
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

               “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที ่31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

            _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

การเพ่ิมศักยภาพในงานขนถายสินคาข้ึนจากเรือบรรทุก 

ตูคอนเทนเนอร  

Project to empowering cargo discharge from container ship 
  

ฉัตรชัย  สุขกอน1 ปยะวัฒน  สมพงษ 2   

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษากระบวนการทํางานในการขนถายสินคาจากเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร ใหมีความ

ลื่นไหลโดยมี วัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาวิธีการทํางานในการขนถายสินคา 2)เพ่ือลดเวลาในการขนถายสินคาโดยใช

FOLK LIFTและ REACH STACKER เขามาชวยเหลือในการทํางานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ผลการทําวิจัยพบวา  

ไดพบปญหาจากวิธีการขนถายสินคาในรูปแบบปกติ เชนระยะเวลา ขอจํากัดตูสินคา และ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การขนถายตูสินคาของบริษัท ในดานของเวลา และคาใชจาย 

คําสําคัญ: การเพ่ิมศักยภาพ, ขนถายสินคา, เรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร 

 

Abstract 

 This research is a study of work processes in cargo handling, (Discharging) in container 

ship the purpose of the study is to enhance handing process in order to reduce discharging and 

loading time by using machines and reduce labor variable cost. 

 The research found that work process in cargo more efficiently, and can increase the 

speed of discharge containers per hour and reduce working time as 45 present. The length function 

decreased. The company can reduce labor variable cost per working time as 4,600 baht.    
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บทนํา  

 จากการท่ีคณะวิจัยไดเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในฐานะ

นิสิตฝกงานในสถานประกอบการแหงหน่ึงท่ีประกอบกิจการทาเทียบเรือ เน่ืองดวยปจจุบันการดําเนินการขนสงสินคา

น้ันมีหลากหลายชองทางไมวาจะเปนทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และทางทอ โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบจากตนทุน 

ระยะเวลา ความเสี่ยงตางๆ รูปแบบการการขนสงแตละชองทางยอมจะไมเหมือนกัน รวมถึงความเสี่ยงตางๆ ดวย ซึ่ง

ถาเทียบกับรูปแบบการขนสงทางนํ้าหรือทางเรือแลว มีตนทุนในการขนสงต่ําท่ีสุด และประเภทเรือท่ีทําการขนสงทาง
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นํ้าท่ีนิยมมากท่ีสุดคือเรือบรรทุกตูคอนเทอนเนอร แตประเภทน้ีน้ันมีปญหาในเรื่องของการขนถายสินคา Discharging 

และการ Loading ซึ่งการ Discharging น้ันคือการนําสินคาข้ึนจากเรือ และการ Loading คือ การนําสินคาลงเรอืน่ัน

ยังไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ซึ่งนักวิจัยไดศึกษาจากกรณีศึกษาของสถานประกอบการของทาเรือ A พบวาการ

ขนถายสินคา (Discharging) ยังมีความลาชาอยูมาก เพราะการนําสินคาหรือตูคอนเทนเนอรข้ึนจากเรือลงมาท่ีทาเรือ 

น้ันตองใชเครนในการยิบจับตู แลวใชเวลาในการนําตูลงท่ีรถหัวลาก ซึ่งใชเวลาในการวางพอสมควร ไมวาจะดวยเรื่อง

ของสภาพอากาศ การวางใหตรงตามตําแหนงของรถหัวลาก ดังน้ัน ถาใชการขนถาย( Discharge) จากท่ีเครนหยิบหรือ

จับตูคอนเทนเนอรข้ึนจากเรือลงมาท่ีหนาทาเรือ (จะใหวางไวท่ีหนาทาเรือ) แลวใช รถ Forklift หรือ ใช Reach 

Stacker เปนตัวชวยในการจับตูคอนเทนเนอร ไปวางบนรถหัวลากจะทําใหเวลาในการขนถาย ( Discharge ) เร็วข้ึน 

จะทําใหเกิดประโยชนตอการบริหารทาเรือ และเพ่ิมความเร็วในการปฏิบัติงานหนาทาเรือและยังสามารถชวยลด

คาใชจายแรงงานหนาทาเรือนําไปสูการใชทรัพยากรท่ีมีอยูมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาวิธีการขนถาย (Discharging) สินคาข้ึนจากเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร  

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนถายสินคาข้ึนจากเรือในรูปแบบปกติใหเปนการขนถายสินคาโดยใชรถ Forklift 

และ การใชรถขนถายตูคอนเทนเนอร (Reach Stacker)   

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

 1.ทฤษฎีการขนสงสินคา (Transportation) โดยท่ัวไปการขนสง (Transportation) หมายถึง การ

เคลื่อนยายคน (People) สัตว หรือสิ่งของ (Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยังสถานท่ีอีกแหงหน่ึง อยางไรก็ดีหากพิจารณา

จากคํานิยามน้ีแคผิวเผินอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดข้ึนมาไดวา การขนสงเปนการเคลื่อนยายคน สัตว หรือสิ่งของจาก

อาคารแหงหน่ึงเทาน้ัน แตแทท่ีจริงแลวการขนสงยังมีความหมายกวางขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนสง การขนถาย 

การเคลื่อนยายคนหรือสิ่งของภายในอาคาร ภายในบาน ภายในท่ีทํางานหรือภายในโรงงานดวย ดังน้ัน หากยึดคําจํากัด

ความถูกตองแลวการท่ีคนเราเดินอยูภายในบาน การใชรถเข็นชวยบรรทุกของเมื่อเขาไปซื้อสินคาหรือการท่ีกรรมกรขน

ถายสินคาท่ีทาเรือก็นับเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการขนสงเชนเดียวกัน การขนสง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตรยังมี

ความหมายท่ีซับซอนกวานิยามของการขนสงตามท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป กลาวคือ การขนสงหมายถึง การเคลื่อนยาย

บุคคลหรือสินคาจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง อันกอใหเกิดอรรถประโยชนดานสถานท่ี (Place Utility) และ

อรรถประโยชนด านเวลา (Time Utility) ดั ง น้ัน ถาพิจารณาจากนิยามขางตน  การขนส งสินค า (Freight 

Transportation) จึงหมายถึง การเคลื่อนยายสินคาสินคาจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึงอันกอให เกิด

อรรถประโยชนดานสถานท่ี (Place Utility) และอรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility) ท้ังน้ีการเคลื่อนยายดังกลาว

เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลคาใหแกสินคาซึ่งจะเปนการกอใหเกิด 19 อรรถประโยชนดานสถานท่ี และเวลาในการขนสง 

(Time-in-Transit) กับความตอเน่ืองในการใหบริการ (Consistency of Service) เปนตัวท่ีบงบอกถึงอรรถประโยชน

ดานเวลา ความหมายของโลจิสติกส (Logistics) ไววาเปนกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน และการควบคุมอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหการเคลื่อนยายการจัดเก็บวัตถุดิบสินคาระหวางผลิตสินคาสําเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินไปจากแหลงจัดหาไปสูจุดบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาดวยตนทุนทีมีประสิทธิภาพในการขนสง 

(Efficiency of Transportation) การพัฒนาการขนสงน้ันมุงท่ีจะพัฒนาใหการขนสงมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
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ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งตามหลักของการขนสงแลวถือวาการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ

ดังตอไปน้ี 

 1.1 ความรวดเร็ว การขนถายท่ีมีความรวดเร็วสามารถท่ีจะทําใหสินคาและบริการตาง ๆ ไปสูตลาดได

อยางรวดเร็ว ทันเวลา และทันตอความตองการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกับสินคาและบริการท่ีแหลงผลิต 

 1.2 การประหยัด การขนถายท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองทําใหเกิดการประหยัดในตนทุนการขนถายและ

ประหยัดในราคาคาบริการ กลาวคือ ผูประกอบกิจการตองพยายามใหตนทุนในการขนสงต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ซึ่งเมื่อ

ตนทุนต่ําแลว การเรียกเก็บอัตราคาบริการก็ลดลงดวยอันจะทําใหผูใชบริการประหยัดคาใชจายในการเสียอัตรา

คาบริการ ดังน้ันความประหยัดถือไดวาเปนสวนหน่ึงของการขนถายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1.3 บริการความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคาตลอดจนความ

ปลอดภัยของยานพาหนะท่ีใชในการขนถายดวย ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับระบบการขนถายซึ่งถือไดวา

ผูประกอบการตองรับผิดชอบตอการสูญเสียและเสียหายในทุกอยางท่ีเกิดข้ึนตอสินคา 

 1.4 ความสะดวกสบาย การขนถายท่ีดีจะตองใหความสะดวกสบายแกผูใชบริการ หรือความสะดวกใน

การขนถานสินคาและบริการ เชน ยานพาหนะจะตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไวอยางครบถวน พรอมท่ี

นํามาใชในการเคลื่อนยายไดทันที 

 1.5 ความแนนอนเช่ือถือไดและตรงตอเวลา (Certainty and Punctuality) เพราะการขนถายท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพจะตองมีความเช่ือถือได และตรงตอเวลา มีจํานวน ระยะเวลาในการเดินทางจะตองระบุไวและจะตอง

รักษาเวลาใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวจึงจะถือวามีประสิทธิภาพ (จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, 2543) แลมเบิรท (Lambert, 

Stock & Ellran , 1998) 

 2. แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหาน้ัน (Possible Cause) 

เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในช่ือของ “ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)” เน่ืองจากหนาตาแผนภูมิมี

ลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรูจักในช่ือของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการ

พัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว 

 2.1 เมื่อไรจึงจะใชแผนผังกางปลา 

  1.เมื่อตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา 

  2. เมื่อตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืน ๆ เพราะวาโดย

สวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเทาน้ัน แตเมื่อมีการ ทําผังกางปลาแลว จะทําใหเราสามารถรู

กระบวนการของแผนกอ่ืนไดงายข้ึน 

  3. เมื่อตองการใหเปนแนวทางใน การระดมสมอง ซึ่งจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจในปญหาของ

กลุมซึ่งแสดงไวท่ีหัวปลา 

 2.2 วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปนทีม 

เปนกลุม โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  1.กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 

  2.กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหาน้ันๆ 

  3.ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย 
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  4.หาสาเหตุหลักของปญหา 

  5.จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 

  6. ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 

 2.3 การกําหนดปจจัยบนกางปลา เราสามารถท่ีจะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ไดแตตองมั่นใจวากลุมท่ีเรา

กําหนดไวเปนปจจัยน้ันสามารถท่ีจะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆไดอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล 

โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสูการแยกแยะสาเหตุตางๆ ซึ่ง 4M 1E น้ี

มาจาก 

 M–Man=คนงานหรือพนักงานหรือบุคลากร 

 M–Machine=เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 

 M–Material=วัตถุดิบหรืออะไหลอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชในกระบวนการ 

 M–Method = กระบวนการทํางาน 

 E– Environment = อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน 

 แตไมไดหมายความวา การกําหนดกางปลาจะตองใช 4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไมไดอยูใน

กระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัยการนําเขาเปน 4P ไดแก Place 

Procedure People และ Policy หรือเปน 4S Surrounding Supplier, System และ Skill ก็ได หรืออาจจะเปน 

MILK Management, Information, Leadership Knowledge เปนตน นอกจากน้ัน หากกลุม ท่ี ใชก างปลามี

ประสบการณในปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูแลว ก็สามารถท่ีจะกําหนดกลุม ปจจัยใหมใหเหมาะสมกับปญหาตั้งแตแรกเลยก็ได 

เชนกัน การกําหนดหัวขอปญหาท่ีหัวปลา ควรกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซึ่งหากเรากําหนดประโยคปญหา

น้ีไมชัดเจนตั้งแตแรกแลว จะทําใหเราใชเวลามากในการคนหา สาเหตุ และจะใชเวลานานในการทําผังกางปลา การ

กําหนดปญหาท่ีหัวปลา เชน อัตราของเสีย อัตราช่ัวโมงการทํางานของคนท่ีไมมีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

หรืออัตราตนทุนตอสินคาหน่ึงช้ิน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา ควรกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิด

เพ่ือจะไดกางปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม ทําไม ในการเขียนแตละกางยอยๆ 

 3. การสรางสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ (Building Quality Products and Services) ภายใตภาวการณ

แขงขันท่ีรุนแรง คุณภาพสินคาและบริการทวีความสําคัญข้ึนเรื่อย ๆ เพราะลูกคามีความคาดหวังสูงและมีทางเลือก

มากมาย การบริหารคุณภาพ (Quality Management) จึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ กิจการท่ีประสบความสําเร็จ ตองหมั่น

ปรับปรุงคุณภาพในทุกข้ันตอน ของกระบวนการผลิตและบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะทําใหยอดขายสูงข้ึนแลว ยังทําให

ตนทุนต่ําลงดวย ตัวช้ีวัดดานคุณภาพสําคัญมี 7 ดาน คือ 

  3.1 ลักษณะการใชงาน (Performance)  

  3.2 ลักษณะพิเศษ (Feature)  

  3.3 ความนาเช่ือถือ (Reliability)  

  3.4 ความทนทาน (Durability)  

  3.5 การสนองตอบ (Response) 

  3.6 ความสวยงาม (Aesthetics) 

  3.7 ช่ือเสียง (Reputation) อรุณ บริรกัษ (2547) 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย  

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   

 ข้ันตอนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

1. การสังเกตการณโดยหาขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับการทํางานท่ีผิดพลาด จากการสอบถามถึงปญหาท่ี

เกิดข้ึน แลวดูพฤติกรรมการทํางานของพนักงานและแรงงานของ บริษัท A เพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุ

ของปญหาและหาแนวทางแกไขตอไป 

2. การประชุมวางแผนเก่ียวกับการทํางานกับหัวหนาควบคุมงาน (SUPERVISOR) เก่ียวการวางแผนใน

การปฏิบัติงาน การคาดการลวงหนา และการแกไขหนางาน   

 ขอมลูทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 ข้ันตอนการเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และบทความทางวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความรูท่ี

ใชในการศึกษา   

2. เก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความอนุเคราะหเก่ียวกับขอมูลของฝายตางๆ (TALLY) เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานซึ่งรวบรวมจาก ใบ TALLY SHEET จะเปนขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเวลา ท่ีสินคาข้ึนจาก

เรือมาใชเวลาเทาไหรตอหน่ึงตูสินคา 

1.)หาสาเหตุของกระบวนการทํางาน โดยใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

2.)ปรึกษาผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการไดรับมอบหมาย จากหัวหนาควบคุมงาน(SUPERVISOR) 

3.)เก็บรวบรวมขอมู ลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data) ท่ี ได จากการสัมภาษณ หั วหน าควบคุมงาน

(SUPERVISOR) และกระบวนการทํางาน ปญหาอุปสรรคจากการทํางาน และการคาดการณการทํางาน ศึกษารายงาน

การดําเนินงานท่ีผานมาของการเขาเทียบของเรือ 

4.)ศึกษาขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารงานวิจัยตางๆ และขอมูลของฝายตางๆ (TALLY) เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานซึ่งรวบรวมจาก ใบ TALLY SHEET ท่ีเก่ียวของกับ การวิเคราะหเวลา ความเร็วท่ีใชในการวิเคราะห และการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานหรือการเพ่ิมอุปกรณเขามาเพ่ือใหการทํางานมีความราบรื่น 

5.)ศึกษาขอมูลทางสถิติของการ Discharge ตูคอนเทนเนอรจากหนวยงานกอน และคิดคนวิธีการแกไข

ปญหา ใหเหมาะสมกับการกระบวนการน้ันๆ  

  - รวบรวมขอมูลและปญหาท่ีพบ มาวิเคราะหถึงความเปนไปไดท่ีจะแกไข  ปญหาน้ันๆ คิดคน

กระบวนการทํางานใหม ท่ีสามารถทําใหการขนถายสินคาข้ึนจากเรือ (Discharge) โดยเปรียบเทียบจากกระบวน การ

ทํางานแบบปกติ และกระบวนการทํางานโดยการนําเอาอุปกรณเขามาชวยในการทํางาน  

6.)วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาหนวยงานในเชิงกลยุทธ 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือ  

1. ใชเอกสารเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทคือ ใบ TALLY SHEET 

2. ใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการทําตารางเปรียบเทียบระหวาง การขนถายสินคาข้ึนจากเรือ              

(Discharging) ในรูปแบบ ปกติกับ การใชอุปกรณมาชวยในการขนถายตูคอนเทนเนอร และดานตนทุนคาใชจาย  

 

ผลการวิจัย  

 จากการศึกษารูปแบบการดาํเนินงานของการขนถายตูสินคาขึนจากเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอรจะมี

รูปแบบการดําเนินงานแบบในตาราง 1 

ตัวแปรตาม 

1.ระยะเวลาการ DISCHARGING ตอตู 

2.รูปแบบท่ีใชในการ DISCHARGING 

1. FORKLIFT 

2. REACH STACKER 

 

ตัวแปรตน 

1. ระยะเวลาเรือออก 

2. ตนทุน 

3. ความปลอดภัยของ

คนงาน 
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 ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการเสร็จสิ้น 

 

  ปจจัยและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการขนถายสินคา (Discharging) เมื่อนําข้อมลูมาศกึษาจาก

กระบวนการทํางานของขนสง่สนิค้า (Discharging) มาวเิคราะห์ ปัญหา สาเหต ุสิง่ท่ีเกิดขึน้นัน้คือ ความลา่ช้าใน
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การขนถา่ยสนิค้า ปัญหาการท่ีทําให้เกิดความลา่ช้าในการขนถ่ายสนิค้า(Discharging)นัน้สามารถเขียนแผนผงั

สาเหตแุละผลได้ดงัภาพท่ี 1 ซึง้ปัญหาเหลา่นีจ้ะเกิดจาก 

- พนักงานไมมีประสบการณในการทํางานในดานน้ี 

- เปนงานท่ีมีความกดดันดานเวลาสูง 

- อาจมีสินคาบดบังการมองเห็นของคนขับเครนได 

- การสื่อสารระหวางโฟรแมนกับคนขับเครนไมดีเทาท่ีควร 

1. การเปรียบเทียบระยะเวลาขนถายสินคา 

การเปรยีบเทียบ เรือ MOL HOPE  ทํางานวันท่ี 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการทํางานแบบปกติ และ เรือ MOL 

HORIZON ทํางานวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 เปนการทํางาน โดยการเพ่ิมอุปกรณเขามาชวยในการปฏบัิติงาน คือ การ

ใช FORKLIFT และ REACH STACKER จะเห็นวาความเร็วตอ ช่ัวโมง น้ันตางกันโดย MOL HOPE น้ันจะมีความเร็วท้ัง 

2 เครน รวมกันคือ 33 ตู ตอช่ัวโมง สวน MOL HORIZON น้ันท่ีนําเครื่องจักรเขามาชวยในการขนถายสินคาจะมี

ความเร็วท้ัง 2 เครนรวมกันคือ 57 ตู ตอช่ัวโมง  และยังมีการขนถายสินคาท่ีไมสามารถใชเครื่องจักรขนถายไดซึ่งจะอยู

ในบริเวณของ เครน 1 จะใชการขนถายในรูปแบบปกติจะมีความเร็วคือ 22 ตู ตอช่ัวโมงโดยใชเครนตัวท่ี 1 ตัวเดียว 

จากตูสินคาท้ังหมด 25 ตู    

 

ตารางท่ี 1 แสดงเปรยีบเทียบระยะเวลาขนถายสินคาระหวางมเีครื่องจักรมาชวย 

  

 

2. การเปรียบเทียบคาใชจาย  

เรือ MOL HOPE  ทํางานวันท่ี 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการทํางานแบบปกติ และ เรือ MOL HORIZON 

ทํางานวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 เปนการทํางาน โดยการเพ่ิมอุปกรณเขามาชวยในการปฏิบัติงาน คือ การใช 

FORKLIFT และ REACH STACKE จะมีคาใชจายดังน้ี    MOL HOPE จะมีคาใชจาย 21,320 บาท สวน MOL 

HORIZON  จะมีคาใชจาย 16,720 บาท ซึ่งเมื่อดูจากคาใชจายรวมท้ังหมดแลว เรือ MOL HOPE  ในวันท่ี 2 

กรกฎาคม 2560 ใชคาใชจายในการจายคาแรงคนงานไปท้ังหมด 16,800 บาท ทํางานไปท้ังหมด 22 ช่ัวโมง 30 นาที 

เริ่มดําเนินงาน เวลา 01.05 นาฬิกา งานไดเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เวลา 23.35 นาฬิกา คิดเปนแรง จะเทากับ 6 แรง 
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แรงละ 200 บาท เปนเงินท้ังหมด 1200 บาท ตอ 1 คน มีคนงานท้ังหมด 14 คน เปนเงินท้ังหมด 16,800 บาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับเรือ MOL HORIZON  ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 มีการใชอุปกรณเขามาชวยในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน คือการเพ่ิม FORKLIFT และ REACH STACKE  เขามาชวยในกระบวนการทํางานทําใหการ

ปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงในเรืองการเหน่ือย

หลาจากการทํางานท่ียาวนานไดเพราะอุปกรณท่ีวาจะชวยลดระยะเวลา เมื่อเปรียบเทียบเรือ MOL HOPE แลว การใช

คาใชจาย เรือ MOL HORIZON ในการจายคาแรงคนงานไปท้ังหมด 11,200 บาท ทํางานไปท้ังหมด ท้ังหมด 14 

ช่ัวโมง 15 นาที เริ่มดําเนินงาน เวลา 22.20 นาฬิกา งานไดเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เวลา 12.35 นาฬิกา คิดเปนแรง 

จะเทากับ 4 แรง แรงละ 200 บาท เปนเงินท้ังหมด 800 บาท ตอ 1 คน มีคนงานท้ังหมด 14 คน คิดเปนเงินท้ังหมด 

11,200 บาท แตตองนําคาใชจายในการอุปกรณ จะมี คนขับ FORKLIFT และ REACH STACKE ซึ่งทาง บริษัทชิดลม 

มารีน จํากัด ใชการเหมาจายโดนคิดท้ังคานํ้ามันของเครื่องจักรและคนขับเขาดวยกัน คือ FORKLIFT ใชคาใชจาย

ท้ังหมด 400 บาทตอเรือหน่ึงลํา และ REACH STACKE ใชคาใชจายท้ังหมด 600 บาทตอเรือหน่ึงลํา รวมท้ัง 

FORKLIFT และ REACH STACKE  แลวจะเปนเงินท้ังหมด 1,000 บาทตอเรือหน่ึงลํา ในสวนของอุปกรณท่ีนํามาใชน้ัน 

เปนการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูของทาท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด เมื่อนําเอาคาแรงคนงานในวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2560 มารวมจะเทากับ 11,200 บวก 1,000 บาท จะเทากับ 12,200 บาท จากตารางหนาท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย (ตอเรือ หน่ึง ลํา)โดยระยะเวลาในการทํางานท้ังหมด  เทากับ 20 ช่ัวโมง

ตอเรือ หน่ึง ลํา 

รายการ : MOL HOPE  2/7/2017 MOL HORIZON 22 / 7 / 2017 

 ตนทุนคงท่ี : (ตอเรือ หน่ึง

ลํา) 
จํานวนคน 

คาจาง / 

คน 
รวม จํานวนคน คาจาง / คน รวม ผลตาง 

1. แรงงาน (ตนทุนแปร

ผัน) 
14 200 16,800 14 200 11,200 5,600 

2.  FOREMAN (ตนทุน

คงท่ี) 
2 1,500 3,000 2 1,500 3,000 - 

3. TALLY (ตนทุนคงท่ี) 4 380 1,520 4 380 1,520 - 

4. คนขับรถ FORKLIFT - - - 1 400 400 400 

5. คนขับรถ REACH 

STACKER  
- - - 1 600 600 600 

ผลรวม 
  

21,320 
  

16,720 4,600 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะหเรื่อง การเพ่ิมศักยภาพในการขนถาย( DISCHARGING )สินคาในเรือบรรทุกตูคอนเทน

เนอร( CONTAINER VESSEL)  กรณีศึกษา การขนถายสินคาข้ึนจากเรือ (DISCHARGING) ของบริษัท B มุงเนน

วิเคราะหตนทุนการทํางานขนถายสินคาและโดยจะคํานวณคาใชจายเฉลี่ยท่ีใชกําการทํางานบนเรือแตละลําและ

เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานแบบปกติ เรือ MOL HOPE วันท่ี 2 กรกฎาคม 2560 และ การปฏิบัติงานแบบเพ่ิม
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เครื่องจักร เรือ MOL HORIZON วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 ผลลัพธท่ีไดดังน้ีเมื่อเปรียบเทียบการทํางานแบบปกติ และ

การทํางานในการนําเอาเครื่องจักรมาชวยในการทํางาน แลว การทํางานทําปกติ เรือ MOL HOPE ในวันท่ี 2 

กรกฎาคม 2560 คาใชจายคาแรงงานท้ังหมด 21,320 บาท ในการทํางานน้ันใชเวลาในการทํางานเปนเวลานาน มี

ความเสี่ยงท่ีจะทําใหตูสินคาน้ัน ขนถาย(Discharging) ข้ึนจากเรือ มายังทาเรือไมทัน และยังมีความเสี่ยงในการทํางาน 

การใชแรงงานมนุษย อาจมีความออนลาเพราะมีการพักผอนไมเพียงพอ สวนใน เรือ MOL HORIZON วันท่ี 22 

กรกฎาคม 2560 คาใชจายคาแรงงานท้ังหมด 16,720บาท ซึ่งในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 มีการเพ่ิมเครื่องจักรเขามา

ในการทํางาน คือ การใช FORKLIFT และ REACH STACKE มาชวยในขนถายสินคา เมื่อนําเครื่องจักรมาใชในการ

ทํางานแลว สามารถลดเวลาในการทํางานได เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในรูปแบบปกติ กับ การปฏิบัติงานโดยการ

เพ่ิมเครื่องจักรเขามาชวยในการปฏิบัติงาน คือ การใช FORKLIFT และ REACH STACKER ผลลัพธคือ เมื่อนํา

เครื่องจักรเขามาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถชวยลดเวลาในการขนถายตูสินคาข้ึนจากเรือไดถึง 45 เปอรเซ็นต ซึ่งคิด

เปนช่ัวโมงการทํางานจะลดลงมา 1 ช่ัวโมง 7 นาที 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

ควรกําหนดแนวทางการสงสัญญาณระหวางโฟรแมนและพนักงานขับเครนเปนลายลักษณอักษรหรือจัดทํา

เปนคูมือการใหสัญญาณ เพ่ือเปนถายทอดความรูในการปฏิบัติงานไมใหแนวทางการใหสัญญาณถูกสื่อสารออกไปมี

ความไปจากรูปแบบท่ีตั้งไวและอาจจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

ควรหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณหรือเครื่องจักร ไมวาจะเรื่องของราคา คาเสื่อมสภาพ อัตราการกิน

นํ้ามัน เพระถาในอนาคต บริษัทสามารถซื้อ อุปกรณมาใชจะไดใชขอมูลจากตรงจุดน้ีไดเลย 

 

กิตติกรรมประกาศ  

          การศึกษาการเพ่ิมศักยภาพในการขนถายสินคาข้ึนจากเรือ (Discharging) ในเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร ของ

บริษัท A 98 หมู 3 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 20130 สําเร็จ

ลุลวงไดดวยความกรุณาของ อาจารย ปยาภรณ มาลี อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานท่ีใหความชวยเหลือพรอมท้ังแนะนํา 

ในการจัดทําโครงงาน และ ตรวจสอบความถูกตอง แกไขขอผิดพลาดตางๆ จนทําใหโครงงานฉบับน้ี เสร็จสมบูรณ 

ผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอกชัย อบอุนใจ ท่ีใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทุกๆอยางในการ

ติดตอประสานงานและเก็บขอมูลภายในบริษัท  ตลอดจนใหคําปรึกษาพรอมท้ังแนะนําการจัดทําโครงงานจนประสบ

ผลสําเร็จ 

สุดทายน้ีกระผมขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดาเปนอยางยิ่ง ท่ีไดมอบโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

พรอมท้ังใหความชวยเหลือทางดานทุนการศึกษาและเปนกําลังใจท่ีดีตลอดมา 
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เอกสารอางอิง  

 

มารีนเนอรไทยดอทคอม.2560. การขนสงทางเรือดวยระบบตูคอนเทนเนอร แหลงท่ีมา :    

////////////http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1006.php  วันท่ีสืบคน :06/11/2560                                          

แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) แหลงท่ีมา 

: https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/25/ ////////////วันท่ีสืบคน 06/11/2560                                                                                                                     

สุธารัตน บุญศร,ี พงษธนา วณิชยกอบจินดา การเพ่ิมประสิทธิภาพและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

////////////กรณีศึกษาบริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล แหลงท่ีมา : http://eprints.utcc.ac.th วันท่ีสืบคน 

06/11/2560จักรกฤษณ ดวงพัสตรา,2543 ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนสงสินคา แหลงท่ีมา : 

////////////http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53910942/chapter2.pdf วันท่ีสืบคน 06/11/2560

ยุทธนา แซเตียว, 2547 ทฤษฎีเกีย่วกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator) แหลงท่ีมา : 

////////////http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53910942/chapter2.pdf วันท่ีสืบคน 

////////////06/11/2560 
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