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บทคัดย่อ 

            โครงงานเร่ืองการศึกษาค่าเฉล่ียระยะเวลา Lead Time ของขั้นตอนตั้งแต่ปล่อยตูใ้ห้กบัลูกคา้จนถึงตู้

ลงเรือ เพื่อเสนอแนวในการลดระยะเวลาค่าเฉล่ียของ Lead Time มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนตั้งแต่

ปล่อยตูใ้ห้กบัลูกคา้จนถึงตูล้งเรือของบริษทัสายเรือแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานครคน้หาถึงปัญหาถึง

ค่าเฉล่ีย Lead Time ท่ีเกินกว่ามาตรฐานท่ีตั้งไวโ้ดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผ่านการศึกษาขอ้มูลจา

แอพพลิเคชัน่      ของบริษทั และผา่นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั พนกังานแผนก Logistics & Operations จ านวน 

2 ท่านและพนกังานท่ีประจ าอยูท่ี่ลานเก็บตูจ้  านวน 1 ท่าน 

             จากการศึกษาพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่มาจากมาจากขั้นตอนการปล่อยตูใ้หก้บัลูกคา้ สาเหตุหลกัมาจาก

การปล่อยตูใ้ห้ลูกคา้เกินจ านวนวนัท่ีเป็น และ ลูกคา้เอาตูท่ี้ลากไปมาคืนให้กบับริษทัชา้ รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ 

ท าให้พบว่าบริษทัไม่มีแนวทางการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทางผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงคือ การ

ก าหนดเวลาและลดระยะเวลาในการปล่อยตู ้ของจ านวนบริษทัจ านวนหน่ึงท่ีมียอดการส่งออกตู ้และใช้เวลา

ในการใช้ตูน้าน 10  อนัดบั และ จ านวนชนิด/ขนาดตู ้ ท่ีมียอดการใช้ตูน้านท่ีสุด 3 อนัดบั การยื่นเอกสาร

ออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนในการท่ีลูกคา้มาเอาน าตูอ้อกจากลานตู ้  การเพิ่มจ านวนตูใ้ห้เพียงพอกับความ

ตอ้งการของลูกคา้ และการปล่อยตูใ้หพ้อดี ใหก้บัทางผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปล่อยตูใ้หก้บัลูกคา้ ส่งผลให้

ระยะเวลาค่าเฉล่ีย Lead Time ของขั้นตอนตั้งแต่ปล่อยตูใ้ห้กบัลูกคา้จนถึงตูล้งเรือ มีค่าเฉล่ียลดลงจาก 8.94 

วนั เหลือ 8.80 โดยลดลงมา 0.14 คิดเป็น 1.57 % ซ่ึงสามารถลดค่าเฉล่ียลงมาได้ แต่ก็ไม่ได้ลดลงตาม

มาตรฐานท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้

 

1.บทน า (INTRODUCTION) 

              ในปัจจุบนัประเทศไทยนั้นมีการขนส่งสินคา้เขา้และออกหลายรูปแบบ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล 

ทางบก และทางราง แต่การขนส่งส่วนใหญ่ของไทยเป็นการขนส่งทางทะเล เพราะว่า การขนส่งสินคา้ทาง



ทะเลโดยเรือ เป็นรูปแบบการขนส่งชนิดเดียวท่ีสามารถขนสินคา้ไดค้ราวละมากๆและมีค่าระวางถูกกว่าการ

ขนส่งในรูปแบบอ่ืน โดยการขนส่งสินคา้ทางทะเลนั้นจะผา่นตอ้งขนส่งผา่นสายเรือท่ีอยูใ่นประเทศ 

              บริษทั ABC เป็นบริษทัสายการเดินเรือแห่งหน่ึงในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร  บริษทักรณีศึกษามี

ท่าเรือท่ีคลองเตย มีลานเก็บตูอ้ยูห่ลายจงัหวดัในประเทศ มียอดน าเขา้ส่งออก และจ านวนเรือท่ีเขา้มาเทียบท่า

ต่อปีเป็นจ านวนมาก จากการปฏิบติังานในแผนก Logistics & Operation ผูว้ิจยัพบปัญหาในระหว่างการ

ขนส่งสินคา้ คือตวั Lead time ของขั้นตอนการปล่อยตู ้จนถึงตูล้งเรือมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงโดย

ปกติตามมาตรฐานจะอยู่ท่ีเวลาประมาณ 6 วนั แต่จากการดูขอ้มูลล่าสุดพบว่า มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 8.0 – 9.0 ซ่ึง

ระยะเวลาท่ีมากกวา่มาตรฐานก าหนดไว ้ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ ดงันั้นผูท้  าการวิจยัไดท้ าการหา

ข้อมูลและสอบถามผูท่ี้เก่ียวข้องจึงท าให้ทราบถึงเหตุผลท่ีท าให้ตัว lead  Time นั้นมีเวลาท่ีมากกว่าท่ี 

มาตรฐานตั้งไว ้

  

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 หลกัการแนวคิดแบบลนี 

             แนวคิด Lean คือ แนวคิดในการบริหารจดัการการผลิต หรือองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยการขจดัความส้ินเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานท่ีไม่ได้

ก่อใหเ้กิด มูลค่า โดยการท าใหต้น้ทุนต ่าลง และจดัเรียงทุกๆ กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Value) ใหก้บัผลิตภณัฑ ์

ให้มี ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีน้อยท่ีสุด เพื่อสร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้โดยการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด ซ่ึง

แนวคิดน้ี สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

2.2 หลกัการ ECRS  

              หลักการ ECRS  คืออะไร  ECRS หมายถึง เป็นหลักการท่ีประกอบด้วย การก าจัด 

(Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และ การท าให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการ

ง่ายๆ อธิบายไดง้่ายๆ 

2.3 เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด  

              เคร่ืองมือคุณภาพ หรือ 7 QC Tools เป็นเคร่ืองมือท่ีใช่ส าหรับการควบคุมคุณภาพในการ

ด าเนินงาน ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นจริงในการด าเนินงาน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อน าไปสู่

การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นอยา่งถูกตอ้ง 

http://www.logisticafe.com/tag/eliminate/
http://www.logisticafe.com/tag/combine/
http://www.logisticafe.com/tag/rearrange/
http://www.logisticafe.com/tag/simplify/


2.4 โปรแกรม Microsoft Excel 

              โปรแกรม Microsoft Excel คือโปรแกรมประเภทสเปรดชีท (Speadsheet) หรือโปรแกรม

ตารางงาน ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ลงบนแผ่น ตารางงานคลา้ยกบัการเขียนขอ้มูลลงไปในสมุดท่ีมีการตีช่อง

ตารางทั้ง แนวนอนและแนวตั้งซ่ึงช่องตารางแต่ละช่องจะมีช่ือประจ าแต่ละช่อง ท าใหง้่ายต่อการป้อนขอ้มูล

การแกไ้ข ขอ้มูลสะดวกต่อการค านวณและการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ชส้ามารถจดัขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็น

หมวดหมู่ และเป็นระเบียบมากยิง่ ขึ้น  

2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

ณวพล-เมืองสุข (2564) ศึกษาการท างานของบริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิต

และจดัจ าหน่ายแป้งรวมถึงผลิตภณัฑจ์ากแป้ง ทั้งแป้งขา้วจา้วแป้งขา้วเหนียว สตาร์ซ และแป้งผสม เพื่อใช้

เป็นวตัถุดิบในการปรุงขนมและอาหาร บริษทัไดมี้การเปิดตลาดออนไลน์ไดเ้พียงไม่นาน ในส่วนแผนกการ

ขายออนไลน์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมและส่งสินค้าตามคา สั่งซ้ือของลูกคา้ยงัมีกระบวนการจดัการการ

ท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ พบว่าเม่ือมีการตรวจนับจ านวนสินค้าคงคลงัเกิดปัญหาความคลาดเคล่ือน

ระหว่างจ านวนสินคา้ท่ีมีอยู่ในคลงัสินคา้คา้ปลีกและจ านวนสินคา้ในระบบไม่สอดคลอ้งกัน ท าให้เกิดผล

กระทบต่อการค านวณการผลิตและมีปริมาณสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หากมีการสั่งซ้ือ

สินคา้นั้น ๆ ในรอบการสั่งซ้ือถดัไป ซ่ึงหากปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ขในระยะยาวอาจส่งผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์ของบริษทัและความพึงพอใจของลูกค้าโดยงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาวิธีการหรือ

แนวทางมาปรับใชร้ะหว่างกระบวนการเพื่อลดความคลาดเคล่ือนระหว่างจ านวนสินคา้ในระบบกบัจ านวน

สินคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในคลงัสินคา้ผูวิ้จยัได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ผงักา้งปลา จากนั้น

น าเสนอแนวทาง 4 ประการได้แก่การจดัท าเอกสาร  Stockcard การจดัท าเอกสารบันทึกสินคา้เสียหาย/

หมดอายกุารปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลการอปัเดตสต็อกในระบบ และการด าเนินกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้ 

โดยผูว้ิจยัไดท้ าการวดัผลโดยการตรวจนบัสินคา้คงคลงัเทียบกบัจ านวนสินคา้ท่ีแสดงในระบบเป็นจ านวน

ทั้งส้ิน 5คร้ังก่อนและหลงัการด าเนินงาน พบว่า ก่อนการน า แนวทางทั้ง 4 ประการท่ี ผูว้ิจยัเสนอให้น าไป

ปรับใช้จ านวนสินคา้คงคลงักบัจ านวนสินคา้ในระบบมีความคลาดเคล่ือนร่วมกนั 5คร้ังอยู่ท่ี 2.321% และ

หลงัการปรับใช้จ านวนสินคา้คงคลงักับจ านวนสินค้าในระบบมีความคลาดเคล่ือนร่วมกัน 5 คร้ัง อยู่ท่ี 

0.442%  หรือลดลง 1.879% 

             ศิริวรรณ-สกุลนราทิพย ์(2564) วิเคราะห์กระบวนการลดปริมาณซพัพลายเออร์จากมุมมองของผูว้ิจยั 

จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและอา้งอิงจากหลกัทฤษฎีและแนวคิด ในส่วนของปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลงัจาก

วิเคราะห์แลว้นั้นพบวา่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาคือการด าเนินการล่าชา้ในขั้นตอนของการหาซัพพลายเออร์



รายใหม่เข้ามาสนับสนุนรายการการช้ินส่วน Part on stock ทั้ งหมด 354 รายการงานวิจัยฉบับน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1)เพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีท าวางแผน Indirect Purchasing ใชใ้นการลดปริมาณซัพพลายเออร์ 

2) เพื่อศึกษาปัญหาทีเกิดขึ้นในบางขั้นตอนของการลดปริมาณซัพพลายเออร์ 3) เพื่อวิเคราะห์ว่า ในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 4) เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการเพื่อให้กระบวนการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้นในอนาคต จากผลการศึกษาพบว่าสามารถ

เวลาได ้ 117 วนัเหลือ 18 วนั น่าส่วนของขั้นตอนการด าเนินงานสามารถได ้จาก 10 ขั้นตอนเหลือ 6 ขั้นตอน 

            จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ ์ และชนินทร กิตติวิเศษ (2551) ศึกษากระบวนการทางธุรกิจของบริษทัแห่ง

หน่ึง ซ่ึงมีกิจกรรมของงานรับคา สั่งซ้ืองานจดัซ้ือวตัถุดิบและงานจดัส่งสินคา้ในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีน

น้ีไดท้ าการวิเคราะห์กิจกรรมออกเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

และหลงัจากไดอ้อกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่โดยก าจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มออกไป ผลท่ี

ไดค้ือระยะเวลารวมท่ีเกิดขึ้นจากระบบงานทั้งสามนั้นลดลงจากเดิม 8.56 วนั เป็น 2.44 วนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

70.05   

             Alexander Hofacker (2550) ศึกษาการน าแนวคิดลีนโดยใช ้value stream mapping ในการวิเคราะห์ 

ขั้นตอนในกระบวนการจดัซ้ือของการสร้างอาคารสาธารณะของ Karlsruhe University ในประเทศ เยอรมนี

ซ่ึงมีกิจกรรมของการคัดเลือกอนุมัติงบประมาณก่อสร้างวางแผน การก่อสร้างและส่งมอบ ผลท่ีได้ คือ

สามารถลดขั้นตอนลงจากเดิม 18ขั้นตอน เป็น 14ขั้นตอน สามารถลดเวลาท่ีใช้ในการท างานจากเดิม 38 

เดือน เป็น 20 เดือน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 47.36  

             ศุภณฐั นนัทพานิช (2564) สร้างรูปแบบของกระบวนการจดัซ้ือจดัหาโดยใชว้ิธีการตามหลกัแนวคิด

ลีน เพื่อลดระยะยะเวลาในการท างาน กรณีศึกษาบริษทัแคททาเลอร์  (ประเทศไทย) จ ากดัโดยเกิดจากปัญหา

ท่ีทางผูว้ิจยัได้พบคือปัญหาในการท างานล่าช้าท่ีเกิดจากระยะเวลาใน กระบวนการท างาน้ีเป็นเวลานาน

รวมถึงการท างานท่ีซับซ้อนในกระบวนการซ่ึงก่อให้เกิดการท างานท่ีล่าชา้  ส่งผลกระทบกบัการท างานใน

แผนกจัดซ้ือ ดังนั้ นเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพของแผนกจัดซ้ือและลด ระยะเวลาใน

กระบวนการท างานของบริษทักรณีศึกษาโดยทางผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือช่วยในการ วิจยัรวมถึงเทคนิคการ

วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาและการวางแผนงานใหม่ โดยผลลพัธ์จากการประยุกต์แนวคิดแบบลีนไปปรับปรุง

กระบวนการเขา้มาท างานภายในบริษทัสามารถลดขั้นตอนการท างานลงเหลือ 11 ขั้นตอน(เดิม 14 ตอน) 

และลดระยะเวลาในการท างานลงเหลือ 18 นาที (เดิม 1465 นาที) 

 

 



 

 

 

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)  

 

 

 

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจยั 

จากแผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 ผูท้  าวิจยัรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามขอ้มูลจาก

พนกังานในแผนกถึงกระบวนการในการท างานทั้งหมด โดยไดรั้บค าแนะน ามาว่าให้ดึงขอ้มูลยอ้นหลงัของ

บริษทัมาศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาปัญหาสาเหตุโดยผูท้  าวิจยัไดท้ าการดึงขอ้มูลมาใส่

ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อแสดงผลขอ้มูล และ Pivot Table ขอ้มูลยอดการใชตู้ข้องบริษทัและขนาด/

ชนิดของตูใ้นรูปแบบการแสดงจ านวน โดยพบว่าปัญหาและสาเหตุคือยอดค่าเฉล่ียการใชตู้ข้องบริษทัต่างๆ

และการปล่อยตูแ้ต่ละขนาด/ชนิด มีค่าเฉล่ียท่ีสูงเกินกว่ามาตรฐาน ขั้นตอนท่ี 3 หลงัจากน าขอ้มูลมาไดแ้ลว้ 

ผูท้  าวิจยัไดน้ าขอ้มูลไปปรึกษาหาแนวทางในการแกปั้ญหากบัพนกังานในแผนกโดยผูท้  าวิจยัไดน้ าแนวคิด

ลีนและหลกั ECRS มาเป็นแนวทางในการคิดหาวิธีในการลดระยะเวลาค่าเฉล่ีย Lead Time ขั้นตอนท่ี 4 

ผูท้  าวิจยัไดน้ าแนวทางไปเสนอผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปล่อยตูใ้หก้บัลูกคา้ โดยท่ีผูท้  าวิจยัเสนอไป คือการ

ลดระยะเวลาในการปล่อยตู ้ ของจ านวนบริษทัจ านวนหน่ึงท่ีมียอดการส่งออกตู ้และใชเ้วลาในการใช้ตูน้าน 

10 อนัดับ ลดลง 3 วนั และ จ านวนชนิด ขนาดตู ้ท่ีมียอดการใช้ตูน้านท่ีสุด 3 อนัดับ ลดลง 3 วนั การยื่น

เอกสารออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนในการท่ีลูกคา้มาเอาน าตูอ้อกจาก ลานตู ้การเพิ่มจ านวนตูใ้ห้เพียงพอกับ

ความตอ้งการของลูกคา้ และการปล่อยตูใ้หพ้อดี 

 

 

4. ผลการศึกษา ( RESEARCH FINDING) 

  1.รวบรวมขอ้มลู 
2.น ำขอ้มลูที่ไดม้ำ

วิเครำะหห์ำปัญหำ

และหำสำเหต ุ

 

4.น ำแนวทำงที่ไดไ้ปเสนอ

ทำงผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งใน

กำรปล่อยตูใ้หก้บัลกูคำ้ 

3.คิดหำแนวทำง

ในกำรแกปั้ญหำ 



              หลงัจากเสนอแนวทางไปทางผูท่ี้มีหนา้ท่ีปล่อยตูใ้หก้บัลูกคา้ผูท้  าวิจยัไดน้ าขอ้มูลของก่อนปรับปรุง

และหลงัปรับปรุงมาเปรียบเทียบกัน มีดงัต่อไปน้ี ค่าเฉล่ีย Lead Time มีค่าเฉล่ียลดลงจาก 8.94 วนั เหลือ 

8.80 วนั ลดลงไป 0.14 วนั คิดเป็น 1.57 % ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ต่อมาผลลพัธ์จากการน าแนวทางไปปรับใช้

กบัทั้ง 10 บริษทั โดยหลงัจากเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัพบว่า มีค่าเฉล่ีย Lead Time ของแต่ละบริษทั 

มีค่าเฉล่ีย Lead Time ทั้งลดลงและไม่ลดลงดังน้ี1.บริษทั KUEHNE + NAGEL LIMITED มีค่าเฉล่ีย Lead 

Time ลดลง 1.192302 วนั 2.บริษัท KERRY-APEX (THAILAND) CO LTD มีค่าเฉล่ียไม่ลดลง โดยมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่เดิม 0.88041 วนั 3.SCHENKER (THAILAND) มีค่าเฉล่ียไม่ลดลงโดยมีค่าเฉล่ียมากกว่าเดิม 

0.33591 วนั 4.บริษัท CEVA FREIGHT (THAILAND) LTD มีค่าเฉล่ียลดลง 1.241965 วัน 5.บริษัท 

MICHELIN SIAM CO LTD มีค่าเฉล่ียไม่ลดลง โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่าเดิม 0.67886 วนั 6. บริษัท CH 

ROBINSON FREIGHT SERVICES มีค่าเฉล่ียลดลง 0.391837 วัน วัน 7. บริษัท ORIENT EXPRESS 

CONTAINER (THAILAND) โดยมีค่าเฉล่ียลดลง 2.795136 วนั 8. บริษทั DHL GLOBAL FORWARDING 

THAILAND LTD มีค่าเฉล่ียลดลง 0.258603 วนั  9. บริษทั YUSEN LOGISTICS THAILAND CO LTD มี

ค่าเฉล่ียลดลง 2.145397 วนั 10.บริษัท SIAM SUGAR EXPORT CORP LTD มีค่าเฉล่ียไม่ลดลงโดยมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่เดิม 6.25577 วนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ต่อมาผลลพัธ์จากการน าแนวไปปรับใชก้บัการปล่อย

ตูท้ั้ง 3 ชนิด โดยหลงัจากเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัพบวา่ 1. ตู ้40 SH  มีค่าเฉล่ียในการปล่อยตูใ้หลู้กคา้

ไม่ลดลง โดยมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 0.59843323 วนั 2. ตู ้20OT มีค่าเฉล่ียในการปล่อยตูใ้ห้ลูกคา้ไม่ลดลง โดยมี

ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 0.799905405 วนั  3. ตู ้40HH มีค่าเฉล่ียในการปล่อยตูใ้หลู้กคา้ไม่ลดลง โดยมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 

1.156485643 วนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรียบขอ้มูล ค่าเฉล่ีย Lead Time   

ของขั้นตอนการปล่อยตูสิ้นคา้ใหลู้กคา้จนถึงตู ้ สินคา้ลงเรือ  



 

 ตารางท่ี 2  ตารางแสดงการเปรียบขอ้มูล ตารางแสดงขอ้มูลค่าเฉล่ีย Lead Time  

ของการปล่อยตูใ้หก้บัลูกคา้ 10 บริษทั 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการเปรียบขอ้มูล ค่าเฉล่ีย Lead Time ของขั้นตอนการปล่อยตูสิ้นคา้ให ้ 

ลูกคา้จนถึงตูสิ้นคา้ลงเรือ ของ  ขนาด/ชนิด ของตู ้ท่ีผูท้  าวิจยัเลือกมา 3 ชนิด 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

              หลงัจากการศึกษาและเสนอแนวทางการก าหนดเวลาและลดระยะเวลาในการปล่อยตูข้องจ านวน

บริษทัจ านวนหน่ึงท่ีมียอดการส่งออกตู ้และใชเ้วลาในการใชตู้น้าน 10  อนัดบั และ จ านวนชนิด/ขนาดตู ้ท่ีมี

ยอดการใช้ตูน้านท่ีสุด 3 อนัดบั ผูวิ้จยัพบว่าการยื่นเอกสารออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนในการท่ีลูกคา้มาเอาตู้

ออกจากลานตู ้การเพิ่มจ านวนตูใ้ห้เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการปล่อยตูใ้ห้พอดีลดค่าเฉล่ีย 

Lead Time 0.14 วนั จากค่าเฉล่ียก่อนปรับปรุงเท่ากับ 8.94 วนั และค่าเฉล่ียหลงัปรับปรุงเท่ากบั 8.80 วนั  

จากผลการวิจยัพบว่าค่าเฉล่ียท่ีลดลง 0.14 วนั คิดเป็น 1.57% จากตวัเลขดงักล่าวค่าเฉล่ีย Lead Time ไม่ได้

ลดลงมาตามค่าเฉล่ียมาตรฐานท่ี 6 วนั  ซ่ึงจากการสอบถามขอ้มูลไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปล่อยตูใ้ห้

ลูกคา้ของบริษทั ABC พบวา่ปัจจยัหลกัท่ีท าใหค้่าเฉล่ีย Lead Time ของทั้ง 10 บริษทั และ 3 ขนาด/ตู ้ท่ีผูวิ้จยั

เลือกมาท างานวิจยัมีค่าเฉล่ียท่ีไม่ไดล้ดลงตามมาตรฐาน คือ ลูกคา้ส่วนใหญ่ยอมจ่ายค่าลากตูก่้อนและยอม



เสียค่าปรับในการคืนตู้ช้าให้กับทางบริษทั ซ่ึงส่งผลให้ค่าระยะเวลาเฉล่ีย  Lead Time ไม่ได้ลดลงตาม

ค่าเฉล่ียมาตรฐานท่ีควรจะเป็น  

 

ข้อเสนอแนะ 

              บริษทัควรก าหนดวนัปล่อยตูห้รือคืนตูท่ี้ชัดเจนโดยถา้มีการขอตูก่อนหรือเอาตูม้าคืนช้าควรเพิ่ม

ค่าปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้มีการปล่อยตูห้รือคืนตูท่ี้ตรงเวลา ถา้สามารถท าไดผู้ท้  าวิจยัคิดว่าจะท าให้ค่าเฉล่ีย 

Lead Time เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งแน่นอนและท าใหไ้ม่เกิดการใชตู้ท่ี้เสียเปล่าท่ีอาจส่งผลดีต่อบริษทั 
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