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บทคดัย่อ 

  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชา สหกิจศึกษา 91030459 (Cooperative Education) ท่ีเปิดโอกาส
ให้นิสิตปฏิบติังานกบัสถานประกอบการจริง เป็นการศึกษาระบบการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท่ีนิสิต
จะไดป้ฏิบติังานจริงเม่ือจบการศึกษาในอนาคต การฝึกงานในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกหวัขอ้เร่ือง แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในกรณีท่ีมีตู้คอนเทนเนอร์ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการท างาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 
การบริหารจดัการตู้คอนเทนเนอร์ของแผนก Container Control ของบริษทัฯ หรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ  
ท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกนั จากการท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั โงวฮก จ ากดั 
ผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในแผนก CS Inbound CS Outbound และ Container Control ผูว้ิจยัจึงเร่ิม
ศึกษารายละเอียดรูปแบบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน กระบวนการการปฏิบติังาน ปัญหาท่ีพบเจอจากการ
ปฏิบติังาน รวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อให้บริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการตูค้อนเทน
เนอร์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้

1. บทน า (INTRODUCTION) 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท  าให้ เ กิดวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก  
หลายประเทศจึงตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวน์คร้ังใหญ่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของผูค้นรวมถึงแรงงาน และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลท าใหตู้ค้อนเทนเนอร์ขาดแคลน และจากเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให ้
บริษทั โงวฮก จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการตวัแทนเรือท่ีมีหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
(Regional Container Line Public Company Limited) ในการบริหารจดัการระวางสินคา้บนเรือและตูค้อนเทน
เนอร์ท่ีใหบ้ริการกบัผูส่้งออก ไดรั้บผลกระทบในเร่ืองของการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ เน่ืองจากปริมาณความ
ตอ้งการการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออกของลูกคา้มีมากกวา่ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมี จึงท าใหเ้กิดความ
เสียหายตามมาหลายประการ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตูค้อนเทน
เนอร์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อลดความเสียหายจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในฐานะท่ีผูว้ิจยั
ไดม้าปฏิบติัสหกิจท่ีบริษทั โงวฮก จ ากดั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการท างานแลว้น ามาวิเคราะห์ เพื่อ



ศึกษาหาวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางท่ีอาจน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตู้
คอนเทนเนอร์ท่ีจะสามารถลดความเสียหายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

   2.1.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอนเทนเนอร์ 

  ตูค้อนเทนเนอร์ (Container Box)  คือ ตูภ้าชนะท่ีผลิตมาใช้ส าหรับบรรจุสินคา้ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การขนส่ง (Article of Transport Equipment) ซ่ึงมีหลายสีสัน หลายขนาด และหลายประเภท เพื่อให้เกิดการ
ขนส่งท่ีสะดวก ปลอดภยั และเหมาะสมกบัสินคา้ประเภทนั้น ๆ 

   2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียง 

  การบริหารความเส่ียง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนดนโยบาย การปฏิบติังานและการ
ทุจริต  

   2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 

  คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ธุรกิจใหบ้ริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัได ้ 

   2.1.4 ผงังาน (Flowchart) 

  ผงังาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลกัษณ์ (Symbol)  ท่ีใช้เขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย 
ขอ้ความหรือค าพูด ท่ีใชใ้นอลักอริทึม (Algorithm)  

  2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ปิยะนุช หนูแยม้ (2558) ศึกษากระบวนการส่งออกสินคา้โดยระบบคอนเทนเนอร์และศึกษาแนวทางการ
แกปั้ญหาการขาดคอนเทนเนอร์ในการส่งออกของบริษทั ไชน่าชิปป้ิง (กรุงเทพ) จ ากดั พบวา่ไดข้อ้สรุปตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  สุภณัฐ ลิมปิวฒันา (2558) ศึกษากระบวนการท างานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานล่าช้าในฝ่าย 
Export Document เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของทั้งสายงานของบริษทั โงวฮก 



จ ากดั พบวา่ผูป้ฏิบติังานสามารถจดัท าเอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความผดิพลาดใน
การจดัท าเอกสารลดนอ้ยลง 

  กมลวรรณ จินโจ (2561) ศึกษากระบวนการท างานของบริษทั หยางหมิงไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพื่อปรับปรุงการและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาออกและลดขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยแนวคิดไคเซ็น พบวา่พนกังานมีการเตรียมความพร้อมและมีความคาดหวงัวา่วธีิการท างานใหม่น้ี
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้แผนกเอกสารขาออกไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยลดขั้นตอนการท างานให้แก่
พนกังาน 

3. วธิีการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

  3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

 ศึกษากระบวนการปฏิบติังาน ลงมือปฏิบติังานจริง รวมไปถึงการสัมภาษณ์ และรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
ก าหนดปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาก าหนดหัวขอ้รายงาน รวบรวมปัญหา และขอ้มูลท่ีจ าเป็นใน
การศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ ประมวลผล และสรุปผล 

  3.2 วธีิการรวบรวมขอ้มูล 

  การศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์ในกรณีท่ีมีตูค้อนเทนเนอร์ไม่
เพียงพอต่อความต้องการคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

  3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

   ประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัน้ี ไดแ้ก่ พนกังานทั้งหมดในแผนก Container Control ของบริษทั 
โงวฮก จ ากดั (สาขาแหลมฉบงั) ซ่ึงมีอยูจ่  านวนทั้งส้ิน 3 คน 

  3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการสอบถามพนักงานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน และรวบรวมประเด็นปัญหาในการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์ในกรณีตูค้อนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ น ามาวิเคราะห์ถึงความเส่ียงในแต่ละแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการตั้งประเด็น
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อแนวทางในการแกปั้ญหา และให้น ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละประเด็นความเส่ียง 
ซ่ึงจะอา้งอิงจากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมร่วมของบริษทั โงวฮก จ ากดั และท าการวเิคราะห์ผลตามประเด็น
ความเส่ียงของแต่ละแนวทาง ซ่ึงการวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าประเด็นความเส่ียงจะมีลักษณะเป็นแบบ 



มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จากนั้นจึงท าการค านวณผล วเิคราะห์ และเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์ในกรณีท่ีมีตูค้อนเทนเนอร์ 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

   4.1 กระบวนการท างานของแผนก Container Control 

  ลกัษณะการท างานของบริษทั โงวฮก จ ากดั (สาขาแหลมฉบงั) มีลกัษณะองคก์ารแบบลูกผสม (Hybrid 
form  Organization) มีระดับการตัดสินใจท่ีส าคัญอยู่ท่ีสาขาใหญ่ของบริษัท แต่ก็มีการตัดสินใจในระดับ
รองลงมาอยู่ท่ีสาขาย่อย โดยลกัษณะการท างานของสาขาแหลมฉบงันั้นจะเป็นการท างานท่ีทุกแผนกใช้พื้นท่ี
ท างานเดียวกนั และมีการส่งต่อขอ้มูลต่าง ๆ ระหวา่งแผนกโดยใช้ระบบภายในขององคก์รเช่น ระบบ Dolphin 
แอพพลิเคชนั Skype ระบบ Dedia และ E-mail เป็นตน้ 

  4.2 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งกระบวนการท างานของแผนก Container Control 

  จากเหตุการณ์โรคระบาด Covid-19 ท  าให้หลายประเทศตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวน์คร้ังใหญ่ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการใชชี้วติของผูค้นรวมถึงแรงงาน  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลท าใหตู้ค้อนเทนเนอร์ขาด
แคลน และจากเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้ บริษทั โงวฮก ไดรั้บผลกระทบในเร่ืองของการขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออกของลูกคา้มีมากกวา่ปริมาณ
ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมี 

  4.3 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ล าดับ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 การใชตู้ ้Repo 
2 การทยอยลากตูค้อนเทนเนอร์ 
3 การเร่งซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 
4 การเร่งคืนตูค้อนเทนเนอร์ 
5 การซ้ือตูค้อนเทนเนอร์เพิ่ม 
6 การลดระยะเวลา Freetime 
7 การพยากรณ์ความตอ้งการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ของลูกคา้ล่วงหนา้ 
8 การจ ากดัปริมาณการรับ Booking 



  4.4 ผลการก าหนดค่าน ้าหนกัประเด็นความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา น า้หนัก 
1. ความพึงพอใจของลูกคา้ลดลง 0.18 
2. คุณภาพของการใหบ้ริการลดลง 0.15 
3. ภาพลกัษณ์องคก์รเสียหาย 0.2 
4. เงินลงทุน/ค่าใชจ่้ายสูง 0.11 
5. อ านาจการแข่งขนั/ส่วนแบ่งการตลาดลดลง 0.12 
6. ขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลย ี 0.14 
7. ความไม่แน่นอนของ Demand และ Supply 0.1 
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  4.5 วเิคราะห์ ประมวลผล และสรุปผล 

  จากการวิเคราะห์และประมวลผล สรุปผลไดว้า่ แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาตูค้อนเทนเนอร์ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ คือ วิธีการใช้ตู ้Repo รองมาคือ วิธีการซ้ือตูค้อนเทนเนอร์เพิ่ม, การพยากรณ์ความ
ตอ้งการใช้ตูค้อนเทนเนอร์ของลูกคา้ล่วงหน้า, การเร่งซ่อมตูค้อนเทนเนอร์, การทยอยลากตูค้อนเทนเนอร์,  
การเร่งคืนตูค้อนเทนเนอร์, การจ ากดัปริมาณการรับ Booking และวธีิการลดระยะเวลา Freetime ตามล าดบั 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS) 

  5.1 สรุปผลการศึกษา 

  แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาตูค้อนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ คือ วิธีการใชตู้ ้Repo 
รองมาคือ วิธีการซ้ือตูค้อนเทนเนอร์เพิ่ม, การพยากรณ์ความตอ้งการใช้ตูค้อนเทนเนอร์ของลูกคา้ล่วงหน้า,  
การเร่งซ่อมตูค้อนเทนเนอร์, การทยอยลากตูค้อนเทนเนอร์, การเร่งคืนตูค้อนเทนเนอร์, การจ ากดัปริมาณการรับ 
Booking และวธีิการลดระยะเวลา Freetime ตามล าดบั 

  5.2 ขอ้เสนอแนะ 

  1. เน่ืองจากแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาจเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น บริษทั
ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีการเพิ่มทกัษะการท างานหรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนกังาน  
  2. ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผลของการน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละแนวทาง 



  3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการท างาน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของแผนก 
Container Control นั้น ดงันั้นหากสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกนักบัแผนกอ่ืน ๆ ดว้ย 

6. กติติกรรมประกาศ 

  รายงานการปฏิบติัสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จข้ึนได ้ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอยา่งยิง่จาก ดร.มธัยะ 
ยุวมิตร อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียด 
ถ่ีถว้น และเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาการปฏิบติัสหกิจ ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและเสียสละเวลาของ
ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธิประสาท 
วิชาความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั และ ขอขอบพระคุณพ่อ แม่ ครอบครัว และเพื่อน ๆ ท่ีได้ให ้
ความช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจเสมอมาจนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

  ขอขอบพระคุณ บริษทั โงวฮก จ ากดั ท่ีมอบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 
สถานประกอบการจริง ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียน การเขา้
ฝึกสหกิจในคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดีนั้น มาจากความร่วมมือและการสนบัสนุนจากพี่ ๆ แผนก CS Inbound แผนก CS 
Outbound และแผนก Container Control ท่ีให้ความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลและการเขา้ไปศึกษากระบวนการ
ท างานท่ีแผนก ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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