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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานของแผนก Operation ศึกษาถึง

ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งสินคา้ และเพื่อศึกษาการลดความสูญ

เปล่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ โดยอาศยัทฤษฎีการวิเคราะห์สาเหตุ

จดัท าแผนผงัก้างปลาแสดงเหตุและผลของปัญหาและจัดล าดับความส าคญัของปัญหา จากนั้น

ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท างานตามหลกัการ ECRS ผูศึ้กษาจึงเร่ิมศึกษารายละเอียดรูปแบบ

ของการปฏิบติังานในปัจจุบนั รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุหรือท่ีมาของปัญหา ความผิดพลาดจากการ

ปฏิบติังาน เพื่อหาสาเหตุท่ีส่งผลต่อการขนส่งและหาวธีิการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ 1) การบนัทึกขอ้มูลลงในรีพอร์ตผิดพลาดเน่ืองจาก

พนักงานส่งข้อมูลเป็นแบบภาพถ่ายมาไม่ชัดท าให้เกิดข้อมูลผิดพลาด 2)ปัญหาการส่ือสารกับ

พนกังานขบัรถ เน่ืองจากพนักงานขบัรถอายุค่อนขา้งเยอะและใช้ Application Line ไม่เป็น แนว

ทางการแกปั้ญหา คือ เปล่ียนวธีิการบนัทึก Daily Report แบบใหม่เพื่อใหส้ะดวกมากข้ึน   

ค าส าคญั : ความสูญเปล่า : การเพิ่มประสิทธิภาพ : การขนส่ง 
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Abstract 

 This research aimed to study the working process of the Operation department, to 

study the ability to increase the efficiency of shipping services And to study the reduction of 

wastes, factors affecting the efficiency of shipping services This is based on the theory of root 

cause analysis, creating a fishbone diagram showing the cause and effect of the problem, and 

setting the priority of the problem. Afterwards, the improvement of the ECRS working 

procedures, the study of the current model of work was studied. Gather information that is 

causing or the source of the problem. Operational errors To find the causes that affect 

transportation and find ways to increase business efficiency. 

 The results of the study showed that The problems that arise are: 1) Wrong logging in 

the report due to the unclear photographic data sent by the employee causing the data error. 2) 

Problems communicating with the driver Since the drivers are quite old and use the 

Application Line not as a solution, the solution is to change the method of recording a new 

Daily Report to make it more convenient. 
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บทน า 

 ระบบการขนส่งในปัจจุบนันับว่าจะมีความ ส าคญัข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมี การซ้ือขายกบัต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งการน า เขา้และการส่งออก การขนส่งจึง

เป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง เป็นส่งแรกในการขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ การขนส่งมี หลายประเภท ไดแ้ก่ 

ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ และ ทางท่อ ซ่ึงแต่ละประเภทในการขนส่งสินคา้มีความ ส าคญัทุกทาง 

การขนส่ง ทางถนนเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคตอ้งการความถูกตอ้งและรวดเร็ว

ใน ประกอบกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ มีขอ้จ ากดัดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่สามารถรองรับความ

ตอ้งการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถให้บริการขนส่งจากแหล่ง

ผลิตถึงแหล่งบริโภคไดโ้ดยตรง และจ าเป็นตอ้งใชก้ารขนส่งทางถนนเป็น Feeder ดงันั้นโดยรวมแลว้

การขนส่งสินคา้ทางถนนจึงไดเ้ปรียบการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ในแง่ของการเป็นการขนส่งรูปแบบ



เด่ียว (Single Mode) ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค ได้โดยตรง ท าให้สามารถ

ใหบ้ริการรวบรวมและกระจายสินคา้ไดดี้เม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ 

จากขอ้มูลดงักล่าว บริษทั เคดีอาร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั บริการขนส่งภายในประเทศ ใน

รูปแบบของ Supplier ประเภทของงานDeliverly ให้กบัหน่วยงานเอกชน ครอบคลุมลูกคา้ในภาค

กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก แผนก Centrol control 

dispasching (CCD) ซ่ึงมีหน้าท่ีสรรหาOutsourceเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ติดตาม

พนกังาน และเส้นทางการเดินทางท่ีตอ้งน าสินคา้ไปส่ง ส่ือสารกบัพนกังานขบัรถ บนัทึกขอ้มูลลงใน

Daily Report เพื่อรายงานลูกคา้ และมีหนา้ท่ีคอยประสานงานกบัหลายๆฝ่าย เช่น ลูกคา้ พนกังานใน

แผนกอ่ืนๆของบริษทั และพนกังานขบัรถ เพื่อติดตามความคืบหนา้ของงานและคอย  Supportลูกคา้ 

เพื่อรักษามาตรฐานความพึงพอใจของลูกคา้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

การใช ้ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือท่ีเรียกวา่ Waste ซ่ึง
เป็นตน้ทุนท่ี เกิดข้ึนโดยไม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมให้กบัองค์กร และในบาง
กรณีอาจท าให ้การด าเนินงานชา้ลงจากท่ีควรจะเป็น ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนโดย
ช่ือของ ทฤษฎี ECRs คือ ตวัย่อของ Eliminate (การก าจดั) Combine (การรวม) Rearrange (การ
จดัเรียงใหม่) และ Simplify (การท าให้ง่ายข้ึน) ในส่วนของการน่า หลกัการ ECRS มาใช ้ถึงแมว้า่จะ
แบ่งเป็น 4 หลกัการ แต่ผูใ้ชอ้าจน า ทฤษฎี ECRS มาใช ้เพียงตวัเดียวหรือมากกวา่ตวัเดียวก็ได ้ไม่ได้
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกใชทุ้กตวัทุกวธีิพร้อมกนั 

การลดความสูญเปล่า ดว้ยหลกัการ ECRS ความสูญเปล่า หรือ MUDA หรือ WASTE ลว้น
แต่มีความหมายเดียวกนั หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้ ซ่ึงความสูญเปล่ามี
อยู ่7 ประการดว้ยกนัคือ 1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การ
เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น (Transporting) 4) การท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5) 
การเก็บสินค้าท่ีมากเกินไป (Unnecessary Inventory) 6) การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น 
(Unnecessary Motions) และ 7) ของเสีย (Defect ) ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีความ
จ าเป็นและไม่ไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ดงันั้นทุกบริษทัควรจะท าการลดความสูญเปล่าเหล่าน้ี
ลง การลดความสูญเปล่านอกจากจะเป็นการปรับปรุงการผลิตและสามารถเพิ่มผลผลิตแลว้ ยงัเป็น
การลดตน้ทุนท่ีเกิดในบริษทัอีกดว้ย 



ความหมายของการขนส่ง ค าวา่ ”การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง 

การเคล่ือนยา้ยคน (People) สินคา้ (Good)หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหน่ึงไปอีกต าแหน่ง

หน่ึง ในกรณีของการเคล่ือนยา้ยคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผูโ้ดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ใน

บริบทของหลกัสูตร การจดัการขนส่งสินคา้หรือบริการเป็นส าคญั 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ในการด าเนินการศึกษาเร่ืองการกระบวนการต่างๆ ผูจ้ดัท าไดมี้การวางแผนการด าเนินการ 

โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีผลกระทบต่างๆประกอบไปดว้ยปัจจยัในดา้นต่างๆของงาน Delivery ลดความสูญ

เปล่าและการเพิ่มคุณค่าของผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ และหาแนวทางการแกไ้ขให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาขอ้มูลของกระบวนการทั้งหมดของ

แผนก Operation ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง จากการสังเกตและจากการสอบถามพนกังานในแผนกใน

การปฏิบติังาน หลงัจากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ 

ขอ้มูลระยะสั้น เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและประเมินปัญหาท่ีพบเจออยู่เป็นประจ าทุก

วนั เพื่อศึกษาถึงสภาวะปัจจุบนัของบริษทั เคดีอาร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ท่ีผูว้จิยัเลือกท าเป็นกรณีศึกษา 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการให้บริการขนส่งสินคา้ ให้ทราบถึงภาพรวมของการขนส่งสินคา้และ

กระบวนการท างานต่างๆ 

ขอ้มูลระยะยาว จะเป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาจากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น งานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ 

ท่ีมีการจดัท าโดยผูว้ิจยัต่างๆ อาทิเช่น กรณีศึกษาข้อมูลท่ีมีวิธีการท่ีประสบปัญหาใกล้เคียงหรือ

คลา้ยคลึงกนั หนงัสือ วานสาร บทความของนกัวชิาการ ขอ้มูลท่ีสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 มีการรวบรวมขอ้มูล คือ เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนมาใหม่จากการสัมภาษณ์

และสังเกตจากพนกังานในแผนก Operation ในต าแหน่ง CCD (Central control dispatching) เพื่อให้

ตรงประเด็นกบัเร่ืองท่ีศึกษาอยูโ่ดยขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ขั้นตอนการท างาน ขั้นตอน



การหารถ ขั้นตอนการายงานลูกคา้ และการบนัทึกขอ้มูลต่างๆลงในรีพอร์ตเพื่อจดัเก็บขอ้มูล เช่น 

ขอ้มูลช่ือพนกังานขบัรถ เลขทะเบียน เบอร์โทรศพัท ์ต่างๆ 

ผลการศึกษา 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจรวบรวมขอ้มูล รวมถึงสังเกตการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึน

เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่ง

สินคา้เพื่อลดความสูญเปล่า มีผลวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

การจัดล าดับงานใหม่ (Rearrage) 

 หลงัจากท่ีไดน้ า Google form ให้พนกังานบนัทึกขอ้มูล ดึงขอ้มูลออกมาในรูปแบบ google 

sheet เพื่อลิงคก์บังานอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาช่วยท า Repport ท าให้ขั้นตอนท่ีส้ินเปลืองเวลานั้นถูกตดัออกไป 

ยงัสามารถล าดบัเวลาใหม่ให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังานมากข้ึน จากเม่ือก่อนปรับปรุงในการ

กรอก Daily Report พนกังานตอ้งส่งเวลาการเร่ิมงานใน application Line ท าให้การท างานซบัซ้อน 

เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเก็บขอ้มูลท าให้สามารถทราบขอ้มูลทั้งหมดไดใ้นเวลาเดียวกนั และยงั

ตดัขั้นตอนกรอกน าขอ้มูลมากรอกให้ซ ้ าซ้อนออกไป และสามารถดึงขอ้มูลรายวนัจาก Google sheet 

ออกไม่ไดอ้ยา่งง่ายอีกดว้ย 

ผลการเปรียบเทยีบก่อนและปรับปรุง 

 จากการศึกษาขั้นตอนในการกรอก Daily Report ท าให้เกิดการสูญเปล่าในดา้นของเวลา ซ่ึง

บางขั้นท่ีไม่จ  าเป็นสามารถตดัออกไป เพื่อลดหรือปรับปรุงพฒันาขั้นตอนการท างานให้ประหยดัเวลา

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาขั้นตอนของการบันทึก Daily Report และ
ด าเนินการแกไ้ขตามวธีิท่ีอกแบบไว ้โดยมีผลแสดงการเปรียบเทียบดงัน้ี แสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี  4.2 ผลการเปรียบเทียบก่อนและปรับปรุง 
 



สรุปผลการวจัิย 

                     จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยเอาระบบเทคนิค ECRS มาท า

การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เพื่อลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานของพนักงาน 

Operation ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด ประกอบดว้ย Eliminate : การก าจดั Comcine :

การรวมกนั Rearrange: การจดัใหม่ และ Simplify: การปรับปรุงให้ง่ายข้ึนบริษทั เคดีอาร์ ทรานสปอร์ต 

จ ากดั ได้มีแนวคิดในการวิเคราะห์หาสาเหตุการสูญเสียเวลาในการท างานในแผนก Operation ตลอดจน

สามารถหาวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้บริษทัมีเวลาเพิ่มในการหารถเพื่อมาวิ่งงานไดม้ากข้ึน และสามารถ

ประหยดัเวลาในการปฏิบติังานไดม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ  

         จากการรวบรวมขอ้มูลมีขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี  

         1. เน่ืองมาจากงานทั้งหมดเป็นงานเอกสารทั้งหมดจึงตอ้งมีความ รอบคอบ ระมดัระวงั และตรวจสอบ

บ่อยคร้ัง เพราะหากมีขอ้ผดิพลาดตอ้งมี การแกไ้ขเอกสารใหม่ท าใหต้อ้งมีการตรวจเช็คอยา่งระเอียด 

         2. ควรมีการประเมินวดัความพึงพอใจของลูกคา้และเก็บสถิติความ ผิดพลาดเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุง

ในการท างานใหดี้ข้ึนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ 
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