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บทคดัย่อ (ABSTRACT)  

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนการทาํงานและการให้บริการของโรงพกัสินคา้ บริษทั ที ไอ พี เอส 

จาํกดั และทาํการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานจริง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ขและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการของโรงพกัสินค้าน้ี โดยเร่ิมศึกษาข้อมูลกระบวนการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ จากนั้ นจึงวิเคราะห์การ

ปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมเพ่ือระบุปัญหา โดยใชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หาสาเหตุของ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากการดาํเนินงานวิจัยน้ีพบว่า ปัญหาหลกัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพกัสินคา้ คือ 

ความล่าช้าของการให้บริการ โดยพบว่าปัญหาเกิดจากพนักงานบกพร่องทางหน้าท่ีและมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ กระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น ขาดการวางแผนท่ีดี การวางสินคา้ไม่ตรงตาํแหน่งท่ีกาํหนดและเคร่ืองมือ/อุปกรณ์

มีความไม่เสถียร  

1. บทนํา (INTRODUCTION)  

 การนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศโดยการขนส่งทางเรือดว้ยระบบคอนเทนเนอร์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ในตลาดโลกท่ีช่วยใหธุ้รกิจขบัเคล่ือนและมีการเติบโตเป็นอยา่งมาก และเป็นเร่ืองท่ี

มีรายละเอียดจาํนวนมาก เกิดกิจกรรมข้ึนมากมายในหลายๆ ส่วนงาน ซ่ึงเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการนาํเขา้-ส่งออก

สูงสุดนั้น การส่งมอบตูสิ้นคา้ใหก้บัเจา้ของสินคา้หรือตวัแทนไดท้นัเวลาจึงเป็นหน่ึงในเร่ืองสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงอยา่งยิง่ 

โรงพกัสินคา้ (Container Freight Station) ของบริษทั ที ไอ พี เอส จาํกดั เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมนาํเขา้-ส่งออก

ระหวา่งประเทศ โดยใหบ้ริการตูสิ้นคา้ขาเขา้ในเทอม LCL (Less than Container Load) เป็นสถานท่ีพกั จดัเก็บ รักษาสินคา้

เพ่ือรอการส่งมอบสินคา้ท่ีไดข้นส่งมาทางเรือโดยตูสิ้นคา้ขาเขา้ LCL (เจา้ของสินคา้หลายราย) น้ี จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

ขนส่งหนา้ตูแ้ละเปิดเขา้โกดงั มีการคิดค่าบริการต่างๆ  เช่น ค่าวางตูสิ้นคา้ ค่ายกขนสินคา้ เป็นตน้ ดงันั้น การรับขอ้มูลของตู ้

สินคา้ขาเขา้ ช่ือบริษทัผูรั้บจดัการขนส่ง ช่ือเจา้ของสินคา้ จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เพราะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการส่งมอบสินคา้ภายในท่า B4 หากมีการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือนหรือผดิพลาด จะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการลดลง อีกทั้งการบริหารจดัการโรงพกัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจะทาํใหส้ามารถใหบ้ริการไดท้นัต่อความ

ตอ้งการ ทาํใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและยงัเป็นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของลูกคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษากิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ณ โรงพกัสินคา้ของบริษทั ที ไอ 

พี เอส จาํกดั โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง รวมถึง

เป็นแนวทางในการแกไ้ขและพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและการใหบ้ริการของโรงพกัสินคา้ได ้ 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

แผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

ผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา

หน่ึงปัญหา ซ่ึงจากการทบทวนแผนผงัน้ี ผูศึ้กษาวจิยัพบวา่ แผนผงัแสดงสาเหตุและผลเป็นแนวทางท่ีดีในการหาสาเหตุหลกั



และสาเหตุย่อยของปัญหาในการปฏิบติังานของโรงพกัสินคา้ แต่ก่อนการสรุปปัญหาควรมีการใส่นํ้ าหนักหรือคะแนน

ใหก้บัแต่ละปัจจยัสาเหตุเพ่ือใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาก่อนนาํไปปฏิบติั 

การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS 

วชัรินทร์ สิทธิเจริญ (2547) กล่าวไวว้า่ หลกัทัว่ไปในการปรับปรุงงาน เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ม่วา่จะเป็นงาน

ประเภทใด มีหลกัใหญ่ๆ ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปอยู ่4 ประการ ไดแ้ก่ การกาํจดัขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นออก (Eliminate)  

การรวมขั้นตอนในการทาํงานหลายส่วนเขา้ดว้ยกนั (Combine) การจดัลาํดบัขั้นตอนการทาํงานใหม่ (Rearrange) และการ

ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานใหง่้ายข้ึน (Simplify) โดยหลกั E-C-R-S น้ีไม่จาํเป็นตอ้งใชท้ั้งหมดพร้อมกนั จะเลือกใช ้E C R 

S ตวัใดตวัหน่ึงก็ไดต้ามความเหมาะสม 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

Elizabeth J. Krumrei-Mancuso และ Brian Newman (2564) พบวา่ คนท่ีมี Intellectual Humility สูงมีแนวโนม้ท่ีจะ

ตอบสนองต่อขอ้มูลใหม่ๆ มากกวา่คนท่ีมี Intellectual Humility ตํ่า และปฏิบติัต่อคนท่ีเห็นต่างโดยไม่รู้สึกวา่เป็นศตัรูหรือ

ดอ้ยกว่าตวัเอง อีกทั้ ง Porter & Schumann (2561) ยงัพบความเช่ือมโยงระหว่าง Intellectual Humility กับการเปิดรับฟัง

ขอ้มูลท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีตวัเองเช่ือ คือ การมี Intellectual Humility ทาํให้เรารับฟังขอ้มูลและความเห็นรอบดา้นก่อนจะ

กลัน่กรองมาเป็นความคิดของตวัเองและยนิดีเปิดรับขอ้มูลหรือความเห็นท่ีอยูต่รงขา้มส่ิงท่ีเราเช่ือ 

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และกฤติยา เกิดผล (2562) ไดท้าํการปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเบิก-จ่ายสินคา้ กรณีศึกษาคลงัสินคา้ของร้านนํ้ าเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการคน้หา

ปัญหาและสาเหตุหลกั พบปัญหา คือ สินคา้มีการจดัเก็บไม่เป็นระเบียบ ส่งผลใหใ้ชเ้วลานานในการคน้หาสินคา้ และสินคา้

ท่ีถูกจดัเก็บไวเ้ป็นเวลานานเกิดความชาํรุด จากนั้นใชก้ารวเิคราะห์ ABC Classification และ Visual Control เพ่ือคดัแยก การ

จดัหมวดหมู่สินคา้ เรียงลาํดบัความสาํคญั และจดัทาํป้ายบ่งช้ีตาํแหน่งการจดัวางสินคา้บนชั้นสินคา้ พบว่า การปรับปรุง

ระบบการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ ทาํใหสิ้นคา้มีการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบและใชร้ะยะเวลาในการเบิกจ่ายสินคา้ลดลง  

สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ไดท้าํการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ภูมิ

ไทย คอมซีส จาํกัด พบว่าสาเหตุท่ีทาํให้การดําเนินงานของบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินคา้คงคลงัปริมาณสูง 

คลงัสินคา้มีวิธีการจดัเก็บและจดัวางท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งกระบวนการเบิกจ่ายใชเ้วลานานและมีขอ้ผิดพลาดสูง ผูว้ิจยัจึง

ปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานและจดัความสําคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC ซ่ึงผลการปรับปรุงทาํให้ประสิทธิภาพในการจดัการ

คลงัสินคา้เพ่ิมข้ึน คือ สินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน เวลาเฉล่ียในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาที 

เป็น 11 นาที ต่อคร้ัง และอตัราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 

พรพิมล พนัธ์ุแกว้ (2559) ทาํการวิจยัเร่ืองการจดัตารางรถขนส่งเพ่ือลดปัญหาจราจรในโรงงาน โดยวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยแผนภูมิกา้งปลาและทาํการจดัตารางการขนส่งโดยกาํหนดจุดรับช้ินส่วน และเวลาในการดาํเนินงานท่ีแน่นอน ผล

การศึกษา พบว่าการจดัตารางการขนส่งรูปแบบใหม่ ทาํให้ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัและผูข้นส่งช้ินส่วน

เพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการทั้งฝ่ายของทางโรงงานและฝ่ายผูข้นส่งช้ินส่วน นอกจากน้ี 

ทาํใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการจดัการช้ินส่วนขาเขา้และลดระยะเวลาดาํเนินการ 

นุชนารถ แสงจนัทร์ (2550) ไดท้าํการศึกษาการจดัลาํดบัรถขนส่งสินคา้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

คลงัสินคา้ส่งผ่านโดยไดน้าํเอาขอ้มูลการรับเขา้และการจ่ายออกของสินคา้ทั้งหมดในหน่ึงวนัทาํการมาจดัเรียงขอ้มูลใหม่

เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและหาเวลาในการจดัส่งสินคา้วา่เร็วข้ึนหรือไม่ จากนั้นนาํเอาเวลาท่ีลดลงมาหาค่าประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานใหม่ และจดัตารางการรับสินคา้จากซัพพลายเออร์ใหม่ตามแต่กลยุทธ์ เช่น การเลือกรหัสสินคา้ท่ีมีจาํนวน

มากเขา้มาก่อนและลดระดบัลงไปเร่ือย ๆ ตามลาํดบั 



3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY)  

หลงัจากผูว้จิยัทาํการทบทวนวรรณกรรมแลว้จึงศึกษาขอบเขตหนา้ท่ีการทาํงานและความรับผิดชอบในส่วนของ

โรงพกัสินคา้ บริษทั ที ไอ พี เอส จาํกัด ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานจริง ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้ งจากการ

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การจดบนัทึก สอบถามหรือสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) รวมถึงการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงวเิคราะห์และหาสาเหตุหลกัของปัญหาในการทาํงานโดยใชท้ฤษฎีแผนผงั

แสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดแ้ละ

นาํเสนอแนวทางแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

  

รูป 1 : วธีิการวจิยั 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING)  

จากการศึกษากิจกรรมและการใหบ้ริการของโรงพกัสินคา้ บริษทั ที ไอ พี เอส จาํกดั ตั้งแต่กระบวนการเปิดตู ้

สินคา้ การจดัเก็บสินคา้และการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ทาํใหท้ราบถึงปัญหา คือ การวางสินคา้ไม่ตรงตาํแหน่งท่ีกาํหนด

ทาํใหก้ารจดัวางสินคา้ไม่มีความแน่นอน ความล่าชา้ของการใหบ้ริการ เกิดการรอคอยในการลงคิวรับสินคา้ การรับสินคา้

และการรับใบปล่อยสินคา้ ทาํใหเ้กิดความแออดัในพ้ืนท่ีใหบ้ริการ การจราจรหนาแน่น  

จากปัญหาท่ีพบ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ในการวเิคราะห์หาสาเหตุ

และแสดงถึงความสมัพนัธ์ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงสาเหตุทั้งหมดท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการใหบ้ริการของโรงพกั

สินคา้ พบวา่มาจาก 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ คน (People) กระบวนการ (Process) วธีิการ (Method) และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์

(Equipment)   



ปัจจยั สาเหตุของปัญหา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

คน (People) พนกังานใชเ้วลาในการหยบิสินคา้

นาน มีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการและบกพร่องทางหนา้ท่ี

ในการจดัเก็บสินคา้ 

จดัการอบรม พดูคุยถึงสาเหตุและปัญหาท่ี

เกิดข้ึน พร้อมทั้งทาํความเขา้ใจร่วมกนัถึง

ขั้นตอนการปฏิบติังาน ร่วมแบ่งปันความ

คิดเห็นต่างๆ ทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย เพ่ือใหก้ารทาํงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและรับ

พนกังานเพ่ิมเพ่ือการใหบ้ริการลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 

(Process) 

พนกังานไม่ปฏิบติัตามขั้นตอน  

และกระบวนการทาํงานมีความ

ซํ้ าซอ้น 

จดัลาํดบัขั้นตอนและคู่มือการปฏิบติังานอย่าง

ชดัเจน รวมถึงอบรมพนกังานให้มีความเขา้ใจ

ในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง จดัลาํดบัการเปิดตูค้อน

เทนเนอร์เพ่ือไม่ให้ทาํงานซํ้ าซ้อนกัน และใช้

การลงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสินค้าผ่าน

เคร่ืองมือและผา่นระบบแทนการเขียนลงบนตัว๋

รับสินคา้ ใหลู้กคา้ลงคิวออนไลน์วา่ประสงคจ์ะ

มารับสินคา้ซ่ึงจะทาํให้ทราบจาํนวนของลูกคา้

ท่ีแน่นอน ลดการรอคอยและการจราจรติดขดั

ภายในท่า ลดปัญหาการลดัคิว 

วธีิการ (Method) ขาดการวางแผนท่ีดีในการทาํงาน

ในแต่ละวนั 

วางแผนการเปิดตูสิ้นคา้เขา้โรงพกัสินคา้ในแต่

ละวัน รวมทั้ งวางแผนการรับลูกค้าเ พ่ือให้

สามารถบริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

(Equipment) 

อุปกรณ์ Handheld สญัญาณไม่

เสถียร 

ตรวจเช็คอุปกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอและติดตั้ง  

Wi-Fi ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน 

ตาราง 1 : ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทาํงาน 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

การศึกษากระบวนการทาํงานต่างๆ และกิจกรรมในส่วนโรงพกัสินคา้ บริษทั ที ไอ พี เอส จาํกดั เพ่ือการเรียนรู้ ทาํ

ความเขา้ใจการปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของโรงพกัสินคา้ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. การศึกษากิจกรรมต่างๆ ในส่วนโรงพกัสินคา้ ทั้งจากการศึกษาเอกสาร การซกัถาม การสังเกตการณ์และการ

ปฏิบติังานจริง ตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 พบปัญหาหลกัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การใหบ้ริการของโรงพกัสินคา้ คือ ความล่าชา้ของการใหบ้ริการ เกิดการรอคอยในการลงคิวรับสินคา้ การรับสินคา้และการ

รับใบปล่อยสินคา้ ทาํใหเ้กิดความแออดัในพ้ืนท่ีใหบ้ริการ การจราจรหนาแน่น 



2. จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชเ้ทคนิคแผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) ทาํใหเ้ห็นถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงอยา่งเป็นระบบและหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

โดยพบวา่ ปัญหาเกิดจากพนกังานบกพร่องทางหนา้ท่ี มีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ มีกระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น 

ขาดการวางแผนท่ีดีและเคร่ืองมือ/อุปกรณ์มีความไม่เสถียร ดังนั้ นจึงได้ทําการเสนอแนวทางการแก้ไขและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ โดยอธิบายทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดแก่พนกังาน จดัการอบรม ร่วมพดูคุย

ถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ใหพ้นกังานไดแ้บ่งปันความคิดเห็นต่างๆ ทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย จดัลาํดบัการเปิดตูค้อนเทนเนอร์ ให้

ลูกค้าลงคิวรับสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือลดการรอคอยและการจราจรติดขัด หมั่นดูแลรักษาเคร่ืองมือให้มี

ประสิทธิภาพและพร้อมใชง้าน เพ่ือใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 

6. กติตกิรรมประกาศ  

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดโ้ดยความกรุณาจากอาจารยร์ณกฤต เศรษฐดาลี อาจารยท่ี์

ปรึกษาการปฏิบติัสหกิจศึกษา ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาและแนะนาํแนวทางในการทาํรายงานในส่วนต่าง ๆ ตลอดจนแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของผูว้จิยัดว้ยความเอาใจใส่ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งยิง่และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ณ โอกาสน้ี ผูว้จิยัขอขอบคุณบุคลากรบริษทั ที ไอ พี เอส จาํกดั ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีคอยใหค้าํปรึกษาและ

คาํแนะนาํมากมาย ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัสหกิจศึกษา นอกจากน้ีผูว้จิยัมีความสาํนึกในพระคุณของอาจารยแ์ละ

ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดใ้หก้ารอบรมสัง่สอนใหมี้ความรู้ วทิยาการต่าง ๆ ใหก้บัผูว้จิยั และขอสาํนึกในพระคุณของบิดา 

มารดาท่ีทาํใหผู้ว้จิยัเป็นผูมี้การศึกษาและคอยใหก้าํลงัใจจนรายงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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