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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือความปลอดภยั 
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานในการตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์ และวดัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในการ
ตรวจสภาพตูค้อนเทนเนอร์ ของบริษทั แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าตารางการ
สังเกตและจับเวลา (Time Observation Sheet) มาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อมาวดัประสิทธิภาพก่อนและหลังการ
ปรับปรุงในบริเวณ Gate Operations  

 จากผลการศึกษา ในเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์และความ
ปลอดภยั พบว่า ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั ไดน้ าทฤษฎีการควบคุมดว้ยสายตา (Visual 
Control) ก็จะท าการติดป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานบนหลงัคาตูค้อนเทนเนอร์ เพ่ือให้พนักงานไดต้ระหนกัถึง
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดยจะส ารวจตามจุดทางเดิน Catwalk แต่ละช่องทางลงบนัไดว่าไดมี้การติดครบแลว้ 
ก็จะท าให้พนกังานไดเ้ขา้ใจในความหมายขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ให้มีการเกิดอุบติัเหตุขึ้น การปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ไดจ้ดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์ การซ่อมแซมเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานตามขั้นตอนให้ถูกตอ้ง ช่วยให้พนักงานงานปฏิบติังานบนตูค้อนเทอนเนอร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวนขั้นตอนการปฏิบติังานมีทั้งหมด 8 ขั้นตอนต่อการปะตู้แต่ละคร้ัง ซ่ึงภายหลงัการปรับปรุง โดยใช้แนวคิด 
ECRS ท าให้เหลือเพียง 6 ขั้นตอน ตดัออกไป 2 ขั้นตอน จึงท าให้ลดระยะเวลาในการปฏิบติังานลงไปไดถึ้ง 5.91 นาที 
หรือเกือบ 6 นาที 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 ความเสียหายของตูค้อนเทนเนอร์นั้นเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละสามารถเกิดขึ้นไดใ้นทุกขั้นตอนของการ
ขนส่ง ตั้งแต่จุดโหลดสินคา้ไปจนถึงการขนถ่ายเพ่ือเตรียมส่งมอบ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทัว่ไปในการเดินเรือ
ขนส่งสินคา้ โดยบ่อยคร้ังท่ีตูค้อนเทนเนอร์ขนส่งสินคา้ จากสถานีขนถ่ายจากบริษทัสายเรือท่ีประจ าตามท่าเรือต่างๆ 
บริษทั แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินลั 1 จ ากดั บริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
เป็นท่าเรือให้บริการแก่ผูน้ าเขา้และส่งออก รวมถึงสายเรือต่างๆ ดา้นขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์สาเหตุของปัญหาท่ี
ให้ตูค้อนเทนเนอร์เกิดความเสียหายทางหนา้ท่า(Apron) ไม่ไดใ้ส่ความเสียหายของตูค้อนเทนเนอร์เขา้มาในระบบ ท า
ให้เจา้หน้าท่ี Clerk ประจ า Booth Gate ในส่วนของขาออกมีการตรวจสอบโดยถา้เสียหายบนหลงัคาก็จะมีใช้กลอ้ง 



CTTV ในการแสดงผลเป็น วิดีโอและบนัทึกรูปภาพอตัโนมติัเป็นช่วงๆแต่ความเสียหายขา้งตูน้ั้นจะตอ้งใชค้นงานใน
การตรวจสอบ ก็อาจจะตอ้งใชเ้วลา ใชค้วามละเอียดมากขึ้น ถา้ตูค้อนเทนเนอร์มีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะแจง้พนกังาน
ให้ท าการปะตู้เบ้ืองต้น และบางคร้ังพนักงานไม่ค านึงถึงความปลอดภัยจึงไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยในการ
ปฏิบัติงานบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างปฏิบัติงาน ท าให้ต้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบสภาพตู้ให้
ปลอดภยัและเป็นขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 

 จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์จากปัญหาขา้งตน้ท่ีเกิดขึ้นบริเวณ Gate Operation ควร
มีการแกไ้ขและปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานให้เป็นขั้นตอนมากขึ้น ค านึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ลด
ระยะเวลา และลดบางขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นการด าเนินงานของทางท่าเรือท่ีจะตอ้งแกไ้ขให้
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและความ
ปลอดภยัให้ไดผ้ลมากท่ีสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ (ECRS) 

 ECRS เป็นเคร่ืองมือท่ีมีหลกัคิดงา่ยๆ แต่สามารถใชไ้ดจ้ริงส าหรับส าหรับทุกๆอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นกั

ออกแบบ วิศวะ ครูอาจารย ์แพทย ์พยาบาล ฯลฯ ก็สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการน้ี เพ่ือการปรับปรุงกระบวน การเพ่ิม

ผลผลิต ลดการสูญเสีย และเป็นเคร่ืองมือลดตน้ทนุ เพ่ิมประสิทธิภาพ ท่ีสามารถปรับใชไ้ดทุ้กๆส่วนงานไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐบาลหรือเอกชนเพ่ือการพฒันาการผลิต การให้บริการและสร้างความสามารถในการแข่งขนั ส่ิงส าคญัคือการ

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้และผูรั้บบริการ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตแุละความปลอดภัย 

 ทฤษฎีโดมิโนของ H.W. Heinrich (1950) ของการเกิดอุบติัเหตุสามารถเช่ือมโยงไดก้บัปรัชญาความปลอดภยั 
เก่ียวกบัสาเหตุของอุบติัเหตุไดท้ฤษฎีโดมิโน กล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ เป็นผลท่ีสืบเน่ืองโดยตรงมา
จากอุบติัเหตุและอุบติัเหตุเป็นผลมาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 

 Bob Firenze(1920) มีแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบระบบความปลอดภยัว่าในการศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ
จะตอ้งศึกษาองคป์ระกอบทั้งระบบซ่ึงมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัองคป์ระกอบดงักล่าวประกอบดว้ยคน (Man) 
เคร่ืองจกัร (Machine) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ความส าคญัขององคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุแต่ละ
องคป์ระกอบมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการผลิตงาน (Task) และการเกิดอุบติัเหตุ(Accident) 

  



 2.3 ทฤษฎีควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) 

 การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการท างานท่ีท าให้พนกังานทุกคนสามารถ
เขา้ใจขั้นตอนการท างาน เป้าหมาย ผลลพัธ์การท างานไดง้่าย และชดัเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแกไ้ขได้
อย่างรวดเร็ว โดยใชบ้อร์ด ป้าย สัญลกัษณ์ กราฟ สี และอื่น ๆ เพื่อส่ือสารให้พนกังานและบุคลากรท่ี เก่ียวขอ้งทุกคน
ทราบถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัของสถานท่ีท างาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการของ Visual Control ใน
ทิศทางเดียวกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในองคก์ร 

 2.4 ทฤษฎีการขนส่ง (Transportation) 

  การขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ถา้เป็นการเคล่ือนยา้ยบุคคล 
เรียกว่า การขนส่งผูโ้ดยสาร หากเป็นการเคล่ือนยา้ยสัตวห์รือส่ิงของ ต่างๆ เรียกว่า การขนส่งสินคา้ มีบทบาทส าคญั
ต่อการสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด เพราะ การขนส่งท าหน้าท่ีในการเค ล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตจากแหล่งผลิต
ต่าง ๆ มาสู่โรงงาน เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ เม่ือผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแลว้ ก็น ามาเก็บไวค้ลงัสินคา้ เพื่อจดัส่งผ่าน
ไปยงัพ่อคา้คนกลาง จนกระทัง่ถึงผูบ้ริโภค ในเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการและใน สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสะดวกท่ีจะซ้ือหา 
นอกจากน้ีการขนส่งยงัมีผลต่อตน้ทุนรวมในการสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาดอีกดว้ย เพราะค่าใชจ้่ายในการ
ขนส่งสินคา้ ถือเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงในการน ามาก าหนดราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาด 

 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กมลรัตน์ ศรีสังขสุ์ข และ ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (2553) การลดความสูญเปล่าในการผลิตสายเคเบิล โดย
งานวิจยัน้ีไดมี้การลดความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีไม่จ าเป็นโดยน าระบบการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) 
เขา้มาใช้โดยจากท่ีมาของปัญหาความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีไม่จ าเป็นของผลิตภณัฑ์การจดัเก็บวัตถุดิบ ท่ีใช้
ระหว่างกระบวนการผลิต ท าให้ขาดพ้ืนท่ีการจดัเก็บ ดงันั้นการปรับปรุงระบบควบคุมสินคา้คงคลงั เพ่ือลดความสูญ
เปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงท าโดยการก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการเบิก -จ่ายวตัถุดิบ และวิธีเก็บรักษา
และตรวจสอบเม่ือครบก าหนดการเบิก-จ่าย จัดให้มีการจดัการปริมาณวตัถุดิบโดยการใช้การควบคุมด้วยสายตา 
(Visual Control) และมีการน าหลกัการ5 ส.มาช่วยในการจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนท่ีจดัเก็บดว้ยโดย
จากงานวิจยัจะเห็นไดว่้าการใช้Visual Control จะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วและแม่นย  ามากขึ้น 
ส่งผลให้ลดความผิดพลาด และของเสียท่ีเกิดจากการท างานไดอย้่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าเขา้ไปใชใ้นขั้นตอนการ
ปรับปรุงกระบวนการโดยเลือกระบบ Visual Control หรือกระบวนการท่ีเหมาะสมน ามาใชใ้นกิจกรรมท่ีมีการใชค้น
ในการท างานซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิด Human Error ไดง้่าย 

 ลัดดาวัลย์ นันทจินดา (2553) ท าการศึกษาเร่ืองการประยุกต์ ECRS กับบริษัทขนส่งระบบ Milk run 
กรณีศึกษา : บริษทั ABC Transport จ ากดั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งของบริษทั ABC Transport  จ ากดัในส่วน
ของระดบัปฏิบติัการตลอดจนถึงขั้นตอนการขนส่งของรถบรรทุก Milk run ซ่ึงเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผงั



กา้งปลา จากนั้นจึงออกแบบวิธีการปรับปรุงแกไ้ขโดยใชป้รับปรุงความสูญเปล่าดว้ย ECRS ผลจาการศึกษาพบว่า การ
ท างานเดิมบางขั้นตอนใช้เวลานาน และมีระยะทางสูญเปล่าเกิดขึ้น ผลจากการประยุกต์ ECRS แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงการจัดท าเอกสาร Truck Control Sheet และลกัษณะการว่ิงรับภาชนะเปล่า ท าให้สามารถประหยดัเวลา
กระบวนการท างานในส่วนน้ีไดร้้อยละ 50 คือ จากเดิมท่ีใชร้ะยะเวลา 120 นาที ลดลงเหลือ 60 นาที และรถบรรทุก
สามารถรับ-ส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลาในแต่ละรอบเวลาของ Milk run 

 อนุเขตต ์กนัทวงค ์และ รังสรรค ์อุดมศรี (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินคา้

ระหว่างจงัหวดัส าหรับการขนส่ง ทางถนน และทางรถไฟ โดยมีการคดัเลือกขอมู้ลของการขนส่งสินคา้ระหว่างจงัหวดั

จ านวน 1420 คู่จงัหวดัจากกลุ่มสินคา้ 8 ประเภทน ามาสร้างแบบจ าลองโลจิสติกส์เพื่อใช้ท านายสัดส่วนการเลือก

รูปแบบการขนส่งสินคา้ระหว่างทางรถไฟและทางถนน ซ่ึงตวัแปรหลกัในแบบจา ลองประกอบดว้ย ระยะทางการ

ขนส่งอตัราค่าระวางขนส่งและจ านวนสถานีขนถ่ายสินคา้ทางรถไฟ จากการจ าลองพบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด

คือระยะทางขนส่งรองลงมาเป็น จ านวนสถานีขนส่งและอตัราค่าระวางขนส่งตามล าดบั 

 ฤทธิชาติ อินโสม (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของ

คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัหลกัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุใน

สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์และ

ประสิทธิภาพของการบริหารงานของคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานกบั

หลักการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้ งการสนับสนุนจากนายจ้างเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการบริหารของคณะกรรมการความ

ปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานกับหลกัการป้องกันและลดอุบติัเหตุโดยเฉล่ีย พบว่าไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติการศึกษาของผลการบริหารของคณะกรรมการความปลอดภยัตามบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย

ระหว่างก่อนและหลงัการประกาศใช้กฎหมาย พบว่าอตัราการเกิดอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนจากนายจา้งกบัผลการป้องกนัและลดอุบติัโดยเฉล่ียพบว่าไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยักบั

การสนบัสนุนจากนายจา้งพบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติ 

  

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์และความ

ปลอดภยั” บริษทั แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินลั 1 จ ากดั บริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี เป็นการศึกษาถึงขั้นตอนในการปฏิบติังานและการหาขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น จึงไดมี้การจดัท าคู่มือเป็นการ



อธิบายขั้นตอนการท างานตามล าดบั เพ่ือลดระยะเวลาและเพ่ิมคุณภาพในการซ่อมแซมตูค้อนเทนเนอร์เบ้ืองตน้ โดย

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนต่างๆ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 วิธีด าเนินการ 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จากการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานโดยการสอบถามพนักงานท่ีรับผิดชอบบริเวณ Gate พบว่าการ
ตรวจสอบจุดความเสียหายของตูค้อนเทนเนอร์บางคร้ังมีการตรวจสอบท่ีไม่ละเอียด และมีการปะตูค้อนเทนเนอร์ท่ี
ไม่ไดคุ้ณภาพ ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายของสินคา้ภายในตูค้อนเทนเนอร์ไดร้วมถึงพนกังานท่ีรับผิดชอบมีการลดั
บางขั้นตอนในกรณีท่ีขึ้นไปตรวจสอบสภาพบนหลงัคาตูค้อนเทนเนอร์ไม่สวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัท่ีอาจ
ท าให้เกิดความเส่ียงจากการปฏิบติังานบนท่ีสูงได ้ ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั 
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือให้มีวิธีการท างานท่ีถูกตอ้ง และวดัประสิทธิภาพให้เกิดการปฏิบติังานท่ีดีขึ้น 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

 ติดป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานบนหลงัคาตูค้อนเทนเนอร์ เพ่ือให้พนกังานไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน โดยจะส ารวจตามจุดทางเดิน Catwalk แต่ละช่องทางลงบนัไดว่าไดมี้การติดครบแลว้ การติดป้าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ สอดคล้องกับการใช้หลกัการ Visual Control เพื่อติดบริเวณท่ี
ปฏิบติังานแต่ละช่องของประตูทางออก Booth Gate โดยป้ายจะท าให้พนักงานไดเ้ขา้ใจในความหมายขั้นตอนการ
ปฏิบติังานไม่ให้มีการเกิดอุบติัเหตุขึ้น 

  

 



 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 จดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานบนหลงัตูค้อนเทนเนอร์ 

 

 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 พนักงานท่ีมีหน้าท่ีไดรั้บขอ้มูลความเสียหายจากลูกคา้ หรือเสียหายระหว่างการขนส่ง จะมีการปฏิบติัการ
ซ่อมแซมตูค้อนเทนเนอร์เบ้ืองตน้ให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในท่าเรือ B1 ก่อนจะส่งตูไ้ปซ่อมท่ีศูนยซ่์อมใน
ขั้นตอนต่อไป ในบางคร้ังพนกังานไดป้ฏิบติังานไม่เป็นไปตามขั้นตอน จึงไดจ้ดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการตรวจสอบ
สภาพตูค้อนเทนเนอร์ การซ่อมแซมเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามขั้นตอนให้ถูกตอ้ง 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

รูปที่ 3 การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานปะตูค้อนเทนเนอร์โดยปรับปรุงขั้นตอนใหดี้ขึ้น 



 วัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรับปรุง 

 ก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน เวลารวมโดยเฉล่ีย 21.27 นาที และการจบัเวลา
เก็บขอ้มูลหลงัการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานลดเหลือ 6 ขั้นตอน เน่ืองจากไดใ้ชท้ฤษฎี ECRS มาวิเคราะห์ในการ
ตดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป คือ ขั้นตอนการถ่ายช่ือ Agent Line ท่ีอยู่ขา้งตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเสียหายและขั้นตอนการ
ถ่ายเบอร์รถหวัลากท่ีบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเสียหาย ท าให้เวลารวมโดยเฉล่ียลดเหลือ 15.36 นาที  

 ผลการวิเคราะห์ 

 จากการวิเคราะห์โดยการปรึกษา Gate Supervisor พบว่าสามารถปรับปรุงโดยใช้แนวคิด ECRS ในบาง
ขั้นตอนสามารถตดัออกและลดระยะเวลาในการปฏิบติังานลงไดท้างทางผูวิ้จยัไดน้ าตารางสังเกตและจบัเวลา (Time 
Observation Sheet) เขา้มาใชจ้บัเวลาในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการก่อนและหลงัการปรับปรุงโดยวิธีการต่างๆ เพ่ือ
ดูประสิทธิภาพภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

   

 

รูปที่ 4  ผลการวิเคราะห์การวดัประสิทธิภาพก่อนและหลงัการปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอน 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 จากการศึกษาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์เพ่ือความปลอดภยั 
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานในการตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์ และวดัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในการ
ตรวจสภาพตูค้อนเทนเนอร์ วิเคราะห์ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 1. ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั ไดน้ าทฤษฎีการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) 
ก็จะท าการติดป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดยจะส ารวจตามจุดทางเดิน Catwalk แต่ละช่องทางลงบนัไดว่าไดมี้การติดครบแลว้ ก็จะ
ท าให้พนกังานไดเ้ขา้ใจในความหมายขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ให้มีการเกิดอุบติัเหตุขึ้นเห็นได ้

 2. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน ไดจ้ดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตูค้อนเทนเนอร์ การ
ซ่อมแซมเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามขั้นตอนให้ถูกตอ้ง ช่วยให้พนกังานงานปฏิบติังานบนตูค้อน
เทอนเนอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3. วดัประสิทธิภาพก่อนและหลงัการปรับปรุง ซ่ึงการจับเวลาเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน เวลารวมโดยเฉล่ีย 21.27 นาที และการจบัเวลาเก็บขอ้มูลหลงัการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลดเหลือ 6 ขั้นตอน เน่ืองจากไดใ้ช้ทฤษฎี ECRS มาวิเคราะห์ในการตดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป คือ 
ขั้นตอนการถ่ายช่ือ Agent Line ท่ีอยู่ขา้งตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเสียหายและขั้นตอนการถ่ายเบอร์รถหวัลากท่ีบรรทุกตูค้อน
เทนเนอร์ท่ีเสียหาย ท าให้เวลารวมโดยเฉล่ียลดเหลือ 15.36 นาที  

 สรุปผลการศึกษา พบว่า จ านวนขั้นตอนการปฏิบติังานมีทั้งหมด 8 ขั้นตอนต่อการปะตูแ้ต่ละคร้ัง ซ่ึงภายหลงั
การปรับปรุง โดยใชแ้นวคดิ ECRS ท าให้เหลือเพียง 6 ขั้นตอน ตดัออกไป 2 ขั้นตอน จึงท าให้ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานลงไปไดถึ้ง 5.91 นาที หรือเกือบ 6 นาที 



6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานนิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารยพ์ณณกร 
ทองหล้ิม  อาจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธ์ ซ่ึงกรุณาให้ค  าปรึกษาเสมอ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง และแนะน าแนวทางท่ี
ถูกตอ้งเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงต่องานวิจยั ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 นอกจากน้ีตวัผูวิ้จยักราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ช่วยให้สามารถใช้
ความรู้นั้นในการเขียนงานนิพนธ์ฉบบัน้ี รวมถึงน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง ท าใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน กราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ และสนบัสนุนผูวิ้จยัเสมอมาในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะมี
อุปสรรคใดๆ ขอขอบพระคุณทางบริษทั และผูบ้ริหารท่ีใหโ้อกาสในการท างาน สอนประสบการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบติังานท่ีดี รวมถึงขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างเรียน อีกทั้งยงัร่วมถ่ายประสบการณ์ และ
เสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 

 สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่ บุพการี คณาจารยข์องมหาวิทยาลยับรูพา และผูมี้พระคุณทุก
ท่านทั้งในอดีต และปัจจบุนั ท่ีท าให้ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษา และประสบความส าเร็จตราบเท่าทุกวนัน้ี หวงัว่างาน
นิพนธ์ฉบบัจะเป็นประโยชนต์่อผูท่ี้สนใจ หากรายงานน้ีผิดพลาดประการใด ทางผูวิ้จยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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