
 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพ้ื้นท่ีระวางในตูค้อนเทนเนอร์ 
นางสาวสุทธิรัตน์ แสงสุทธิงาม 61090335, อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.ผรณกษม อินทรทตั 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานหาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้พื้นท่ีตูค้อนเทนเนอร์ การน าเขา้ Material ทางทะเลในรูปแบบการขนส่ง 
BCO ของประเทศญ่ีปุ่น และการลดต้นทุนในการขนส่งของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการร่วมมือกนัระหวา่ง แผนก LOG ของ
ทางบริษทั โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ LSP ท่ีทางบริษทั
เลือกใช้ในการเป็นตวัแทนในการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของผูน้ าเข้า โดยมีการ
ก าหนด Standard %Utilization ในการจดัการพื้นท่ีระวางของพื้นท่ีตูค้อนเทนเนอร์ จะเก็บขอ้มูลจาก 
Report weekly ทั้ งก่อนและหลังท่ีมีการก าหนด Standard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นท่ี
ระวางของตูค้อนเทนเนอร์ใหมี้ความคุม้ค่าท่ีสุด  
 จากผลการศึกษา เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นท่ีตูค้อนเทนเนอร์โดยใช้วิธีการ
การก าหนด Standard การใชตู้ ้%utilization ท่ีร้อยละ 85, การใชตู้ข้นาด 20’ ≈17 cbm และการใช้ตู้
ขนาด 40’ ≈ 37 cbm พบว่า ในช่วง Calendar week 33-43 ท  าให้การจดัการการใช้พื้นท่ีตูค้อนเทน
เนอร์นั้นมีประสิทธิภาพท่ีสูงมากข้ึนกว่าในช่วงก่อนการปรับปรุงการก าหนด Standard และยงั
สามารถช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ได ้56,574 บาทอีกดว้ย  
1. บทน ำ (Introduction) 
 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง แผนก Transportation (LOT)  ซ่ึงไดรั้บหนา้ท่ีใหดู้แลงานในส่วนของการขนส่งสินคา้ทั้งทาง
เรือ และทางอากาศของทวีปเอเชียและยุโรป ในส่วนของ Inbound (ขาเขา้ ) โดยจากการท างานการ
ขนส่งทางทะเลของทางบริษทันั้นมีการน าเขา้สินคา้จาก Supplier (ผูผ้ลิต) ท่ีไดน้ าเขา้มาจากประเทศ
ญ่ีปุ่นในแต่ละ Shipment นั้นมีประสิทธิภาพท่ีน้อยการใช้พื้นท่ีระวางของตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน้อย
เกินไป ซ่ึงส่งผลให้การน าเขา้ material หรือโมเดลช้ินส่วนต่างๆ ท าให้มีพื้นท่ีระวางของตูค้อนเทน
เนอร์วา่งเป็นจ านวนมาก  
 วิจยัเล่มน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ทางทะเล ซ่ึงสามารถท าให้ในแต่ละตูค้อนเทนเนอร์มีพื้นท่ีระวาง หรือ Broken space ให้น้อยท่ีสุด 
อีกทั่งยงัท าให้ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางทะเลของทางบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากดัไดอี้กดว้ย 



 

 

2.บทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกบักำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (2553)  การ
ขนส่งทางน ้ าเป็นรูปแบบของการขนส่งระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจากไม่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพภูมิศาสตร์และน ้ าหนักบรรทุกของสินค้าและ
ผูโ้ดยสาร จากสถิติขององคก์ารสหประชาชาติ (United Nation) พบวา่กวา่ร้อยละ 80 ของ การขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศ (คิดตามปริมาณ) เป็นการขนส่งโดยทางเรือ (Sea transport) การขนส่งทาง
เรือเป็นท่ีนิยมและใชก้นัแพร่หลายซ่ึงอธิบายทั้งขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งทางทะเล 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรขนส่งทำงทะเล บริการขนส่งทางเรือเหมาะส าหรับ
สินคา้ท่ีมีปริมาตรมากกวา่ 1 คิวบิกเมตร หรือมีน ้ าหนกัมาก และเหมาะส าหรับการขนส่งท่ีไม่เร่งรีบ 
ซ่ึงการขนส่งในลักษณะน้ี ใช้ระยะเวลาการน าส่งสินค้า ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับระยะทางและท่าเรือ
ปลายทาง โดยจะอธิบายการเลือกรูปแบบการขนส่งใหเ้หมาะสม 
 แนวคิดเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ
มาตรฐานของตู ้ประเภทของตูค้อนเทนเนอร์ ขนาดของตูค้อนเทนเนอร์ และคุณลกัษณะของตูค้อน
เทนเนอร์ท่ีจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะกบัสินคา้ท่ีจะท าการขนส่ง 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรขนส่งสินค้ำ (Transportation) จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา (2543) 
โดยทัว่ไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคล่ือนยา้ยคน (People) สัตวส่ิ์งของ (Goods) 
จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงอย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามน้ีแค่ผิวเผินอาจ
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดข้ึนมาไดว้า่การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยคนสัตวห์รือส่ิงของจากอาคารแห่ง
หน่ึงเท่านั้น แต่แทท่ี้จริงแลว้การขนส่งยงัมีความหมายกวา้งขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนส่งการ
ขนถ่ายการเคล่ือนยา้ยคนหรือส่ิงของภายในอาคารภายในบา้นภายในท่ีทางานหรือภายในโรงงาน
ดว้ยดงันั้นหากยึดตาจากดัความถูกตอ้งแลว้การท่ีคนเราเดินอยูภ่ายในบา้นการใชร้ถเข็นช่วยบรรทุก
ของเม่ือเขา้ไปซ้ือสินคา้หรือการท่ีกรรมกรขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือก็นบัเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการ
ขนส่งเช่นเดียวกนั  
 แนวคิดเกี่ยวกับกำรขนส่งและต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost of transportation) จิตรานุชรัก
สัจจา (2550) ตามสารานุกรมไทยฉบบัราชบญัฑิตยสถานพ. ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของการ
ขนส่งไวว้า่ผลหมายถึงการน าเอาของมาก ๆ จากพี่หน่ึงไปไวอี้กท่ีหน่ึงส่วนส่งหมายถึงการยืน่ใหถึ้ง
มือผา้ไปให้ถึงท่ีเม่ือรวมค าวา่ขนส่งหมายถึงการน าไปและน ามาซ่ึงของมาก ๆ จากท่ีหน่ึงไปไวอี้กท่ี
หน่ึงการขนส่งหมายถึงการจดัให้มีการเคล่ือนยา้ยบุคคลสัตวห์รือส่ิงของดว้ยอุปกรณ์การขนส่งจาก
ท่ีหน่ึงตามความประสงคข์องมนุษย ์
 



 

 

3.วธีิกำรวจัิย 
 3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

3.1.1 วเิคราะห์การขนส่งทางทะเลของการใชป้ระโยชน์ของตูค้อนเทนเนอร์ในการ
น าเขา้สินคา้ประเทศญ่ีปุ่น 

3.1.2 เชิญประชุม LOP1 ก าหนดมาตรฐาน 
3.1.3 เชิญประชุม LSP หาวิธีการเพิ่มการใชป้ระโยชน์ของตูค้อนเทนเนอร์ในการ

น าเขา้สินคา้ประเทศญ่ีปุ่น  
3.1.4 ก าหนดมาตรฐานใหม่ในการใชง้าน 
3.1.5 ใชว้ธีิการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังเพื่อใชใ้นแต่ละคร้ังใหคุ้ม้มากท่ีสุด 
3.1.6 ตรวจสอบการจดัส่งคร้ังแรกใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
3.1.7 บนัทึกการรายงานผลเป็นรายสัปดาห์  
3.1.8 ติดตามการจดัส่งคร้ังต่อไป 

3.2 ข้ันตอนกำรเกบ็ข้อมูล 
 3.2.1 เก็บขอ้มูลการรายงานเป็นรายสัปดาห์ของทาง Freight forwarder ท่ีมาจากตน้

ทางประเทศญ่ีปุ่น และเก็บข้อมูลการรายงานจากแผนก MOL ของทางบริษัทเพื่อท่ีจะ
ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งตรงกนั 

 3.2.2 รวบรวมข้อมูลจาก Report ของทาง Freight forwarder แล้วน ามาสรุปเป็น
รายสัปดาห์ 

3.2.3 หาสาเหตุของการขนส่งท่ีท าให้ไม่ถึง Standard ท่ีก าหนด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
บางคร้ังทาง LSP ไม่ไดท้  าการจดัสรรการใชพ้ื้นท่ีของตูค้อนเทนเนอร์ให้ไดไ้ม่เต็มท่ี ซ่ึงท า
ใหเ้กิด Stowage space และท าใหมี้ตน้ทุนการขนส่งท่ีสูงอีกดว้ย 

  3.2.4 วางแผนการปรับปรุง และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
3.2.5 สรุปผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามแผน และเสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

หรือส่ิงท่ีควรแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   เน่ืองจากงานวิจยัน้ีจดัท าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตูค้อนเทนเนอร์ และเพื่อลด
ต้นทุนในการขนส่งทางทะเลของแผนกโลจิสติกส์ บริษัทโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการน าเขา้ Material ประเทศญ่ีปุ่นในรูปแบบการขนส่ง BCO จากทาง LSP และ
แผนกโลจิสติกส์ของทางบริษทั 



 

 

3.4 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนการปรับปรุงโดย

การก าหนด Standard และหลงัการปรับปรุงท่ีไดก้ าหนด Standard โดยการหาค่า %Utilization โดย
น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาคิดค านวณหาค่าเฉล่ียในแต่ละตูค้อนเทนเนอร์ตาม Standard ท่ีทาง LSP 
และทางบริษทัไดร่้วมตกลงกนั ดงัน้ี 

 ในแต่ละตูค้อนเทนเนอร์ก่อนการขนส่งจะตอ้งมี Utilization ร้อยละ 85 

 การใช ้Container size 20’ จะค านวณ Standard CBM 17 M3 

 การใช ้Container size 40’ จะค านวณ Standard CBM 37 M3 

 หากตูท่ี้นอ้ยกวา่ Standard ทาง LSP จะตอ้งมีการปรึกษากบัทางแผนกโลจิสตข์อง

บริษทัเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 1) การใช้ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมี CBM น้อยกว่า Standard นั้นสามารถท าการ

ขนส่งไดเ้ลยหรือไม่จะตอ้งให้ค  าถึงความจ าเป็นในความตอ้งการใช้ Material หากมีความจ าเป็นก็

สามารถท าการจดัส่งได้เลย และหากไม่ได้เร่งรีบในการใช้งานก็เล่ือนไปรวมกับการขนส่งใน

สัปดาห์หนา้ 2) การใชตู้ค้อนเทนเนอร์ท่ีมี CBM มากกวา่ Standard นั้นจะตอ้งท าการแบ่งเป็นการใช้

งานเป็นสองตูค้อนเทนเนอร์หรือไม่ หรือถ้าหากแบ่งเป็นสองตู้ทางแผนกโลจิสติกส์ของบริษทั

จะตอ้งค านวณใหคุ้ม้ท่ีสุด 

4.ผลกำรด ำเนินศึกษำ 

Improvement 
 CW Information 

form LSP 
Reduce size of 

container 
Reduce number 

of containers 
CBM %Utilization Cost saving 

 
33 20ft->none 20ft->none 1 3.542 21% 56,574 
34 20 ft -> 20 ft 20 ft -> 20 ft 0 14.834 87% - 
35 40 ft (2) 40 ft (2) 0 54.194 73% - 
36 40ft (1),20 ft (1) 40ft (1),20 ft (1) 0 43.364 80% - 
37 40 ft (1) 40 ft (1) 0 37.407 98% - 
38 40ft (1),20 ft (2) 40ft (1),20 ft (2) 0 45.353 85% - 
39 40 ft (1) 40 ft (1) 0 36.903 98% - 
40 40 ft (1) 40 ft (1) 0 34.970 94% - 
41 40 ft (1) 40 ft (1) 0 39.282 99% - 
42 40 ft (1) 40 ft (1) 0 43.274 100% - 
43 40 ft (1) 40 ft (1) 0 35.535 97% - 



 

 

จากการจดัท างานวิจยัในคร้ังน้ีเม่ือมีก าหนด Standard การใช้ตู ้%utilization ท่ีร้อยละ 85, 
การใชตู้ข้นาด 20’ ≈ 17 cbm และการใชตู้ข้นาด 40’ ≈ 37 cbm  นั้นท าให้จดัการของการใชพ้ื้นท่ีตู้
คอนเทนเนอร์มีประสิทธิภาพท่ีสูงมากข้ึนกวา่ในช่วงก่อนการปรับปรุงในการก าหนด Standard 
5.สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการในการท างานของแผนก Transportation (LOT) ของบริษทัโร
เบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ เม่ือมีการก าหนด Standard ในการ
ใช้พื้ นท่ีระวางของตู้คอนเทนเนอร์ พบว่า มี  Utilization ร้อยละ 85 เม่ือใช้ Container size 20’ 
Standard CBM 17 M3 และเม่ือใช ้Container size 40’ Standard CBM 37 M3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้ตูค้อนเทนเนอร์ไดดี้ยิ่งข้ึน และสามารถลดตน้ทุนการขนส่งได ้56,574 บาท ทางผูว้ิจยั
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ล าดบั ก่อนท่ีมีการด าเนินการการก าหนดStandard หลงัด าเนินการการก าหนด Standard 
 

1 
ทางบริษทัไม่สามารถรทราบรายละเอียด ท่ี
ทาง LSP ไดจ้ดัสรรการใชพ้ื้นท่ีระวางของตู้
คอนเทนเนอร์ 

ทางบริษทัสามารถทราบรายละเอียด จาก 
Report weekly ของทาง LSP ในการจดัสรร
พื้นท่ีระวางของตูค้อนเทนเนอร์ 

 
2 

การใชพ้ื้นท่ีระวางไม่ถึง 85%Utilization 
ของการใชตู้ค้อนเทนอร์  

มีการใชพ้ื้นท่ีระวางตามก าหนด Standard  
ของการใชตู้ค้อนเทนเนอร์  

 
3 

บางคร้ังอาจเกิด Stowage space ใน
สถานการณ์ท่ีไม่จ  าเป็น 

เกิดการ Stowage space ท่ีนอ้ยลง 
ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีระวางเพิ่มมากข้ึน 

 
4 

บาง Shipment อาจจะตอ้งเสียค่าขนส่งสูง
โดยไม่จ  าเป็น ไม่คุม้กบัจ่ายค่าขนส่ง 

สามารถลดตน้ทุนในการขนส่งได ้

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพ้ื้นท่ีระวางของตูค้อนเทน
เนอร์ และการลลดตน้ทุนในการขนส่งเฉพาะการขนส่งทางทะเลฝ่ัง Inbound ของประเทศญ่ีปุ่น
เพียงเท่านั้น ซ่ึงเป็นแค่เพียงส่วนหน่ึงของการขนส่ง ยงัมีฝ่ัง Inbound และ Outbound ทั้งเอเชียและ
ยโุรปยงัมีอีกหลายๆประเทศท่ีสามารถมองหาจุดท่ีจะมาปรับปรุงท าการก าหนด Standard ท่ีสามารถ
ท าให้ทางบริษทัโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นั้นลดตน้ทุนในการ
จดัท าการขนส่ง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งไดดี้ยิง่ข้ึนได ้
 



 

 

กติติกรรมประกำศ 
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