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Project to empowering cargo discharge from container ship
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษากระบวนการทํางานในการขนถายสินคาจากเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร ใหมีความ
ลื่นไหลโดยมี วัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาวิธีการทํางานในการขนถายสินคา 2)เพื่อลดเวลาในการขนถายสินคาโดยใช
FOLK LIFTและ REACH STACKER เขามาชวยเหลือในการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการทําวิจัยพบวา
ไดพบปญหาจากวิธีการขนถายสินคาในรูปแบบปกติ เชนระยะเวลา ขอจํากัดตูสินคา และ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การขนถายตูสินคาของบริษัท ในดานของเวลา และคาใชจาย
คําสําคัญ: การเพิ่มศักยภาพ, 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.
Keywords: Empowerment, discharge, container ship
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นิสิตฝกงานในสถานประกอบการแหงหนึ่งที่ประกอบกิจการทาเทียบเรือ เนื่องดวยปจจุบันการดําเนินการขนสงสินคา
นั้นมีหลากหลายชองทางไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางทอ โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบจากตนทุน
ระยะเวลา ความเสี่ยงตางๆ รูปแบบการการขนสงแตละชองทางยอมจะไมเหมือนกัน รวมถึงความเสี่ยงตางๆ ดวย ซึ่ง
ถาเทียบกับรูปแบบการขนสงทางน้ําหรือทางเรือแลว มีตนทุนในการขนสงต่ําที่สุด และประเภทเรือที่ทําการขนสงทาง
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น้ําที่นิยมมากที่สุดคือเรือบรรทุกตูคอนเทอนเนอร แตประเภทนี้นั้นมีปญหาในเรื่องของการขนถายสินคา Discharging
และการ Loading ซึ่งการ Discharging นั้นคือการนําสินคาขึ้นจากเรือ และการ Loading คือ การนําสินคาลงเรือนั่น
ยังไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งนักวิจัยไดศึกษาจากกรณีศึกษาของสถานประกอบการของทาเรือ A พบวาการ
ขนถายสินคา (Discharging) ยังมีความลาชาอยูมาก เพราะการนําสินคาหรือตูคอนเทนเนอรขึ้นจากเรือลงมาที่ทาเรือ
นั้นตองใชเครนในการยิบจับตู แลวใชเวลาในการนําตูลงที่รถหัวลาก ซึ่งใชเวลาในการวางพอสมควร ไมวาจะดวยเรื่อง
ของสภาพอากาศ การวางใหตรงตามตําแหนงของรถหัวลาก ดังนั้น ถาใชการขนถาย( Discharge) จากที่เครนหยิบหรือ
จับ ตู ค อนเทนเนอรขึ้ น จากเรื อลงมาที่ ห น าท าเรือ (จะให วางไวที่ ห น าท าเรื อ) แลว ใช รถ Forklift หรือ ใช Reach
Stacker เปนตัวชวยในการจับตูคอนเทนเนอร ไปวางบนรถหัวลากจะทําใหเวลาในการขนถาย ( Discharge ) เร็วขึ้น
จะทําใหเกิดประโยชนตอการบริหารทาเรือ และเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานหนาทาเรือและยังสามารถชวยลด
คาใชจายแรงงานหนาทาเรือนําไปสูการใชทรัพยากรที่มีอยูมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการขนถาย (Discharging) สินคาขึ้นจากเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนถายสินคาขึ้นจากเรือในรูปแบบปกติใหเปนการขนถายสินคาโดยใชรถ Forklift
และ การใชรถขนถายตูคอนเทนเนอร (Reach Stacker)
แนวคิดและทฤษฎี
1.ทฤษฎี ก ารขนส ง สิ น ค า (Transportation) โดยทั่ ว ไปการขนส ง (Transportation) หมายถึ ง การ
เคลื่อนยายคน (People) สัตว หรือสิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ดีหากพิจารณา
จากคํานิยามนี้แคผิวเผินอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นมาไดวา การขนสงเปนการเคลื่อนยายคน สัตว หรือสิ่งของจาก
อาคารแหงหนึ่งเทานั้น แตแทที่จริงแลวการขนสงยังมีความหมายกวางขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนสง การขนถาย
การเคลื่อนยายคนหรือสิ่งของภายในอาคาร ภายในบาน ภายในที่ทํางานหรือภายในโรงงานดวย ดังนั้น หากยึดคําจํากัด
ความถูกตองแลวการที่คนเราเดินอยูภายในบาน การใชรถเข็นชวยบรรทุกของเมื่อเขาไปซื้อสินคาหรือการที่กรรมกรขน
ถายสินคาที่ทาเรือก็นับเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการขนสงเชนเดียวกัน การขนสง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตรยังมี
ความหมายที่ซับซอนกวานิยามของการขนสงตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป กลาวคือ การขนสงหมายถึง การเคลื่อนยาย
บุคคลหรือสินคาจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันกอใหเกิดอรรถประโยชนดานสถานที่ (Place Utility) และ
อรรถประโยชน ด า นเวลา (Time Utility) ดั ง นั้ น ถ า พิ จ ารณ าจากนิ ย ามข า งต น การขนส ง สิ น ค า (Freight
Transportation) จึ ง หมายถึ ง การเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า สิ น ค า จากสถานที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก สถานที่ ห นึ่ ง อั น ก อ ให เกิ ด
อรรถประโยชนดานสถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility) ทั้งนี้การเคลื่อนยายดังกลาว
เปนกิจกรรมที่เพิ่มมูลคาใหแกสินคาซึ่งจะเปนการกอใหเกิด 19 อรรถประโยชนดานสถานที่ และเวลาในการขนสง
(Time-in-Transit) กับความตอเนื่องในการใหบริการ (Consistency of Service) เปนตัวที่บงบอกถึงอรรถประโยชน
ดานเวลา ความหมายของโลจิสติกส (Logistics) ไววาเปนกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน และการควบคุมอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการเคลื่อนยายการจัดเก็บวัตถุดิบสินคาระหวางผลิตสินคาสําเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ดําเนินไปจากแหลงจัดหาไปสูจุดบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดวยตนทุนทีมีประสิทธิภาพในการขนสง
(Efficiency of Transportation) การพั ฒ นาการขนสงนั้ น มุ งที่ จ ะพั ฒ นาให ก ารขนสงมี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และ
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ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนสงแลวถือวาการขนสงที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
1.1 ความรวดเร็ว การขนถายที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะทําใหสินคาและบริการตาง ๆ ไปสูตลาดได
อยางรวดเร็ว ทันเวลา และทันตอความตองการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกับสินคาและบริการที่แหลงผลิต
1.2 การประหยัด การขนถายที่มีประสิทธิภาพ จะตองทําใหเกิดการประหยัดในตนทุนการขนถายและ
ประหยัดในราคาคาบริการ กลาวคือ ผูประกอบกิจการตองพยายามใหตนทุนในการขนสงต่ําที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งเมื่อ
ตนทุ นต่ําแลว การเรียกเก็บ อัตราคาบริการก็ล ดลงดวยอัน จะทําใหผูใชบ ริก ารประหยัด คาใชจายในการเสีย อัตรา
คาบริการ ดังนั้นความประหยัดถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการขนถายที่มีประสิทธิภาพ
1.3 บริการความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคาตลอดจนความ
ปลอดภัยของยานพาหนะที่ใชในการขนถายดวย ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับระบบการขนถายซึ่งถือไดวา
ผูประกอบการตองรับผิดชอบตอการสูญเสียและเสียหายในทุกอยางที่เกิดขึ้นตอสินคา
1.4 ความสะดวกสบาย การขนถายที่ดีจะตองใหความสะดวกสบายแกผูใชบริการ หรือความสะดวกใน
การขนถานสินคาและบริการ เชน ยานพาหนะจะตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไวอยางครบถวน พรอมที่
นํามาใชในการเคลื่อนยายไดทันที
1.5 ความแนนอนเชื่อถือไดและตรงตอเวลา (Certainty and Punctuality) เพราะการขนถายที่ดีและมี
ประสิทธิภาพจะตองมีความเชื่อถือได และตรงตอเวลา มีจํานวน ระยะเวลาในการเดินทางจะตองระบุไวและจะตอง
รักษาเวลาใหเปนไปตามที่กําหนดไวจึงจะถือวามีประสิทธิภาพ (จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, 2543) แลมเบิรท (Lambert,
Stock & Ellran , 1998)
2. แผนผั ง สาเหตุ แ ละผล (Cause and Effect Diagram) แผนผั ง สาเหตุ แ ละผลเป น แผนผั ง ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause)
เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ “ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมี
ลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรูจักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการ
พัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว
2.1 เมื่อไรจึงจะใชแผนผังกางปลา
1.เมื่อตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา
2. เมื่อตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ เพราะวาโดย
สวนใหญพ นักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท านั้น แตเมื่อมีการ ทําผังกางปลาแลว จะทําใหเราสามารถรู
กระบวนการของแผนกอื่นไดงายขึ้น
3. เมื่อตองการใหเปนแนวทางใน การระดมสมอง ซึ่งจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจในปญหาของ
กลุมซึ่งแสดงไวที่หัวปลา
2.2 วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปนทีม
เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1.กําหนดประโยคปญหาที่หัวปลา
2.กําหนดกลุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหานั้นๆ
3.ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย
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4.หาสาเหตุหลักของปญหา
5.จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
6. ใชแนวทางการปรับปรุงที่จําเปน
2.3 การกําหนดปจจัยบนกางปลา เราสามารถที่จะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ไดแตตองมั่นใจวากลุมที่เรา
กําหนดไวเปนปจจัยนั้นสามารถทีจ่ ะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆไดอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล
โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพือ่ จะนําไปสูการแยกแยะสาเหตุตางๆ ซึ่ง 4M 1E นี้
มาจาก
M–Man=คนงานหรือพนักงานหรือบุคลากร
M–Machine=เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก
M–Material=วัตถุดิบหรืออะไหลอุปกรณอื่นๆที่ใชในกระบวนการ
M–Method = กระบวนการทํางาน
E– Environment = อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน
แต ไม ได ห มายความว า การกํ า หนดก า งปลาจะต อ งใช 4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไม ได อ ยู ใ น
กระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัยการนําเขาเปน 4P ไดแก Place
Procedure People และ Policy หรือ เป น 4S Surrounding Supplier, System และ Skill ก็ ได หรืออาจจะเป น
MILK Management, Information, Leadership Knowledge เป น ต น นอกจากนั้ น หากกลุ ม ที่ ใ ช ก า งปลามี
ประสบการณในปญหาที่เกิดขึ้นอยูแลว ก็สามารถที่จะกําหนดกลุม ปจจัยใหมใหเหมาะสมกับปญหาตั้งแตแรกเลยก็ได
เชนกัน การกําหนดหัวขอปญหาที่หัวปลา ควรกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซึ่งหากเรากําหนดประโยคปญหา
นี้ไมชัดเจนตั้งแตแรกแลว จะทําใหเราใชเวลามากในการคนหา สาเหตุ และจะใชเวลานานในการทําผังกางปลา การ
กําหนดปญหาที่หัวปลา เชน อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการทํางานของคนที่ไมมีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
หรืออัตราตนทุนตอสินคาหนึ่งชิ้น เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา ควรกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิด
เพื่อจะไดกางปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม ทําไม ในการเขียนแตละกางยอยๆ
3. การสรางสินคาและบริการที่มีคุณภาพ (Building Quality Products and Services) ภายใตภาวการณ
แขงขันที่รุนแรง คุณภาพสินคาและบริการทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ เพราะลูกคามีความคาดหวังสูงและมีทางเลือก
มากมาย การบริหารคุณภาพ (Quality Management) จึงเปนพื้นฐานที่สําคัญ กิจการที่ประสบความสําเร็จ ตองหมั่น
ปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอน ของกระบวนการผลิตและบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะทําใหยอดขายสูงขึ้นแลว ยังทําให
ตนทุนต่ําลงดวย ตัวชี้วัดดานคุณภาพสําคัญมี 7 ดาน คือ
3.1 ลักษณะการใชงาน (Performance)
3.2 ลักษณะพิเศษ (Feature)
3.3 ความนาเชื่อถือ (Reliability)
3.4 ความทนทาน (Durability)
3.5 การสนองตอบ (Response)
3.6 ความสวยงาม (Aesthetics)
3.7 ชื่อเสียง (Reputation) อรุณ บริรกั ษ (2547)
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วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ขั้นตอนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1. การสังเกตการณโดยหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานที่ผิดพลาด จากการสอบถามถึงปญหาที่
เกิดขึ้น แลวดูพฤติกรรมการทํางานของพนักงานและแรงงานของ บริษัท A เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของปญหาและหาแนวทางแกไขตอไป
2. การประชุมวางแผนเกี่ยวกับการทํางานกับหัวหนาควบคุมงาน (SUPERVISOR) เกี่ยวการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน การคาดการลวงหนา และการแกไขหนางาน
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ขั้นตอนการเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และบทความทางวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูที่
ใชในการศึกษา
2. เก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับขอมูลของฝายตางๆ (TALLY) เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานซึ่งรวบรวมจาก ใบ TALLY SHEET จะเปนขอมูลที่นํามาวิเคราะหเวลา ที่สินคาขึ้นจาก
เรือมาใชเวลาเทาไหรตอหนึ่งตูสินคา
1.)หาสาเหตุของกระบวนการทํางาน โดยใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
2.)ปรึกษาผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการไดรับมอบหมาย จากหัวหนาควบคุมงาน(SUPERVISOR)
3.)เก็ บ รวบรวมข อ มู ล แบบปฐมภู มิ (Primary Data) ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ หั ว หน า ควบคุ ม งาน
(SUPERVISOR) และกระบวนการทํางาน ปญหาอุปสรรคจากการทํางาน และการคาดการณการทํางาน ศึกษารายงาน
การดําเนินงานที่ผานมาของการเขาเทียบของเรือ
4.)ศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารงานวิจัยตางๆ และขอมูลของฝายตางๆ (TALLY) เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานซึ่งรวบรวมจาก ใบ TALLY SHEET ที่เกี่ยวของกับ การวิเคราะหเวลา ความเร็วที่ใชในการวิเคราะห และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานหรือการเพิ่มอุปกรณเขามาเพื่อใหการทํางานมีความราบรื่น
5.)ศึกษาขอมู ลทางสถิติข องการ Discharge ตูคอนเทนเนอรจากหนวยงานกอน และคิ ดคน วิธีก ารแกไข
ปญหา ใหเหมาะสมกับการกระบวนการนั้นๆ
- รวบรวมข อ มู ล และป ญ หาที่ พ บ มาวิ เคราะห ถึงความเป น ไปได ที่ จ ะแก ไข ป ญ หานั้ น ๆ คิ ด ค น
กระบวนการทํางานใหม ที่สามารถทําใหการขนถายสินคาขึ้นจากเรือ (Discharge) โดยเปรียบเทียบจากกระบวน การ
ทํางานแบบปกติ และกระบวนการทํางานโดยการนําเอาอุปกรณเขามาชวยในการทํางาน
6.)วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาหนวยงานในเชิงกลยุทธ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1.

ระยะเวลาเรือออก

1.ระยะเวลาการ DISCHARGING ตอตู

2.

ตนทุน

2.รูปแบบที่ใชในการ DISCHARGING

3.

ความปลอดภัยของ
คนงาน

1.

FORKLIFT

2.

REACH STACKER

เครื่องมือ
1. ใชเอกสารเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทคือ ใบ TALLY SHEET
2. ใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บระหว าง การขนถ า ยสิ น ค าขึ้ น จากเรื อ
(Discharging) ในรูปแบบ ปกติกับ การใชอุปกรณมาชวยในการขนถายตูคอนเทนเนอร และดานตนทุนคาใชจาย
ผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของการขนถายตูสินคาขึนจากเรือบรรทุกตูค อนเทนเนอรจะมี
รูปแบบการดําเนินงานแบบในตาราง 1
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตั้งกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการเสร็จสิ้น

ปจจัยและสาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนถายสินคา (Discharging) เมื่อนําข้ อมูลมาศึกษาจาก
้ อ ความล่าช้ าใน
กระบวนการทํางานของขนส่งสินค้ า (Discharging) มาวิเคราะห์ ปั ญหา สาเหตุ สิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นนันคื
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การขนถ่ายสินค้ า ปั ญหาการที่ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการขนถ่ายสินค้ า(Discharging)นันสามารถเขี
้
ยนแผนผัง
สาเหตุและผลได้ ดงั ภาพที่ 1 ซึ ้งปั ญหาเหล่านี ้จะเกิดจาก
- พนักงานไมมีประสบการณในการทํางานในดานนี้
- เปนงานที่มีความกดดันดานเวลาสูง
- อาจมีสินคาบดบังการมองเห็นของคนขับเครนได
- การสื่อสารระหวางโฟรแมนกับคนขับเครนไมดีเทาที่ควร
1. การเปรียบเทียบระยะเวลาขนถายสินคา
การเปรียบเทียบ เรือ MOL HOPE ทํางานวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการทํางานแบบปกติ และ เรือ MOL
HORIZON ทํางานวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เปนการทํางาน โดยการเพิ่มอุปกรณเขามาชวยในการปฏิบัติงาน คือ การ
ใช FORKLIFT และ REACH STACKER จะเห็นวาความเร็วตอ ชั่วโมง นั้นตางกันโดย MOL HOPE นั้นจะมีความเร็วทั้ง
2 เครน รวมกันคือ 33 ตู ตอชั่วโมง สวน MOL HORIZON นั้นที่นําเครื่องจักรเขามาชวยในการขนถายสินคาจะมี
ความเร็วทั้ง 2 เครนรวมกันคือ 57 ตู ตอชั่วโมง และยังมีการขนถายสินคาที่ไมสามารถใชเครื่องจักรขนถายไดซึ่งจะอยู
ในบริเวณของ เครน 1 จะใชการขนถายในรูปแบบปกติจะมีความเร็วคือ 22 ตู ตอชั่วโมงโดยใชเครนตัวที่ 1 ตัวเดียว
จากตูสินคาทั้งหมด 25 ตู
ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบระยะเวลาขนถายสินคาระหวางมีเครื่องจักรมาชวย

2. การเปรียบเทียบคาใชจาย
เรือ MOL HOPE ทํางานวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการทํางานแบบปกติ และ เรือ MOL HORIZON
ทํ า งานวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป น การทํ า งาน โดยการเพิ่ ม อุ ป กรณ เข ามาช ว ยในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ การใช
FORKLIFT และ REACH STACKE จะมี ค า ใช จ า ยดั ง นี้ MOL HOPE จะมี ค า ใช จ า ย 21,320 บาท ส ว น MOL
HORIZON จะมี ค า ใช จ า ย 16,720 บาท ซึ่ ง เมื่ อ ดู จ ากค า ใช จ า ยรวมทั้ ง หมดแล ว เรื อ MOL HOPE ในวั น ที่ 2
กรกฎาคม 2560 ใชคาใชจายในการจายคาแรงคนงานไปทั้งหมด 16,800 บาท ทํางานไปทั้งหมด 22 ชั่วโมง 30 นาที
เริ่มดําเนินงาน เวลา 01.05 นาฬิกา งานไดเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เวลา 23.35 นาฬิกา คิดเปนแรง จะเทากับ 6 แรง
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แรงละ 200 บาท เปนเงินทั้งหมด 1200 บาท ตอ 1 คน มีคนงานทั้งหมด 14 คน เปนเงินทั้งหมด 16,800 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับ เรือ MOL HORIZON ในวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2560 มีการใชอุปกรณ เขามาชวยในการทํางานให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คือการเพิ่ม FORKLIFT และ REACH STACKE เขามาชวยในกระบวนการทํางานทําใหการ
ปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงในเรืองการเหนื่อย
หลาจากการทํางานที่ยาวนานไดเพราะอุปกรณที่วาจะชวยลดระยะเวลา เมื่อเปรียบเทียบเรือ MOL HOPE แลว การใช
คาใชจ าย เรือ MOL HORIZON ในการจ ายค าแรงคนงานไปทั้ งหมด 11,200 บาท ทํ างานไปทั้ งหมด ทั้ งหมด 14
ชั่วโมง 15 นาที เริ่มดําเนินงาน เวลา 22.20 นาฬิกา งานไดเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เวลา 12.35 นาฬิกา คิดเปนแรง
จะเทากับ 4 แรง แรงละ 200 บาท เปนเงินทั้งหมด 800 บาท ตอ 1 คน มีคนงานทั้งหมด 14 คน คิดเปนเงินทั้งหมด
11,200 บาท แตตองนําคาใชจายในการอุปกรณ จะมี คนขับ FORKLIFT และ REACH STACKE ซึ่งทาง บริษัทชิดลม
มารีน จํากัด ใชการเหมาจายโดนคิดทั้งคาน้ํามันของเครื่องจักรและคนขับเขาดวยกัน คือ FORKLIFT ใชคาใชจาย
ทั้ ง หมด 400 บาทต อ เรื อ หนึ่ ง ลํ า และ REACH STACKE ใช ค า ใช จ า ยทั้ ง หมด 600 บาทต อ เรื อ หนึ่ ง ลํ า รวมทั้ ง
FORKLIFT และ REACH STACKE แลวจะเปนเงินทั้งหมด 1,000 บาทตอเรือหนึ่งลํา ในสวนของอุปกรณที่นํามาใชนั้น
เป นการนํ าเอาทรัพ ยากรที่ มีอยู ของทาที่ มีอยูม าใชใหเกิด ประโยชนม ากที่สุด เมื่ อนํ าเอาคาแรงคนงานในวัน ที่ 22
กรกฎาคม 2560 มารวมจะเทากับ 11,200 บวก 1,000 บาท จะเทากับ 12,200 บาท จากตารางหนาที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย (ตอเรือ หนึ่ง ลํา)โดยระยะเวลาในการทํางานทั้งหมด เทากับ 20 ชั่วโมง
ตอเรือ หนึ่ง ลํา
รายการ :
MOL HOPE 2/7/2017
MOL HORIZON 22 / 7 / 2017
ตนทุนคงที่ : (ตอเรือ หนึ่ง
คาจาง /
จํานวนคน
รวม
จํานวนคน คาจาง / คน
รวม
ผลตาง
ลํา)
คน
1. แรงงาน (ตนทุนแปร
14
200
16,800
14
200
11,200 5,600
ผัน)
2. FOREMAN (ตนทุน
2
1,500
3,000
2
1,500
3,000
คงที่)
3. TALLY (ตนทุนคงที่)
4
380
1,520
4
380
1,520
4. คนขับรถ FORKLIFT
1
400
400
400
5. คนขับรถ REACH
1
600
600
600
STACKER
ผลรวม
21,320
16,720 4,600
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหเรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการขนถาย( DISCHARGING )สินคาในเรือบรรทุกตูคอนเทน
เนอร ( CONTAINER VESSEL) กรณี ศึ ก ษา การขนถ า ยสิ น ค า ขึ้ น จากเรื อ (DISCHARGING) ของบริ ษั ท B มุ งเน น
วิเคราะหตนทุ นการทํางานขนถายสิน คาและโดยจะคํานวณคาใชจายเฉลี่ยที่ใชกําการทํางานบนเรือแตละลําและ
เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานแบบปกติ เรือ MOL HOPE วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 และ การปฏิบัติงานแบบเพิ่ม
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เครื่องจักร เรือ MOL HORIZON วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ผลลัพธที่ไดดังนี้เมื่อเปรียบเทียบการทํางานแบบปกติ และ
การทํ า งานในการนํ า เอาเครื่ อ งจั ก รมาช ว ยในการทํ า งาน แล ว การทํ า งานทํ า ปกติ เรื อ MOL HOPE ในวั น ที่ 2
กรกฎาคม 2560 คาใชจายคาแรงงานทั้งหมด 21,320 บาท ในการทํางานนั้นใชเวลาในการทํางานเปนเวลานาน มี
ความเสี่ยงที่จะทําใหตูสินคานั้น ขนถาย(Discharging) ขึ้นจากเรือ มายังทาเรือไมทัน และยังมีความเสี่ยงในการทํางาน
การใช แรงงานมนุ ษ ย อาจมี ค วามออ นล าเพราะมี ก ารพั ก ผอ นไม เพี ย งพอ ส วนใน เรือ MOL HORIZON วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2560 คาใชจายคาแรงงานทั้งหมด 16,720บาท ซึ่งในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 มีการเพิ่มเครื่องจักรเขามา
ในการทํางาน คือ การใช FORKLIFT และ REACH STACKE มาชวยในขนถายสินคา เมื่อนําเครื่องจักรมาใชในการ
ทํางานแลว สามารถลดเวลาในการทํางานได เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในรูปแบบปกติ กับ การปฏิบัติงานโดยการ
เพิ่ ม เครื่ อ งจั ก รเข า มาช ว ยในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ การใช FORKLIFT และ REACH STACKER ผลลั พ ธ คื อ เมื่ อ นํ า
เครื่องจักรเขามาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถชวยลดเวลาในการขนถายตูสินคาขึ้นจากเรือไดถึง 45 เปอรเซ็นต ซึ่งคิด
เปนชั่วโมงการทํางานจะลดลงมา 1 ชั่วโมง 7 นาที
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ควรกําหนดแนวทางการสงสัญญาณระหวางโฟรแมนและพนักงานขับเครนเปนลายลักษณอักษรหรือจัดทํา
เปนคูมือการใหสัญญาณ เพื่อเปนถายทอดความรูในการปฏิบัติงานไมใหแนวทางการใหสัญญาณถูกสื่อสารออกไปมี
ความไปจากรูปแบบที่ตั้งไวและอาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณหรือเครื่องจักร ไมวาจะเรื่องของราคา คาเสื่อมสภาพ อัตราการกิน
น้ํามัน เพระถาในอนาคต บริษัทสามารถซื้อ อุปกรณมาใชจะไดใชขอมูลจากตรงจุดนี้ไดเลย
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการเพิ่มศักยภาพในการขนถายสินคาขึ้นจากเรือ (Discharging) ในเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร ของ
บริษัท A 98 หมู 3 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 20130 สําเร็จ
ลุลวงไดดวยความกรุณาของ อาจารย ปยาภรณ มาลี อาจารยที่ปรึกษาโครงงานที่ใหความชวยเหลือพรอมทั้งแนะนํา
ในการจัดทําโครงงาน และ ตรวจสอบความถูกตอง แกไขขอผิดพลาดตางๆ จนทําใหโครงงานฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ
ผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอกชัย อบอุนใจ ที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทุกๆอยางในการ
ติดตอประสานงานและเก็บขอมูลภายในบริษัท ตลอดจนใหคําปรึกษาพรอมทั้งแนะนําการจัดทําโครงงานจนประสบ
ผลสําเร็จ
สุดทายนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาเปนอยางยิ่ง ที่ไดมอบโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรี
พรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดานทุนการศึกษาและเปนกําลังใจที่ดีตลอดมา
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