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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาแนวทางกาจ าลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัวางตูค้อนเทนเนอร์ภายใน

ลานกองเกบ็ตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทั มหาพรนคร จ ากดั ซ่ึงมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก จึงส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ใน

การใหบ้ริการ และพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดเกบ็ตูค้อนเทนเนอร์ ดงันั้นวตัถุประสงค์คือ ใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีการใชโ้ปรแกรม Arena Simulation เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลโดยเร่ิมจาก

การศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลของขั้นตอนกระบวนการการท างานภายในแผนก CY Officer การลงปฏิบัติงานจริง เก็บ

รวบรวมขอ้มูลสถิติเวลาเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนผล

การศึกษาพบว่าการน าโปรแกรม Arena Simulation ท าให้เห็นขั้ นตอนกระบวนการปรับปรุงการท างาน และเกิด

ประสิทธิภาพ มีการใชท้รัพยากรอยา่งเตม็ประสิทธิภาพทุกเคาทเ์ตอร์ในการใหบ้ริการโดยไม่สูญเสียทรัพยากรอื่น ๆ 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 ที่มาและความส าคญั 

 การหาต าแหน่งและจดัเรียงตูค้อนเทนเนอร์ในลานวางตูค้อนเทนเนอร์ (Container Yard) เป็นขั้นตอนการท างานท่ี

ส าคญัของการจดัสรรพื้นท่ีและจัดการลานวางตูค้อนเทนเนอร์ขององค์กรท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการรับฝาก คืน รับตูจ้าก

สายเรือ ซ่อม และปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ ส าหรับการขนส่งสินคา้ทั้งทางน ้าและทางบก ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน

หลงัจากแผนกตรวจสอบตู ้ (CY Inspection) ท าการตรวจสอบตูแ้ละส่งเอกสารให ้พนกังานส านกังาน (CY Office) จากนั้น

แผนกส านกังานจะเป็นผูท้  าหนา้ที่ในการเลือกขอ้มูลตูค้อนเทนเนอร์สถานที่วางตูค้อนเทนเนอร์และบนัทึกขอ้มูลการยา้ยตู้

คอนเทนเนอร์และส่งขอ้มูลใหแ้ผนกวางแผน (CY Planning) และแผนกวางแผนจะท างานร่วมกบัแผนกควบคุมมลานตูค้อน

เทนเนอร์ (CY Control) ในการท าท าเอกสารและรับแจ้งการยา้ยตูเ้พื่อท าการควบคุมให้พนักงานขบัรถด าเนินการการยา้ยตู้

คอนเทนเนอร์ 

 คณะผูว้ิจยัพบว่าการหาต าแหน่งที่วางตูค้อนเทนเนอร์ที่ด  าเนินการโดยพนักงานในส านกังานกบัการจัดเรียงตูค้อน

เทนเนอร์ของพนกังานตรวจสอบและพนักงานขบัรถในลานจริงยงัคงมีขอ้ผิดพลาดและปัญหาหลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหา

ในการเลือกสถานที่วางตูค้อนเทนเนอร์, ปัญหาการจราจรในลานตู้, ตูค้อนเทนเนอร์ที่อยู่ภายในลานไม่ไดจ้ัดวางตามที่

ก  าหนดไว ,้ ตูค้อนเทนเนอร์บางกองถูกวางไวใ้นลกัษณะท่ีรถยกตูไ้ดเ้พียงแค่ฝ่ังเดียว คณะผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดในการพฒันา

ระบบจัดการลานวางตูค้อนเทนเนอร์แบบใหม่ หาต าแหน่งและจัดสรรพื้นท่ีการวางตูค้อนเทนเนอร์ และวดัประสิทธิภาพ

การท างานของระบบการท างานโดยใชโ้ปรแกรม Arena Simulation มาช่วยในการปรับระบบการท างานเพื่อหาทางลดเวลา

และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของลานวางตูค้อนเทนเนอร์ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวของ 



 2.1 แนวคดิหลักการจัดลานวางตู้คอนเทนเนอร์ 

 ลานวางตูค้อนเทนเนอร์เปล่า (Container Yard) หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับจัดวางตูค้อนเทนเนอร์เปล่าจากการ

เคลื่อนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์มาจากท่ีอื่นหลงัจากการใชง้านเสร็จแลว้ทั้งจาก ท่าเรือ ตูท่ี้ลูกคา้น ามาคืน เป็นตน้ 

 การหาต าแหน่งและจดัเรียงตูค้อนเทนเนอร์ในลานวางตูค้อนเทนเนอร์ (Container Yard) เป็นขั้นตอนการท างานท่ี

ส าคญัของการจดัสรรพื้นท่ีและจดัการลานวางตูค้อนเทนเนอร์ขององคก์รท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือตูค้อนเทน

เนอร์ส าหรับการขนส่งสินคา้ทั้งทางน ้าและทางบก 

 2.2 แนวคดิความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ FIFO 

 First in First Out (FIFO) หรือ ‘การเขา้ก่อนออกก่อน’ คือวิธีจดัการและวดัมูลค่าของสินทรัพย ์FIFO หมายถึงการ

น าสินคา้ที่เขา้มาสู่ในลานก่อนมารีบท าการซ่อมแซม ปรับปรุงใชง้านและหมุนเวียนก่อน เพื่อลดความเส่ือมสภาพและรักษา

มูลค่าของสินทรัพยโ์ดยรวม 

 2.3 การจัดวางตู้ในลานกองเก็บ (planning yard) 

 ในการวางแผนพื้นท่ีลานวางตู้เปล่า จะแบ่งออกเป็น Lane เว ้นระยะห่างในแต่ละ Lane เพื่อเหลือช่องว่างให้

เคร่ืองมือยกขน และรถบรรทุก โดยแต่ละ Lane จะระบุช่ือในแต่ละ Lane 

 2.4 หลักการการจัดกลุ่มสินค้าแบบ ABC Analysis 

 ในการควบคุมสินคา้ในโรงงานทีมีสินคา้มากมาย และราคามีความแตกต่างกนัวิธีการควบคุมที่ง่ายวิธีหน่ึงคือวิธี

ของ วิลเฟโด พากโท (Vifredo Pareto) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน เรียกวิธีน้ีว่า วิธีการจดักลุ่ม ABC หรือ ABC Analysis 

วิธีการท าไดโ้ดยการจดัสินคา้คงคลงัโดยแบ่งตามล าดบัชั้นความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น คือ A B และ C 

 2.5 แนวคดการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ (Arena Simulation) 

 การจ าลองระบบเป็นวิธีการหน่ึงที่ประสิทธิภาพอยา่งมากที่น ามาใชส้ าหรับการท าการศึกษาเวลาและวิเคราะห์หา

ผลลพัธ์เพื่อน าไปแกปั้ญหาในต่างๆซ่ึงมีระบบหรือขั้นตอนการท างานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน เช่นการวางแผนผงัการ

ท างานในลานตูค้อนเทนเนอร์หรือภายในคลงัสินคา้ 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ปอแก้ว เรืองเพ็ง(2556). ได้ศึกษาระแบบแถวคอยของการให้บริการ แผนกผู ้ป่วยนอก คลินิกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลพทัลุง จ านวน 3 งาน คือ งานเวชระเบียน งานตรวจโรค และงานเภสัชกรรม โดยท าการสร้างแบบจ าลองระบบ

แถวคอยจากขอ้มูลในระบบจริงดว้ยโปรแกรม Arena เวอร์ชัน่ 14 แลว้วิเคราะห์ผลตวัวดัประสิทธิภาพจากเวลาเฉลี่ยใน

ระบบ เวลารอคอยเฉลี่ยแต่ละจุด ให้บริการและเปอร์เซ็นต์การว่างงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างแบบจ าลองรบบใหม่ผล

การศึกษาพบว่าส าหรับงานเวชระเบียนเม่ือมีการเพิ่มเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนส่งตรวจ 1 คน ท าใหเ้วลาที่ผูป่้วยอยูใ่นระบบโดย

เฉลี่ยลดลงจากเดิมร้อยละ 70 ส าหรับงานตรวจโรคเม่ือมีการเพิ่มแพทย ์ 1 คนโดยเร่ิมเวลาท างาน 9:00 น. และเม่ือเพิ่ม

พยาบาลเขียนบตัรนัด/ใบสั่งยา 1 คน โดยเร่ิมงาน 8:30 น. ท าใหเ้วลาที่ผูป่้วยอยู่ในระบบ โดยเฉลี่ยลดลงจากเดิมร้อยละ 40 

และส าหรับงานเภสัชกรรมมีการจัดสรรทรัพยากรใหม่ นัน่คือ เพิ่มจ านวนเภสัชคดักรอง 1 คน แลว้ลดจ านวนเภสัชจ่ายยา/

ใหค้  าแนะน า 1 คน และเพิ่มจ านวนพนักงานเภสัชกรรมออกบตัรคิว 1 คน และลดพนกังานเภสัชกรรมติดฉลากยา/จดัยา 1 

คน ท าใหผู้ป่้วยที่อยูใ่นระบบโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิมร้อยละ 29 พบว่ามีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 ลือเดช ฤาไกรศรี (2561). ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบักระบวนการสีขา้วในรูปแบบใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการและลด

ปัญหาการรอคิวของรถบรรทุกขา้วเปลือก โดยการวิจยัน้ีไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษากระบวนการบริหารจัดการคิวของ

รถบรรทุกขา้วเปลือกที่มายงัโรงสี โดยใชก้ารทดสอบโดยวิธีการจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม Arena จากการวิจยัพบวา่ 

การแบ่งโมเดลทั้งหมด 3 โมเดล ไดแ้ก่ โมเดลศึกษาดว้ยระบบการบริหารจดัการคิวระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบนัโมเดลศึกษาที่

ออกแบบข้ึนใหม่โดยใชข้อ้สมมุติฐานในเร่ืองของการลดกระบวนการต่าง ๆ  และโมเดลศึกษาระบบจัดการคิวเพื่อเขา้ใน

ลกัษณะ One Stop Service มีเวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขา้วเปลือกอยู่ในระบบของโมเดลศึกษาในการที่จะพฒันาระบบการ

จัดการคิวเพื่อเขา้ในลกัษณะ One Stop Service มีเวลาเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ 0.14 ชัว่โมง ในขณะท่ีโมเดลศึกษาท่ีออกแบบ

ข้ึนมาใหม่โดยใชข้อ้สมมุติฐานในเร่ืองของการลดกระบวนการต่าง ๆ มีเวลาเฉลี่ยท่ี 0.23 ชัว่โมง และ โมเดลศึกษาดว้ย

ระบบการบริหารจดัการคิวระบบที่เป็นอยูปั่จจุบนั มีเวลาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 0.31 ชัว่โมง ในระยะทดลอง 90 วนั 

กรรณิการ์อ่วมเกิด (2555). ไดศ้ึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีซับซ้อนท าให้เกิดความ

ล่าชา้ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 3 สาขาบริเวณใกลเ้คียงกนั

พบว่าจ าเป็นที่ตอ้งปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อลดกระบวนการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกคา้

และจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกคา้

ในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัทางธนาคารเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการถ่ายโอนลูกคา้จาก High Counter ไปสู่ Low Counter 

เพื่อศึกษาในการลดกระบวนการท างานและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผล

การศึกษาในการจ าลองสถานการณ์จากทางเลือกทั้งหมดสรุปไดว้่าทางเลือกท่ีเหมาะสมของแต่ละสาขาดงัน้ีสาขา A ใช้

ทางเลือกการหมุนเวียนพนกังานในช่วง PEAK ของสาขา A โดยการหมุนเวียนพนกังานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา 

B แผนก High 1 คนสาขา B ใชท้างเลือกการหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา B โดยการหมุนเวียนพนักงาน

ในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คนสาขา c ใชท้างเลือกขอพนกังานจากส านกังานเขตมาช่วยงานสาขา 

โดยการขอพนกังานแผนก High 1 คนจากส านกังานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง PEAK จากทางเลือกน่าจะเป็นทางเลือก

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากสามารถลดระยะเวลารอคอยท่ีเกิดข้ึนได้และยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานซ่ึงพิจารณาจากเวลาในการรอคอยของลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการลดลงจ านวนลูกคา้ที่อยูใ่นแถวคอยลดลงและเปอ

เซ็นต์สัดส่วนการท างานของพนักงานเพิ่มมากข้ึนและสามารถรองรับบริการลูกคา้ท่ีเขา้มาไดใ้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนและ

สามารถน าไปเป็นตน้แบบในการพฒันาและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในสาขาอื่นต่อไป 

  Lu Zhen (2013) การบริหารจัดการพื้นท่ีในลานวางตู้คอนเทนเนอร์ ข้ึนอยู่กับชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ และ

ขั้นตอน การเลือกพื้นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการวางต าแหน่งตูค้อนเทนเนอร์ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัสารสนเทศของตูค้อนเทนเนอร์ท่ี

เขา้มาใหม่ เพื่อใหส้ามารถหาต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับตูค้อนเทนเนอร์ 

 ดนุสรณ์มงคลรัตน์  (2550) ศึกษาการแก้ปัญหาของปริมาณควรถบรรรทุกที่จอดรออยู่หน้าโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้าเพื่อรอการขนถ่ายข้ีเถา้ถ่านหินโดยการหาวิธีในการบริหารจดัการกบัคิวรถบรรทุกใหเ้กิดความหมาะสมโดยใช้

โปรแกรม Arena มาช่วยในการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์และท าการทดลองสถานการณ์ต่าง ๆ  ผลการวิจัยพบว่า การ

เปรียบเทียบระหว่างการเพิ่ม Dock และการเพิ่มอตัราการไหลของข้ีเถา้นั้นการเพิ่มอตัราการไหลสามารถลดจ านวนท่ีจอดอยู่

หนา้โรงงาน โดยเฉลี่ยไดม้ากว่าการเพิ่ม Dock อยา่งเห็นไดช้ดัเจนโดยท่ีการเพิ่มอตัราการไหลท าใหจ้  านวนรถบรรทุกท่ีจอด

รออยูห่นา้โรงงานใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยที่สถานการณ์ปัจจุบนัมีปริมาณคิวรถบรรทุกที่รออยูห่นา้โรงงาน 0.9 



คนัและเม่ือสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 โรงโดยเพิ่มอตัราการไหลของข้ีเถา้ถ่านหินแลว้จะท าใหป้ริมาณควรถบรรทุกท่ีรอหน้า

โรงงานจะมีประมาณ 0.3 คนั 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ในการการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในส่วนของแผนกวางแผน (CY Planning) โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นจะท า

หน้าที่หาต าแหน่งที่วางการวางตูค้อนเทนเนอร์ที่เขา้มาในลาน การคดัเกรดตูแ้ละวางตูต้ามเกรดใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกันและ

วนัที่ตูเ้ขา้ใกลเ้คียงกนั  

 ขั้นตอนการศึกษา 

 โดยศึกษาขอ้มูลและกระบวนการปฏิบติังานภายในส่วนงาน, วิเคราะห์และด าเนินงานตามขั้นตอนโครงงานวิจัย

รวบรวมขอ้มูลและสถิติ และสรุปผลการด าเนินงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการจ าลองของโปรแกรม Arena Simulation เพื่อศึกษาระบบในการท างานภายในลานตู้

คอนเทนเนอร์ เพื่อใชใ้นการสร้างแบบจ าลองเราสามารถก าหนดรายละเอียดตามขอ้มูลที่ไดจ้ัดเกบ็มาก าหนดในโปรแกรม 

Arena Simulation และก าหนดค่า Replication Parameters ไวด้งัน้ี ก  าหนดรอบการท างานไว ้100 รอบ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ที่

แน่นอนและช่วงเวลา Warm-up ก าหนดให้เป็น 0.0 ก  าหนดหน่วยของเวลา (Time Units) เป็นนาทีโดยค านวณระยะเวลา

เพียง 30 วนัเพื่อดูว่าผลของการที่ผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการแต่ละประเภทมีกระบวนการเป็นอยา่งไร โดยก าหนดเวลาการท างาน

เป็น 12 ชัว่โมง (08.00 20:00 น.) ซ่ึงก  าหนดระยะเวลาตามการท างานจริงตามช่วงเวลาการท างาน ณ ปัจจุบนัโดยอาจมีการ

ก าหนดระยะเวลาใหเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากมีผูท่ี้มาใชบ้ริการจ านวนมาก ผลจากการทดลองของกระบวนการทดสอบแบบจ าลอง

สถานการณ์ของระบบเก่าเม่ือผ่านการท างานไดน้ ามาท าโครงสร้างของแบบจ าลองไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างจ าลองใน Arena Simulation 

 

การน าเสนอข้อมูล 

จากผลลัพธ์ของแบบจ าลองการท างานแบบเดิมที่ได้ท  าการทดสอบเบื่องต้นจะพบปัญหาการรอคอยของ

ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเกิดระยะเวลาการรอคอยนานกบักระบวนการท างานของ Survey ในบางคร้ังท่ีใชเ้วลานานในการตรวจเชค็

สภาพตู ้จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท  าจึงไดห้าแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการปรับการท างานของ Survey เป็นแบบใหม่โดยจะท า

การจบัตูไ้ปสู่ลานซ่อมก่อนที่จะท าการตรวจเช็คสภาพตู ้และท าการจ าลองสถานการณ์ใหม่ก่อนน าไปใชจ้ริงว่าผลลพัธ์ที่ได้

นั้นสามารถตอบสนองกบัปริมาณลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และลดปัญหาการรอคอยท่ีเกิดข้ึนได ้ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได้ใช้



โปรแกรม Arena Simulation มาช่วยในการวิเคราะห์ จึงน าขอ้มูลนั้นมาสร้างป็นรายงานเพื่อน าไปวิเคราะห์และตดัสินใจ 

และน ามาปรับปรุงกระบวนการต่างๆในการท างานในลานตูค้อนเทนเนอร์บริษทั มหาพร นคร จ ากดั 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จากผลของการรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ีจัดเก็บตูค้อนเทนเนอร์และขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ 

เพื่อที่จะใชใ้นการออกแบบโมเดลที่จะสามารถจดัการท างานใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภท โดยทางคณะผูจ้ดัท  าได้ท  า

การทดลองดว้ยการใชโ้ปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ Arena Simulation เป็นตวัช่วยในการสร้างแบบจ าลอง คือปรับปรุง

แนวการวางตูค้อนเทนเนอร์แนวใหม่ท่ีจดัเก็บตูค้อนเทนเนอร์ไดม้ากข้ึน ลดขั้นตอนงานงานในบางส่วนไปท าในเวลาอื่น 

เพื่อลดการติดขดัของจราจรในลานตูค้อนเทนเนอร์ และเพิ่มความรวดเร็วในการท างาน คณะผูว้ิจยัไดว้างแผนผงัลานแบบ

ใหม่ และไดท้  าการทดลองโดยใชโ้ปรแกรม Arena Simulation เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดัและลดเวลาที่หัวลากใชใ้น

ลานไดล้ดลง 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจ าลอง 

 เน่ืองจากไม่สามารถลดเวลาการขั้นตอนท่ีเกี่ยวกนัรถยกตูค้อนเทนเนอร์ เพราะว่ามีตน้ทุนในการเปลี่ยนเคร่ืองมือ

ท่ีราคาสูง คณะผูว้ิจัยจึงเลือกท่ีจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ Survey ขาเขา้ท่ีมีขั้นตอนการท างานท่ีอาจใชเ้วลานานถา้หากตู้

คอนเทนเนอร์นั้นมีสภาพเสียหายหนัก ท าให้เสียเวลานานและท าให้รถติดได ้ เพราะว่าการ Survey ขาเขา้นั้นจะท าการ

ตรวจสอบขณะที่ตูค้อนเทนเนอร์ยงัอยู่บนหางลากซ่ึงตอ้งรอให้ตรวจสอบเสร็จจึงจะขยบัรถได ้ทางคณะผูว้ิจัยจึงเลือกตดั

การ Survey ขาเขา้ออก แลว้น าขั้นตอนน้ีไปท าตอนท่ีก  าลงัจะวางตูล้งท่ีลานซ่อมเพื่อท่ีจะลดขั้นตอนและลดเวลาท่ีหวัลากอยู่

ในลานใหไ้ดม้ากที่สุด จากขอ้มูลท่ีจ าลองออกมานั้น เวลาท่ีใชใ้นการ Survey ขาเขา้ใชเ้วลาประมาณ 8.0469 – 21.3989 นาท ี

 

ตารางที่ 1 เวลาท่ีใชใ้นขั้นตอนต่าง ๆ ต่อตูค้อนเทนเนอร์ 1 ใบ 

 

 
 

 



 
ภาพที่ 2 กระบวนการท างานหลงัจากตดักระบวนการ Survey ขาเขา้ 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ าลองการท างานแบบเดิม 

 

ประเภทของการท างาน เวลาในลานเฉลี่ย อรรถประโยชน์ 

average Maximum Average 

REPO-IN 53.7155 74.8220 0.33876 

S-PICKUP 44.3198 62.8020 0.25952 

C-RETURN 42.5216 60.8041 0.25794 

 

ผลจากการทดสอบหลังการปรับปรุงด้วยโปรแกรม Arena Simulation 

 ผลจากการทดสอบแบบจ าลองดว้ยโปรแกรม Arena Simulation ท าให้คณะผูว้ิจัยทราบถึงปัญหาการท างานที่

ก่อใหเ้กิดการรอคอยนั้นคือ การ Survey ขาเขา้ทั้งของ REPO-IN และ C-RETURN ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 8 – 22 นาที ซ่ึงท าให้

เกิดปัญหารถหัวลากที่มาใชบ้ริการอยู่ในลานตูค้อนเทนเนอร์นานเกินไป จึงไดท้  าการตดักระบวนการ Survey ขาเขา้ออก 

แลว้ค่อยไป Survey ในช่วงที่มีการยกตูล้งซ่อมดงัภาพที่ 2 จึงท าใหเ้วลาที่รถหวัลากในแต่ละประเภทงานใชเ้วลาอยูใ่นลาน

ลดลง 

 

ตารางที่  3 เปรียบเทียบจ าลองการท างานแบบใหม่ 

 

ประเภทของการท างาน เวลาในลานเฉลี่ย อรรถประโยชน์ 

average Maximum Average 

REPO-IN 25.8905 39.5683 0.37256 

S-PICKUP 34.3504 48.3858 0.48574 

C-RETURN 24.4239 49.6099 0.33736 



 

 นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบลานแบบใหม่เพื่อให้ลานตูค้อนเทนเนอร์สามารถรองรับตูค้อนเทนเนอร์

ไดม้ากข้ึนและมีลานซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ได้มากข้ึน จากเดิมนั้นลานตูค้อนเทนเนอร์สามารถรองรับตูไ้ด ้ 546 TEU ซ่ึง

แบ่งเป็น ลานตูซ่้อมบ ารุงซ่อมได ้ 96 TEU และลานวางตูค้อนเทนเนอร์ 450 TEU แต่ลานแบบใหม่สามารถรองรับตูไ้ด ้ 797 

TEU ซ่ึงแบ่งเป็น ลานตูซ่้อมบ ารุงซ่อมได ้152 TEU และลานวางตูค้อนเทนเนอร์ 645 TEU ดงัภาพที่ 3 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนผงัลานตูค้อนเทนเนอร์แบบใหม่ สีฟ้าเป็นลานซ่อมตู ้สีเหลืองเป็นลานเกบ็ตู ้

 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION / CONCLUSION)  

 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอ้มูลที่เกี่ยวกบัท างานของแผนก CY Officer ของบริษทั มหาพนคร จ ากดั เน่ืองจากมีการใชบ้ริการ

จ านวนมากภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ จึงท าใหพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูภ่ายในลานกองเกบ็ไม่สามารถเกบ็ตูค้อนเทนเนอร์ไดม้าก

เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเน่ืองดว้ยการด าเนินงานภายในแผนก CY Office จะตอ้งใชร้ะยะเวลาปฏิบติังาน

ค่อนขา้งนาน ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีลูกคา้ทั้งขาเขา้ และขาออกท่ีเขา้มาใชบ้ริการพร้อมกนั จึงท าใหเ้กิดปัญหาการล่าชา้  

ส่งผลโดยตรงใหเ้กิดการรถติดภายในลาน และเกิดการลา่ชา้ในการใหบ้ริการ อาจท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจของลูกคา้  

ทางผูจ้ดัท  าจึงไดท้  าการเกบ็ขอ้มูลและออกแบบกระบวนการท างานและจ าลองสถานการณ์โดยใชโ้ปรแกรม Arena มาเป็น

เคร่ืองมือจ าลองประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานในปัจจุบนัเพื่อหาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในแผนก CY Officer 

 ข้อเสนอแนะ 



 จากเดิมพนกังาน CY จะท าการ Survey ตูสิ้นคา้บนรถหวัลาก เปลี่ยนเป็นใหเ้คร่ืองมือท าการจบตูสิ้นคา้ลงมาที่ลาน

กองเกบ็ก่อนแลว้ท าการ survey ท  าใหก้ารจราจรภายในลานมีความคล่องตวัมากข้ึน และการวางแผนผงัภายในลานแบบใหม่

จากการค านวณสามารถเกบ็ตูสิ้นคา้จ านวนเพิ่มมากข้ึน ในส่วนของเคร่ืองมือท่ีมีอยูจ่  านวน 4 คนัจะแบ่งเป็นใชใ้นช่วงเชา้ 2 

คนั และในช่วงเวลาบ่าย 2 คนั เน่ืองจากเคร่ืองมือที่มีอยูมี่สภาพเก่าจึงตอ้งท าการพกัเคร่ืองเพื่อที่จะยืดอายุการใชง้านและ

ส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนในระยะยาวโดยไม่ตอ้งเพิ่มตน้ทุนในดา้นทรัพยากร 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์นิภาพรรณ อนนัตพ์ล

ศกัด์ิ อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ดว้ยความเอาใจใส่

อยา่งดียิง่ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี อีกทั้งตอ้งขอบคุณพนกังานบริษทั มหาพร นคร จ ากดั ทุกท่านท่ี

ช่วยช้ีแนะ ทั้งในดา้นของขอ้มูลต่างๆและช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างหารด าเนินงานอีกดว้ย 
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