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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาวิจยัปัญหาการปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ ท่ีไม่เป็นไปตามระบบ FIFO โดยเกิดจากผูบ้ริการ

สายเรือแจง้เตือนการท่ีลานตูไ้ม่ท าการปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีอายุมากออกจากลาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการ

ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ท่ีไม่เป็นไปตามระบบ FIFO เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความผิดพลาดของปัจจยั 

ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อการปล่อยตูค้อนเทนนอร์ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 

และโปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการค านวณปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ท่ีไม่ท าการปล่อยตามหลักการ FIFO  

และใชใ้นการจ าลอง ออกแบบแนวทางการแกไ้ขการจดัวางตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีการจดัวางไม่เหมาะสม ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 

ก า ร ล ด ก า ร ปั ญ ห า ก า ร ป ล่ อ ย ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์ ท่ี ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ก า ร  FIFO ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ี อ ง  

โดยการจดัการเสนอแนวทางท่ีท าให้ค่าเฉล่ียลดลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้านพ้ืนท่ี บุคคล และเคร่ืองจกัรในคร้ังน้ี

ก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 ธุรกิจลานตู้คอนเทนเนอร์เป็นหน่ึงในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสายการเดินเรือ  

หรือเจา้ของตูค้อนเทนเนอร์ หรือผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล และธุรกิจน าเขา้ส่งออก ซ่ึงก่อตั้งขึ้นมาไดเ้น่ืองจาก  

ธุรกิจสายการเดินเรือ หรือเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ ต้องการให้ในแต่ละประเทศท่ีมีกิจกรรมการน าเข้า ส่งออก  

โดยการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ในการบรรจุสินคา้ มีสถานท่ีท่ีสามารถจดัการรับตูค้อนเทนเนอร์เปล่าจากลูกคา้หลงัจากท่ีลูกคา้

ได้น าสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว หรือปล่อยตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้ลูกค้า เพื่อใช้ในการบรรจุสินคา้  

เพื่อท าการส่งออก รวมถึงกิจกรรมการซ่อมแซม รักษาตูค้อนเทนเนอร์เปล่าให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน ก่อนท าการปล่อย

ตูค้อนเทนเนอร์ ให้ลูกคา้น าไปบรรจุ เพ่ือท าการส่งออกต่อไป ดงันั้นธุรกิจลานตูค้อนเนอร์จึงมีความส าคญัอยา่งมาก 

 ลานตู้คอนเทนเนอร์มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น บริการฝากตู้คอนเทนเนอร์ บริการตู้คอนเทนเนอร์ของ 

แต่ละสายเรือ บริการชัง่น ้าหนกั ซ่ึงเป็นหน่ึงในการบริหารตูค้อนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพ ควรท าให้เรืออยูก่บัลานตูค้อน

เทนเนอร์ในระยะยาว การท าให้เวลาในการรอตูค้อนเทนเนอร์ไม่เกินมาตรฐาน ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจลานตูค้อน

เทนเนอร์กลวัมากท่ีสุด คือ ตวัแทนสายการเดินเรือ หรือ เจา้ของตูค้อนเทนเนอร์ ยา้ยไปหาผูป้ระกอบการธุรกิจรายอื่น  

 การบริหารลานตูค้อนเทนเนอร์ควรเป็นไปตามหลกั FIFO ท่ีสายเรือวางไว ้เน่ืองจากการท่ี ตูค้อนเทนเนอร์ของ

สายเรือ ทางลานตู้จะเป็นผูดู้แล เก็บรักษา และซ่อมแซม เม่ือท าให้ตู ้คอนเทนเนอร์พร้อมบรรจุสินค้า จะถูกจัดเก็บไป 

ในกองตูค้อนเทนเนอร์ โดยแยกตามเกรดและขนาดของตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อรอให้สายเรือส่ง Booking ของลูกคา้มาให้รับ 

ท่ีลานตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือน าไปบรรจุ ซ่ึงระหว่างนั้นอาจจะมีเรือน าเขา้ตู ้คอนเทนเนอร์เข้ามาในประเทศ โดยสายเรือ 

จะส่งตู้  REPO มาให้ลานตู้  หรือลูกค้าน าตู ้มาคืน ท าให้ตู ้ ท่ี เข้ามาต้องเข้ากระบวนการซ่อม แซม และย้ายไป 

ในกองตูค้อนเทนเนอร์ ท าให้เกิดการวางทบักนัของตูเ้ก่าและใหม่ ท าให้เกิดปัญหาการปล่อยตูไ้ม่เป็นไปตามหลกัการ FIFO  



 ปัจจุบันธุรกิจ น้ี เ ป็นปัจจัย ท่ี มีผลต่อการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ เปล่ า  จะท าให้ข้อมูลเ กิดประโยชน์ 

และสามารถน ามาใชเ้พื่อพฒันาในการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลของปัญหาคือ Demand 

และ Supply ไม่ตรงกับประเภทตู้ และท าให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าหรือตัวแทนสายเรือจะต้องจ่ายค่า  Storage ให้กับ 

ทางลาน ซ่ึงท าให้ลูกคา้ หรือตวัแทนสายเรือเกิดความไม่พึงพอใจ 

 ปัจจุบนัลานตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทักรณีศึกษา พิสทธ์ิ โลจิสติกส์ มีความสามารถในการจดัเก็บตูค้อนเทนเนอร์

อยู่ท่ี 60,000 Units/Month โดยแยกเป็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ตู ้หนัก และสามรถรองรับตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ 160 Units 

ดังนั้ น เ พ่ือ เ ป็นการ เ พ่ิมประสิท ธิภาพในการจัดการและรอง รับตู้คอนเทนเนอ ร์ของลานตู้คอนเทนเนอร์   

จึงไดท้  าการศึกษา การจดัการตูค้อนเทนเนอร์โดยหลกัการ FIFO (First In First Out) เพื่อท าการปรับปรุง ลดขอ้ผิดพลาด 

และปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในขั้นตอนการด าเนินงาน ลดระยะเวลา และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) 

 FIFO (First In First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง

จากการจดัเก็บเป็นเวลานานท่ีจะท าให้สินคา้เสียหายจากการหมดอายุ LIFO (Last In First Out) หมายถึง สินคา้ท่ีเขา้คลงั 

ทีหลงั ให้จ่ายออกไปก่อนสินคา้พวกน้ี ไดแ้ก่ วตัถุดิบในการผลิต สินคา้ท่ีมีอายุจ ากดั เป็นตน้ การเขา้หลงัออกก่อน (LIFO 

Last in First out) เป็นวิธีท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้ โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชที้หลงัสุด 

จะตอ้งถูกน าออกขายหรือ น ามาใชก่้อน โดยตามหลกัของ FIFO (First In First Out)  ตน้ทุนของวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาท่ีหลงัสุด 

จะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อน การคิดตน้ทุนสินคา้โดยใชห้ลกัวิธีการเขา้หลงัออกก่อนจะแสดงถึงตน้ทุนสินคา้ 

ท่ีมีราคาใกลก้บัราคาตลาดในปัจจุบนัมากทีสุด  

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ (Layout Management) 

 การวางผงัโรงงาน (Plant Layout) จัดเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบโรงงาน (Plant Design) ซ่ึงเป็นการจัด 

การวางแผนเตรียมการใชพ้ื้นท่ีของสถานท่ีท่ีมีอยูเ่ดิม หรือสถานท่ีใหม่ เพ่ือก าหนดท่ีตั้งและการจดัวาง เช่น การก าหนดท่ีตั้ง

ของเคร่ืองจักร อุปกรณ์, ท่ีตั้ งของแผนกต่าง ๆ, ห้องเก็บของ ทางเดิน คนงาน วตัถุดิบ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินการผลิตสินคา้และบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงคข์องการวางผงัโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 

 James และ Jerry (1998) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง The Warehouse Management Handbook; the second edition 

ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ ระบบการ

จดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System), ระบบจดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System), ระบบการ

จัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System), ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity 

System), ระบบการจัดเก็บท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) และระบบการจัดเก็บแบบผสม 

(Combination System) 

  

 



 ทฤษฎีวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 แผนผงักา้งปลาเป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะวดัคุณภาพในการปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้ของ  

แต่ละส่วน เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวตัถุประสงค์ของแผนผงัก้างปลา เพื่อตอ้งการค้นหา

สาเหตุแห่งปัญหา  

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ศึกษาภาพรวมและขั้นตอนกระบวนการด าเนินงาน 

 ผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาภาพรวมและกระบวนการด าเนินงานของลานวางตู้คอนเทนเนอร์ โดยการสัมภาษณ์ 

และรวบรวมขอ้มูลจากหวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการและระดบัปฏิบติัการเพื่อใชใ้นการวิจยั 

 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ จ านวน 7 คน ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดเก็บ  ยกตู ้

และประสานงานกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปล่อยให้กบัลูกคา้โดยการปล่อยตูต้อ้งคดัเลือกจากจ านวนวนัของตูท่ี้เขา้มาวางพกั 

ในลานตูค้อนเทนเนอร์ก่อน 

 3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ดว้ยหลกัการ FIFO  

 3.3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิจยัในการปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ดว้ยหลกัการ FIFO 

 3.3.3 สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ปัจจยัและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 3.3.4 ศึกษากระบวนการท างานจากฝ่ายปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการตูค้อนเทนเนอร์ โดยการสัมภาษณ์ 

 3.3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชวิ้ธีการลงพ้ืนท่ีจริง สังเกตการณ์ 

 3.3.6 การสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจยั 

 3.3.7 การน าเสนอผลการวิจยั 

 3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก แผนผงักระบวนการท างานของลานวางตูค้อนเทนเนอร์ การสังเกต การจดัการพ้ืนท่ี

วางตูค้อนเทนเนอร์ และหลกัการ FIFO เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงเหตุผล  

 3.5 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยใช้วิธีการลงพ้ืนท่ีปฏิบติังาน

จริง เพ่ือสังเกตขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผูป้ฏิบัติงาน  

เพ่ือหาแนวทางในการพฒันา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัตูค้อนเทนเนอร์ 

 การสังเกต (Observation) ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบในการสังเกต 2 รูปแบบ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) คณะผูวิ้จัยเข้าประชุมกับผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลท่ีคาดว่าจะเป็นปัญหา และท าการ  

จดบนัทึกขอ้มูล และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) คณะผูวิ้จยัจะสังเกตกระบวนการต่าง ๆ  

ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบติังาน  

 การวิเคราะห์โดยใช้แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาอย่างถ่ีถว้น 

และสามารถหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ล 



 เก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณตูเ้ขา้ – ออก ขอ้มูลปริมาณการปล่อยตู ้และจ านวนตูท่ี้มีอายุมาก ซ่ึงเกิดจากการบริหาร

จดัการตูค้อนเทนเนอร์ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 2 เดือน เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณ

และการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์ในหลกัการ FIFO 

 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในคร้ังน้ี ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต  

แผนผงัก้างปลา และการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกิดขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ โดยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการท างาน, วิเคราะห์กระบวนการท างาน ในการจดัวางตูค้อนเทนเนอร์, วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีการปล่อยตู ้

ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการ FIFO และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จากกระท าไม่ปฏิบติัตามหลกัการ FIFO 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 การวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  

พบสาเหตุหลักของปัญหา 7  สา เหตุ  คือ  พนักงาน , เค ร่ืองจักร , กระบวนการท างาน , พ้ืน ท่ี , ทีมซ่อมบ า รุง ,  

ระบบ และสายเรือ 

 แนวทางการแก้ไขสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา จากแผนภูมิก้างปลา 

 พนกังาน คือ มีความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนปฏิบติังานการวางตูแ้ละปล่อยตู ้ตามระบบ FIFO หรือการวางตูท่ี้รอ

ซ่อมผิดกอง โดยแนวทางการแกไ้ข คือ มีการจดัอบรม พูดคุยถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้งท าความเขา้ใจร่วมกนั

กบัพนกังานปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน รวมถึงแบ่งปันความคิดเห็น  

 เคร่ืองจกัร คือ Side loader ไม่พร้อมใชง้าน โดยแนวทางการแกไ้ข คือ ควรท าใบตรวจเช็คก่อน - หลงัการใชง้าน

ให้กบัพนกังานขบัรถ เพ่ือตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลงัการใชง้านว่าพบส่ิงใดผิดปกติหรือไม่  

 กระบวนการ คือ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไม่ตรงกบัมาตรฐานการปล่อยตู ้หรือไม่มีการจดัการล าดบั ก่อนหลงั

การจดัเก็บและปล่อยตู ้เป็นตน้ โดยมีแนวทางการแกไ้ข คือ วางแผนการปฏิบติัการท างาน จดัล าดบัการจดัเก็บตูค้อนเทน

เนอร์ท่ีพร้อมจะปล่อยให้กบัลูกคา้ เพ่ือไม่ให้ท างานซ ้ าซ้อนกนั รวมทั้งไม่เสียเวลาและค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นในการร้ือตูค้อน

เทนเนอร์ 

 พ้ืนท่ี คือ ไม่มีการวางแปลนลานท่ีเหมาะสม และแผนการจดัการในการวางตูเ้ปล่าและตูห้นักไม่เหมาะสมโดย

แนวทางการแกไ้ข คือ วางแผน จดัพ้ืนท่ีในการจดัวางใหม่ โดยมีการแยกประเภท เกรดตู ้รวมถึงจดัเรียงตามวนัท่ีเขา้ของตู้

คอนเทนเนอร์ เพ่ือให้การท างานสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยงัถูกตอ้งตามหลกัการ FIFO 

 ทีมซ่อมบ ารุง คือ การส่งเกรดตู้คอนเทนเนอร์ผิด ไม่ตรงกับตู้คอนเทนเนอร์จริงในลานตูค้อนเทนเนอร์  และ 

การซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ท่ีหลุดมาตรฐานของสายเรือ โดยมีแนวทางการแกไ้ข คือ ท าการสร้าง List รายการตูค้อนเทนเนอร์

ท่ีทีมซ่อมส่งมา แลว้ให้ทีม Operation ท าการตรวจเช็ค แลว้แจง้มายงัทีม Customer service เม่ือให้ทราบถึงจ านวนตูค้อนเทน

เนอร์จริงท่ีอยูใ่นลาน เพื่อท าการควบคุมการจอง Booking มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

 ระบบ คือ ไม่แสดงตู้ท่ีต้องการน าเข้า  ปล่อยออก และต าแหน่งตู้ไม่ตรงตามต าแหน่งจริงภายในลาน 

โดยแนวทางการแกไ้ข คือ ควรท าการด าเนินกระบวนการควบคู่กบัโปรแกรมเก่าและใหม่ แลว้ Feedback ให้ผูพ้ฒันาระบบ 

แกไ้ขโปรแกรมให้สมบูรณ์ เพื่อลดความผิดพลาดจากโปรแกรม จนกว่าโปรแกรมจะสมบูรณ์ 

 สายเรือ คือ การส่งลูกคา้มาไม่สมดุลกบัเกรดตูค้อนเทนเนอร์ภายในลาน โดยแนวทางการแกไ้ข คือ ควรมีการ

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์ทุกวนั และวางเกณฑเ์ม่ือตูค้อนเทนเนอร์ถึงเกณฑท่ี์ถึงอายุ 



 หลักการ FIFO (First In Frist Out) 

 จากการศึกษาพบว่าการจดัการปล่อยตูท่ี้ไม่เป็นไปตามระบบ FIFO โดยมีการวางปะปนเดือน, สายเรือ และเกรดตู ้

ท  าให้เกิดผลกระทบกบัลูกคา้ (สายเรือ) ท่ีจะตอ้งเสียค่า Storage ให้กบัทางลาน ซ่ึงท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจต่อทาง

ลาน รวมถึงท าให้เสียเวลาในการร้ือตู ้และท าเกิดค่าใชจ้่าย ค่าเช้ือเพลิงและค่าล่วงเวลาพนกังานเพ่ิมขึ้น 

 การวิเคราะห์ปริมาณของตู้เปล่าท่ีคงเหลืออยู่ในลานตู้คอนเทนเนอร์กรณีศึกษา 

 ผูท้  าการศึกษาไดน้ าข้อมูลการปล่อยตู้คอนเทนเนอร์เปล่าก่อนการปรับปรุง มาคิดเป็นเปอร์เซนต์จากจ านวน

ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ทั้งหมดท่ีมีอยู่ภายในลานตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงน าขอ้มูลจาก เดือน มกราคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2564 

มาแสดงในภาพประกอบท่ี 4.9 และผลเฉล่ียท่ีไดจ้ากการเก็บข้อมูลคิดก่อนการเสนอแนวทางการแกไ้ข คือ ร้อยละ 49.45  

และหลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีการในการปรับปรุงและการแกปั้ญหาการปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ให้เป็นไปตามหลกัการ 

FIFO แลว้นั้น จึงน าขอ้มูลหลงัการปรับปรุง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 เพื่อมาค านวณหาค่าเฉล่ียหลงัการ

ปรับปรุงจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีอายุมาก โดยท าการวดัผลตามเกณฑ์วตัถุประสงค ์พบว่า เปอร์เซนต์หลงัการปรับปรุ ง

ลดลงเหลือ ร้อยละ 27.42  

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าหากมีการปรับพ้ืนท่ีในการวางตูค้อนเทนเนอร์เปล่าให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น และพนกังาน

มีความเขา้ใจหลกัการ FIFO เพ่ิมขึ้น ส่งผลผลท าให้การบริหารจดัการการท างานตามหลกัการ FIFO ท าไดง้่ายขึ้น เน่ืองจากมี

การคดัแยกประเภท เกรด และอายขุองตู ้ท  าให้สามารถคดัเลือกตู ้เพ่ือปล่อยให้กบัลูกคา้ไดส้ะดวก และง่ายขึ้น 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION / CONCLUSION)  

 จากผลการศึกษาแนวทางการจดัวางผงัตูค้อนเทนเนอร์เปล่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปล่อยตูค้อนเทน

เนอร์เปล่าตามหลกัการ FIFO ณ ลานตูค้อนเทนเนอร์กรณีศึกษาปัญหาท่ีพบคือ การจดัเก็บตูค้อนเทนเนอร์เปล่าท่ีปล่อย 

(AV) ให้กบัลูกคา้ ไม่มีการแยกอายุของตู ้และการวางแผนผงัลานตูค้อนเทนเนอร์ท่ีไม่เป็นสัดส่วน ส่งผลท าให้การปล่อยตู้

ให้ลูกคา้ไม่เป็นไปตามหลกัการ FIFO และหลกัเกณฑ์ท่ีผูใ้ห้บริการสายเรือไดก้ าหนดไว ้ท าให้เกิดความพึงพอใจ เน่ืองจาก

เกิดค่าใชจ้่ายการจดัเก็บ (Storage) ดงันั้นผูศึ้กษาท่ีไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหา จึงไดห้าแนวทางการแกไ้ขและลดความผิดพลาดใน

การจัดเก็บและปล่อยตู้คอนเทนเนอร์เปล่า  คือท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัญหาในการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์  

รวมทั้งหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากพ้ืนท่ีในการจดัการไม่เป็นสัดส่วนและการวางตูท่ี้ปะปนอายุกนั  

มีกระบวนการท่ีซ ้าซอ้น จ านวนเคร่ืองจกัรไม่สัมพนัธ์กบัพนกังานขบัรถยก รวมทั้งพนกังานไม่มีความเขา้ใจในกระบวนการ

การปฏิบติังานตามหลกัการ FIFO จึงไดท้  าการเสนอแนวทางการแกไ้ข โดยการน าพนกังานมาอบรมและอธิบายท าความ

เขา้ใจในกระบวนการตามหลกัการ FIFO เพื่อให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการท างานนอ้ยท่ีสุด และท าการศึกษาวิธีการจดัการพ้ืนท่ี

จดัเก็บให้เป็นระบบระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งไดน้ าหลกัการ FIFO มาประยกุต ์วิเคราะห์ เพื่อท าการปรับปรุง

การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในเร่ืองของพ้ืนท่ีจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์เปล่า เพ่ือปล่อยให้กับลูกค้า โดยก่อนท าการ

ปรับปรุง พบว่า ปริมาณการหมุนเวียนของตูเ้ปล่า คือ ร้อยละ 49.45 และหลงัเสนอแนวทางการปรับปรุงลดลงเหลือ ร้อยละ 

27.42 ส่งผลให้การปฏิบติังานการปล่อยตูเ้ปล่าท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์FIFO มีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ 



6. กิตติกรรมประกาศ 

 การท่ีไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั พิสุทธ์ิ โลจิสติกส์ จ ากดั ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 เป็นเวลารวมทั้ งหมด 4 เดือน ซ่ึงได้ปฏิบัติในฝ่ายปฏิบัติการ คือ แผนกการปฏิบัติการ (Operation)  

และแผนกบริการลูกค้า (Customer service) เ พ่ือให้ เ กิดความเข้าใจขั้นตอนการบริการของลานตู้คอนเทนเนอร์  

รวมถึงลกัษณะการท างานของผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการควบคุมลานตูค้อน

เทนเนอร์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ซ่ึงท าให้รับความรู้ในการท างานจริงในการแกไ้ขปัญหา การให้บริการดา้น

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการการจดัการตูค้อนเทนเนอร์ รายงานสหกิจเล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากการสนบัสนุนจาก

บุคคลหลายท่านจากหลาย ๆ หน่วยงานในบริษัท ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 

ในการให้ค  าปรึกษา และให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ จนท ารายงานฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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