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บทคัดย่อ 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

ค่ำ Demurrage Charge คือค่ำใช้จ่ำย ท่ีเกิดขึ้นกบักำรขนส่งทำงเรือโดยกำรน ำเขำ้มำ เป็นตูค้อนเทนเนอร์แบบ FCL 
ค่ำใชจ้่ำยส่วนน้ี ทำงสำยเรือจะเป็นผูก้ ำหนดเวลำในกำรน ำเขำ้ โดยกำรนบัจำกวนัเรือเขำ้โดยเป็นผูก้ ำหนดเวลำ นบัจำกวนัเรือเขำ้
เป็นต้นไป เช่น ให้ Free Time จ ำนวน 5 วนันับจำกวนัเรือเขำ้เม่ือเข้ำ วนัท่ี 6 ทำงผูป้ระกอบกำรจะต้องช ำระค่ำ Demurrage 
Charge ให้กับทำงสำยเรือก่อนจึงจะสำมำรถน ำตู ้สินคำ้ออกจำกท่ำเรือท่ีน ำเขำ้ได้ในส่วนค่ำ Demurrage Charge นั้นจะเป็น
ระยะเวลำเท่ำไรก่ีวนันั้นขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงของผูป้ระกอบกำรกับทำงสำยเรืออำจจะ เป็น 5 วนั 7 วนั 15 วนัอยู่ท่ีขอ้ตกลงใน
ขั้นตอน Book เรือ  เน่ืองจำกทำงบริษทัได้ใชก้ำรขนส่งทำงเรือในกำรน ำเขำ้ตวั Pallet หรือตวับรรจุภณัฑเ์คร่ืองยนต์เพ่ือส่งออก
ไปให้กบัลูกคำ้ในประเทศต่ำงๆอีกที ตวั Pallet จะมีกำรขนส่ง 2 ประเภท คือ แบบไม่รีเทิร์น (One way), แบบรีเทิร์น (Returnable)  
ซ่ึงตวั Returnable จะถูกส่งออกมำจำกหลำยประเทศท่ีเป็นลูกคำ้ของเรำ และถูกส่งมำยงัปลำยทำงท่ีท่ำเรือ ท่ีเดียวกนัทั้งหมด   
โดยเรำจะเป็นผูดู้แล Pallet ประเภท Returnable ซ่ึงกำรเรียกตูค้อนเทนเนอร์ขน Pallet เขำ้บริษทัเพ่ือน ำมำใชบ้รรจุเคร่ืองยนตเ์พ่ือ
น ำส่งออกไปอีกทีนั้น จะมีกำรเรียกเขำ้เป็นรำยสัปดำห์และท ำแผนล่วงหนำ้ก่อน 1 สัปดำห์เสมอของกำรใชจ้ริง และในแต่ละตวั
เรำเรียกเขำ้มำใชจ้ ำนวนไม่เท่ำกนั ซ่ึงเรำจะสำมำรถดูขอ้มูล   ไดจ้ำกตวัระบบ STM RETURNABLE RACK IMPORT (TDEM) 
จะอพัเดตทุกๆวนัจำกฝ่ำยของผูดู้แลระบบโดยตรงและตวั Pallet ท่ีเรำใชมี้ทั้งหมด 4 ประเภท ดงัน้ี  Module RR008 ใส่เคร่ืองยนต์
ประเภท KD, Module RR010 ใส่เคร่ืองยนต์ ประเภท ZR, Module RR012 ใส่เคร่ืองยนต์ประเภท GD, Module RR013 ใส่
เคร่ืองยนตป์ระเภท HR HYBRID  
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

วำสนำ แพทยำนนท์ (2545) ควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย กรณีศึกษำ ท่ำเรือแหลม
ฉบงั กำรวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ทรำบถึงระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรในด้ำนควำมถูกตอ้งรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร ควำมสะดวกในกำรติดต่อ ควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรีบยร้อยของสถำนท่ี กำรรักษำควำมปลอดภยัของ
ผูใ้ช้บริกำร ควำมเอำใจใส่ในกำรให้บริกำรของพนักงำน และสภำพควำมพร้อมของพนักงำน สถำนท่ีและเคร่ืองมือกำร
ให้บริกำร 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรตำมประเภทของผูใ้ช้บริกำรและลกัษณะส่วนบุคคลทั้ง 6 ดำ้น 
3) เพ่ือให้ทรำบถึงปัญกำในกำรให้บริกำรทั้ง 6 ด้ำน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข ผลวิจัยพบว่ำ โดยภำพรวม
ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่มีระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทั้ง 6 ดำ้น ในระดบัปำนกลำงเกือบทุกดำ้น ยกเวน้ดำ้นควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนท่ีท่ีผูใ้ช้บริกำรมีระดบัควำมพึงพอใจมำก ส่วนประเภทธุรกิจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีแตกต่ำง
กนัจะมีระดบัควำมพึงพอใจท่ีแตกต่ำงกนั ในดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติเพียงดำ้นเดียว 
กล่ำวคือผูใ้ชบ้ริกำรดำ้นเรือจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัในกำรเดินเรือ   กำรเทียบท่ำและออกจำกท่ำ ส่วนผูใ้ชบ้ริกำรดำ้นสินคำ้จะ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำสินคำ้ทั่วไป สินคำ้อนัตรำย กำรป้องกนักำรสูญหำยและเสียหำยของสินค้ำ ตูสิ้นคำ้       
เป็นตน้ 



ดวงใจ จนัทร์ดำแสง (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพกำรให้บริกำรขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ กรณีศึกษำ บริษทั
อุตสำหกรรม ในเขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร กำรวิจัยครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษำถึงควำมสำมำรถในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรขนส่งด้วยตูค้อนเทนเนอร์ กรณีศึกษำ บริษทัอุตสำหกรรมในเขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 2. เพ่ือ
ศึกษำถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรขนส่งสินคำ้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ กรณีศึกษำ บริษทัอุตสำหกรรม ในเขตบำง
นำ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 60 บริษทัโดยใชเ้ป้นกลุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถำมวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเ บ่ียงเบนมำตรฐำนและน ำไปทดสอบ (Try-out) โดยกำร
ทดสอบควำมเท่ียง (Validity) ควำมเช่ือมั่น (Reliability) กำรเลือกวิธีน้ีเน่ืองจำก ผูว้ิจัย ไม่มีเวลำมำกพอ จึงเลือกวิธีน้ีเพรำะ
สำมำรถเลือกตวัอย่ำงได้อย่ำงสะดวกน้ี ผลกำรวิจยั พบว่ำ จำกกำรตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 60 บริษทั ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 
จ ำนวนมำกท่ีสุดมีมีอำยุ 36-45 ปี มีระดบักำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวนมำกท่ีสุด มีปริมำณสินค้ำท่ีส่งโดยเฉลี่ยต่อครั้ ง 5,001 
กิโลกรัมขึ้นไป/ครั้ ง ส่วนใหญ่ใช้บริกำรขนส่งสินค้ำด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 4 ครั้ ง/เดือน มำกท่ีสุด ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อกำร
ตดัสินใจเลือกใช้บริกำรขนส่งสินคำ้ด้วยตูค้อเทนเนอร์ กรณีศึกษำ บริษทัอุตสำหกรรม ในเขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร ผลกำร
ทดสอบสมมติฐำน ระดบัควำมถี่ในกำรใช้ตูค้อนเทนเนอร์ ยกเวน้ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ประเภทของธุรกิจ ปริมำณสินคำ้
เฉลี่ยต่อครั้ ง เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรขนส่งสินคำ้ด้วยตูค้อนเทนเนอร์ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)                                                                                                                              

กำรวิจยัน้ีเป็นกำรศึกษำเก่ียวกบักำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรควบคุมปริมำณบรรจุภณัฑ์ในท่ำเรือในกำรเรียกตู้คอน
เทนเนอร์ขนส่ง Pallet เขำ้บริษทัมำใชบ้รรจุเคร่ืองยนตเ์พ่ือน ำส่งออก เพ่ือลดค่ำใชจ้่ำยค่ำ Demurrage charge หรือค่ำเสียเวลำของ
ท่ำเรือ โดยใช้ตวัระบบ STM RETURNABLE RACK IMPORT  จึงตอ้งท ำกำรศึกษำระบบก่อนใช้งำนจริง ซ่ึงภำยในระบบจะ
แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

1) ล ำดบัรำยกำร 
2) รำยช่ือประเทศท่ีน ำเขำ้ – ส่งออก 
3) Invoice no. 
4) วนัท่ีแสดงวนัเรือออกจำกท่ำเรือตน้ทำง (ETD) 
5) วนัท่ีแสดงวนัเรือถึงท่ำเรือปลำยทำง (ETA) 
6) Type RR-Rac 
7) จ ำนวน Module ภำยในตูค้อนเทนเนอร์ท่ีบรรจุเขำ้มำ และจ ำนวนตูค้อนเทนเนอร์ 
8) Container no. 
9) Waybill no. 
10) ขนำดตู ้
11) วนัท่ีและเวลำท่ีเรำตอ้งกำรก ำหนดวนัเรียกเขำ้ในแผนท่ีตอ้งกำร 
12) สถำนท่ีเรียก Pallet เขำ้มำเก็บก่อนน ำส่งให้บริษทัใชง้ำน 
13) ค่ำ Demurrage 



 

 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1. จำกกำรศึกษำขอ้มูลท่ีไดแ้ละท ำควำมเขำ้ใจตวัระบบ STM RETURNABLE RACK IMPORT ท ำให้เรำไดท้รำบว่ำ

ขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นว่ำมีควำมหมำยและส่ือถึงเร่ืองใดบำ้ง เม่ือเรำศึกษำตวัระบบเป็นอย่ำงดีและเขำ้ใจจะท ำให้เรำเห็นถึงปัญหำ

และส่ิงท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี 

1) ควรมีกำรปรับเปลี่ยนจ ำนวนตูแ้ละจ ำนวน Pallet ให้เหมำะสม 

2) ควรเรียกตูค้อนเทนเนอร์ท่ีบรรจุ Pallet บำงชนิดให้มีจ ำนวนมำกขึ้น เช่น ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีบรรจุ Pallet ประเภท 

RR010     และ RR013 

3) ควรวำงแผน วนั เวลำ และจ ำนวนตูเ้รียกเขำ้ให้เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น และเพ่ือป้องกนักำรเกิดปัญหำหรือเสีย

ค่ำใชจ้่ำยท่ีสูง 

ลูกค้า (ท่าเรือต้นทาง) บริษัท ผู้ดูแลจัดเก็บ Pallet ท่าเรือปลายทาง 

    

ส่งขอ้มูล รับขอ้มูล 

ออกแผน 

ส่งแผน รับแผน 

เช็คขอ้มูล น ำของออก 

รับของ จดัเก็บของ 

ส่งของ รับของ 

น ำไปใช้งำนจริง 

รอกำรจดัส่งรอบถดัไป 
ไม่มี มี 

ตรวจสอบของ 



4) หำกเกิดเรือล่ำชำ้สำมำรถแกไ้ขอย่ำงไรไดบ้ำ้ง 

5) จำกกำรตรวจสอบมองเห็นปัญหำและส่ิงท่ีควรแกไ้ขหรือปรับเปลี่ยนท ำให้ค่ำ Demurrage ลดลงจริง 

4.2. ขอ้มูลบนัทึกค่ำใชจ้่ำยของค่ำ Demurrage Chargeท่ีตอ้งจ่ำย เรำไดน้ ำภำพบำงส่วนมำแสดง ดงัน้ี 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 กรำฟแสดงค่ำ Demurrage Charge ในช่วงปี 2564  

 

 

 

 

 

 

           

            จำกรูปกรำฟแสดงค่ำ Demurrage Charge เห็นไดว้่ำช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดอืนตุลำคมท่ีเรำเร่ิมและไดป้รับเปลี่ยนแผน 

กำรเรียกตูแ้บบใหม่กรำฟมีควำมดิ่งลง   ซ่ึงแสดงให้เห็นกำรลดลงของค่ำ Demurrage Charge อย่ำงเห็นไดช้ดั 

Month Total Demurrage charge 

Jan-21 1,032,750 Baht 

Feb-21                                  235,980 Baht 

Mar-21   117,990 Baht 

Apr-21   266,490 Baht 

May-21   142,560 Baht 

Jun-21   150,390 Baht 

Jul-21  235,170 Baht 

Aug-21     51,840 Baht 

Sep-21      7,020 Baht 

Oct-21      1,620 Baht 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

             ช่วงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบกำรควบคุม ผลกำรศึกษำในช่วงเดือนกรกฎำคม 2564 – ตุลำคม 2564 ระยะเวลำ

ช่วงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกำรเรียกและกำรควบคมุ ดงัน้ี 

1) เดือน กรกฎำคม มีค่ำใชจ้่ำยค่ำ Demurrage Charge เป็นเงินจ ำนวน 235,170 บำท ซ่ึงในเดือนกรกฎำคมเป็นเดือนแรกท่ี 

ไดเ้ร่ิมเขำ้มำท ำกำรควบคุม ปรับเปลี่ยนแผนกำรเรียกตูเ้ขำ้จึงยงัไม่สำมำรถเห็นถึงควำมแตกต่ำงไดม้ำกสักเท่ำไร 

2) เดือน สิงหำคม มีค่ำใชจ้่ำยค่ำ Demurrage Charge เป็นเงินจ ำนวน 51,840 บำท เร่ิมเห็นค่ำท่ีลดลงไดค้่อนขำ้งมำกเม่ือ 

ค ำนวณมูลค่ำแลว้จ ำนวนค่ำใชจ้่ำยลดลงเท่ำตวัจำกของเดือนกรกฎำคม 

3) เดือน กนัยำยน มีค่ำใชจ้่ำยค่ำ Demurrage Charge เป็นเงนิจ ำนวน 7,020 บำท ค่ำเฉลี่ยรวมในเดือนกนัยำยนไดล้ดลงมำ 

อีกเท่ำตวัจำกค่ำใชจ้่ำยของเดือนสิงหำคมตำมล ำดบั 

4) เดือน ตุลำคม มีค่ำใชจ้่ำยค่ำ Demurrage Charge เป็นเงินจ ำนวน 1,620 บำท ปริมำณลดลงมำกแต่เน่ืองจำกระยะเวลของ 

เดือนตุลำคมนั้นคิดยอดรวมไดเ้พียง 12 วนัไม่ครบระยะเวลำ 1 เดือนเต็ม ค่ำใชจ้่ำยจึงนอ้ยมำกๆ แต่จำกค่ำใชจ้่ำยในแต่ละเดือนท่ี

เรำสรุปมำ ค่ำ Demurrage Charge ลดลงเร่ือยๆตำมล ำดบัอย่ำงเห็นไดช้ดั  

               ผลสรุป  

ค่ำใชจ้่ำยของค่ำ Demurrage Charge ลดลงจริง ซ่ึงเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีเรำตั้งไวว้่ำมีควำมตอ้งกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ

กำรควบคุมบรรจุภณัฑส์ ำหรับกำรส่งออกเคร่ืองยนตใ์หด้ีขึ้น       ท ำให้กำรท ำวิจยัในเร่ืองน้ีผลออกมำไดผ้ลส ำเร็จและมี

ประโยชน์จริง 

6. กิตติกรรมประกาศ 

               งำนวิจยั  เร่ือง  Export  engine  pallet  control  system  improvement  กำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบกำรควบคุม

บรรจุภณัฑส์ ำหรับกำรส่งออกเคร่ืองยนตฉ์บบัน้ีส ำเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจำกไดร้ับควำมกรุณำอย่ำงสูงจำก ดร.พชร กิจจำเจริญชยั 

ท่ีกรุณำให้ค ำแนะน ำปรึกษำและติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินงำนวิจยัตลอดจนกำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ และ

ขอขอบคุณนำยพูนพฒัน์ พ่ีเลี้ยงท่ีกรุณำให้ค  ำแนะน ำปรึกษำในกำรจดัหำขอ้มูลมำให้ตลอดจนกำรช่วยเหลือต่ำงๆตลอด

ระยะเวลำท่ีไดฝึ้กงำนและท ำงำนวิจยั ดว้ยควำมเอำใจใส่อย่ำงดีย่ิงจำกพวกท่ำน ผูว้ิจยัตระหนกัถึงควำมตั้งใจจริงและควำมทุ่มเท

ของพวกท่ำน ผูว้ิจยัรู้สึกทรำบซ้ึงในควำมกรุณำและขอขอบคุณพวกท่ำนอย่ำงสูง 

ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอนอ้มร ำลึกถึงพระคุณบิดำมำรดำและครอบครัวท่ีไดส่้งเสริม สนบัสนุน  และไดร้ับ

ก ำลงัใจจำกพ่ีๆหน่วยงำน Production Control Division บริษทัสยำมโตโยตำ้อุตสำหกรรม จ ำกดั และขอขอบคณุเพ่ือนๆท่ีคอยให้

ก ำลงัใจตลอดกำรด ำเนินงำนวิจยัตั้งแต่แรกจนเสร็จสมบูรณ์ 
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