำ้จึงส่งผลให้เวลำในกำรท ำงำนถูกบีบให้นอ้ยลง ส่วนปัจจยัท่ี2 เกิดจำกมีงำนอ่ืนเขำ้มำแทรกในระหวำ่งกำร
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ท ำเอกสำรและรวบรวมเอกสำรจึงท ำให้เกิดอำกำร Human Error ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีพนกังำนโลจิสติกส์
ควบคุมไม่ได ้ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทำงในกำรตรวจเช็คเอกสำรเพื่อควบคุมใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เกิดขอ้ผิดพลำด 
โดยกำรน ำวงจรคุณภำพ PDCA มำวเิครำะห์ปัญหำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน  

จำกกำรน ำวงจรคุณภำพเดมม่ิง (PDCA) กำรวำงแผน(P) ไปสู่กำรลงมือปฏิบติัตำมแผนท่ีวำงเอำไว(้Do) 
พร้อมท ำกำรตรวจเช็คผล(Check) และท ำกำรแก้ไขพร้อมควบคุมกำรด ำเนินงำน(Action) ในส่วนของกำร
รวบรวมเอกสำรและจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขนส่ง ของกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมภำยในประเทศของ บริษทั 
บูรพำ พรอสเพอร์ จ  ำกดั โดยกำรจดัท ำเอกสำรจดัท ำเอกสำรสรุปควำมตอ้งกำรเอกสำรและพิธีกำรของลูกคำ้แต่
ละรำย และเอกสำร Check List Document เพื่อลดขอ้ผิดพลำดในกำรรวบรวมเอกสำรและจดัท ำเอกสำร เม่ือน ำ
เอกสำรทั้ง 2 ฉบบัท่ีจดัท ำข้ึนไปใช้จริงในเดือนมีนำคม 2564 ไดผ้ลสรุปว่ำสมำรถลดปัญหำของกำรรวบรวม
เอกสำรไม่ครบลดลงเป็นจ ำนวน 0 คร้ัง คิดเป็น 0% เม่ือน ำไปเปรียบเทียบกบั 3 เดือนยอ้นหลงั 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. องคก์รควรใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฎิบติังำน 

ส่งเสริมใหเ้กิดจิตส ำนึกในกำรลดขอ้ผิดพลำดโดยกำรเพิ่มกระบวนกำรตรวจสอบงำน 
2. ผูป้ฏิบติังำนควรปรับตวัในกำรสร้ำงกระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรก่อนกำรจะส่งมอบ 

เอกสำรใหก้บัลูกคำ้ใหล้ะเอียดและรอบคอบมำกข้ึน 
3. ผูป้ฏิบติังำนควรเปิดใจเรียนรู้ และพยำยำมเขำ้ใจวธีิกำรท ำงำนแบบใหม่ 
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