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บทคัดยอ 
 
 การจัดการพ้ืนท่ีจัดวางตูคอนเทนเนอรท่ีไมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลกระทบดานตนทุน ดานเวลาและกระบวนการในการทํางาน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในบริษัท จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาของการบริหารจัดการลานวางตูคอนเทนเนอรมีอยู 2 ปจจัย
หลักๆ คือ ปจจัยการจัดวางตูคอนเทนเนอรไมตรงตามประเภท วาดวยการจัดวางตูตามพ้ืนท่ีวาง โดยไมคํานึงถึงการจําแนกประเภทใหตรง
ตามประเภทของตูคอนเทนเนอร ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมาอีกหลายอยางเชน การคนหาตูเปนไปไดอยางยากลําบาก รวมไปถึงตองใช
เวลาในการรื้อตูหรือเคลื่อนยายตูมากเกินกวาท่ีจําเปน และยังสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปน  และปจจัยการจัดการดานความปลอดภัย 
เน่ืองจากทางลานวางตูน้ันจัดวางตูซอนกันโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยในเขตชุมชน ตามท่ีกฏหมายกําหนด ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ท้ังตูคอนเทนเนอรหรืออาจถึงชีวิตได  ดังน้ันวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับลานวางตูคอนเทนเนอร รวมไปถึง
ลดตนทุนในการดําเนินงานในการเคลื่อนยายตูคอนเทนเนอร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขในสวนของการจัด
วางตูโดยการออกแบบการวางตูคอนเทนเนอรใหมโดยวิธีการจัดโซน (Zoning) แบบการวางแพลนดวยมือ Manual Planning เขามา
ประยุกตใชในการจัดวางตูคอนเทนเนอร ซึ่งสงผลใหสามารถวางตูคอนเทนเนอรไดมากกวาเดิม 44 ตู จากเดิมสามารถวางไดเพียง 1,212 ตู 
เปน 1,256 ตู และยังสามารถลดความเสีย่งในการเกิดอุบัตเิหตจุากการจดัวางตูซอนกันเกินกวา 4 ช้ัน ไดถึง 33.33% จากเดิมเสี่ยงมาก 100 
% 

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บริษัท คอสยาม ทรานสปอรต จํากัด เปนบริษัทท่ีมีการรวมทุนระหวางบริษัท ไชนา โอเชียน ช้ิปปง กรุป ( COSCO ) และ บริษัท 

นามยง ช้ิปปง จํากัด กอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2534 ไดดําเนินธุรกิจการบริการการขนสงทางบกและทางเรือ ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 

ซึ่งงานบริการดังกลาวน้ี จะมีการบริการท่ีครบวงจร ท้ังลานวางตูคอนเทนเนอร ,รถบรรทุก,การนําเขาและสงออกสินคา ,ช้ิปปงขาออก และ

เดินพิธีการศุลกากร บริษัท คอสยามทรานสปอรต จํากัดมีสํานักงานอยู 2 แหงดวยกัน ซึ่งประกอบดวย สํานักงานใหญตั้งอยูในเขตคลองเตย 

และในสวนของลานวางตูตั้งอยูท่ีบางนาตราด 20 

 บริษัทฯ มีรถหัวลาก และหางลาก เปนจํานวน 60-70 คัน มีรถเครนท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานอยู 2-3 คัน ท้ังขนาด 25 ตัน 

และ 45 ตัน เพ่ือรองรับตูคอนเทนเนอรมี่เขามาบริเวณในลานวางตู โดยรถหัวลากท้ังหมดติดตั้งอุปกรณท่ีทันสมัย ท่ีทางแผนกขนสงสามารถ

ติดตอโดยผานทางอุปกรณไดอยางงายดาย การใหบริการของเราในเรื่องการขนสงบนบกเปนไปอยางงายดาย สะดวกสบาย และมี
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ประสิทธิภาพ และรถหัวลากไดติดตั้งอุปกรณท่ีใชสําหรับตูคอนเทนเนอรแบบเย็น เพ่ือตอบรับความตองการของลูกคา โดยเฉพาะลูกคาท่ี

ตองการกานขนสง สําหรับสินคาท่ีตองการความสดใหมตลอดเวลา 

 ลานวางตูคอนเทนเนอรของบริษัทคอสยามทรานสปอรต จํากัด มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 10 ไร (16,000 ตารางเมตร) มีการใช

สอยพ้ืนท่ีภายในลานเก่ียวกับสํานักงาน (Office) การจัดเก็บ (Storage) ลางทําความสะอาด (Cleaning) ซอมบํารุง (Repairing) การยกตู

ข้ึน / ลง (Lift off / Lift on)และอ่ืนๆ ดังรูปภาพดานลาง 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงสดัสวนการใชสอยพ้ืนท่ีลานวางตู 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาการจัดผังการวางตูคอนเทนเนอรเพ่ือการใชงานพ้ืนท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากรท่ีจะศึกษา  คือ ตูคอนเทนเนอร เน่ืองจากตูคอนเทนเนอรมีหลายประเภท และหลายขนาดการใชงาน จึงมีผลตอการจัด

วางบนพ้ืนท่ีท่ีมีความจํากัด  

ตูคอนเทนเนอรจะเปนตูขนาดมาตรฐานอาจทําดวยเหล็ก หรืออลูมิเนียม โดยมีโครงสรางภายนอกท่ีแข็งแรงสามารถวางเรียงซอนกัน

ไดไมนอยกวา 10 ช้ัน สวนใหญแลวตูคอนเทนเนอรน้ันจะมีประตู 2 บาน ซึ่งตูคอนเทนเนอรแตละตูน้ันจะมีรายละเอียดระบุหมายเลขตู  

รวมถึงนํ้าหนักท่ีจะสามารถบรรจุไดสูงสุด/ตู ตูคอนเทนเนอรแบงออกเปน 3 ขนาดหลักๆ ดังน้ี 

1. ตูขนาด 20 ฟุต ( 20’FT  STD) = 1    TEU 

- เปนตูท่ีมี Outside Dimension ยาว19.10 ฟุต กวาง8.0 ฟุต สูง8.6 ฟุต โดยสามารถบรรจุสินคาได 32–33.5 CUM 

(บรรจุสินคาไดไมเกิน 21.7 ตัน) 
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2. ตูขนาด 40 ฟุต ( 40’FT  STD) = 2    TEU 

- มีความยาว40 ฟุต กวาง8 ฟุต สูง9.6 ฟุต โดยสามารถบรรจุสินคาได 76.40 – 76.88 CUM  

(บรรจุสินคาไดไมเกิน 27.4 ตัน) 
 

ประเภทของตูสินคา (ตูคอนเทนเนอร) อาจแบงได ดังนี้ 

 1. Dry Cargoes เปนตูท่ีใสสินคาท่ัวไปท่ีมีการบรรจุสินคาท่ีไมตองการการรักษาอุณหภูมิ 

 2. Refrigerator Cargoes เปนตูท่ีมีเครื่องปรับอากาศ สามารถปรับอุณหภูมิในตูได เหมาะกับสินคาท่ี  ตองการ

รักษาอุณหภูมิ หรือทําความเย็น 

 3. Garment Container เปนตูสินคาท่ีออกแบบมาเพ่ือการบรรจุเสื้อผา สวนใหญมักจะใชกับสินคาท่ีเปน Fashion ซึ่งไมตองการ

ท่ีจะมีการพับ หรือ บรรจุ 

 4. Open Top เปนตูสินคาท่ีถูกออกแบบใหมีหลังคา สําหรับใชในการวางสินคาขนาดใหญ เชน เครื่องจักร ซึ่งไมสามารถ

เคลื่อนยายผานประตูตูคอนเทนเนอรได 

 5. Flat – Rack เปนตูท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใสสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษ มีพ้ืนท่ีเปน Platform 

 

ตัวแปรท่ีจะศึกษา คือ พ้ืนท่ีใชสอยท่ีมีอยูอยางจํากัด วามีขนาดกวาง × ยาว เทากับเทาไหร ( จะสามารถจุคอนเทนเนอรไดเทาไหร) 

และลักษณะพ้ืนท่ีมีน้ัน ตองปรับปรุงหรือซอมบํารุงแบบใดจึงจะใชสอยไดเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระยะสั้น 

- การใหบริการลูกคามีความรวดเร็ว (เพ่ิมระดับการใหบริการลูกคา) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกิจกรรมหลักในลานวางตูคอนเทนเนอร 

- ลดช่ัวโมงการทํางานซ้ําซอน ทําใหตนทุนดานการบริหารงานลดลง 

ระยะกลาง 

- เพ่ิมศักยภาพในการจัดการระบบ Logistics ของบริษัท 

- ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน 

ะยะยาว 

- ระบบการบริหารงานภายในลานวางตูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- พนักงานดําเนินงานอยางมีแบบแผน 

- แกปญหาไดตรงจุด  

 

 

 

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

4       

2. ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  

 ทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบแผนผังสินคา 

 สมศักดิ์ ตรีสัตย (2545) กลาววากิจกรรมอุตสาหกรรมในปจจุบันตระหนักถึงความสําคัญดานการออกแบบและวางผังใหกับสินคา

เพ่ิมมากข้ึน โดยการวางแผนผังน้ันจะตองมีเปาหมายในการอธิบายหลักการตางๆ ไดแก หลักการเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีในระยะทางท่ีสั้นท่ีสดุ 

คือการรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมใหอยูในสภาวะท่ีเทาเทียมกันกอน หลักการเก่ียวกับการไหลเวียนของสินคา หลักการเก่ียวกับการทําให

คนงานมีความพอใจในการจัดวางผังเพ่ือใหการใชสอยพ้ืนท่ีน้ันเกิดประโยชนสูงสุดและคํานึงถึงความปลอดภัย หลักการเก่ียวกับความ

ยืดหยุนปรับเปลี่ยนโดยเสียคาใชจายใหนอยท่ีสุด 

 ดร. คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2553) กลาวถึงการกําหนดตําแหนงสินคาไววาในการกําหนดตําแหนงของสินคาน้ันจะตองคํานึงถึง

ประเภทของสินคา และการบํารุงรักษา โดยใหเปนไปตามอัตราความถ่ีในการหมุนเวียนของสินคาน้ันๆ และใหคํานึงถึงประเภทของสินคา

โดยใหจัดเปนหมวดหมูและอยูในตําแหนงเดียวกัน สินคาประเภทใดท่ีมีการหมุนเวียนเขาออกอยูบอยครั้งก็ควรวางอยูในตําแหนงท่ีเขาถึง

งาย ข้ันตอนการกําหนดตําแหนงการจัดเก็บ เปนไปตามลําดับข้ันตอนดานลาง ดังน้ี 

 จัดทําแผนผังพ้ืนท่ี 

 แผนผังพ้ืนท่ีวางสินคาน้ันเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงตําแหนงของสินคาน้ันๆไว โดยแยกประเภทของสินคาออกแต

ละชนิด พ้ืนท่ีบํารุงรักษา พ้ืนท่ีจายสินคา และพ้ืนท่ีสําหรับการเก็บรักษา และทําการรางภาพลงบนแผนผังของพ้ืนท่ีสินคา 

  

กําหนดตําแหนงสินคาลงบนแผนผังบริเวณ 

  

 กําหนดตําแหนงสินคาแตละประเภทท่ีเปนประเภทเดียวกันลงไปในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน และแยกประเภทสินคาตามขอจํากัดของ

สินคาแตละประเภท เชนสินคาประเภทท่ีตองทําความเย็นจะตองอยูใกลกับปลั๊กไฟ เปนตน 

  

 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการโซนน่ิง 

 ในระบบการการจัดเก็บหรือการจดัการโซนน่ิงท่ีชวยในการจดัเก็บสนิคาเพ่ือใหงายตอการคนหาและทราบตําแหนงท่ีแนนอนของ

สินคาในระบบการจดัเก็บสินคาแบบกําหนดพ้ืนท่ี 

 

 

ข้ันตอนและเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  

 การศึกษาวิธีวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการจัดผังการวางตูคอนเทนเนอรท่ีมีผลตอการบริหารงาน โดยกําหนดรูปแบบการศึกษาเปนเชิง

ปริมาณ ดวยการนําขอมูลในอดีตมาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหา โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

1. ลักษณะประชากร 

2. วิธีการเก็บขอมูล 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
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ลักษณะประชากร 
 

ประชากรเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ตูคอนเทนเนอรภายในลานวางตู ท่ีมีการจัดวางโดยไรระบบการจัดการท่ีเหมาะสม

ตอการใชงาน  

 

 3.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมขอมูลจากผูใชบริการตูคอนเทนเนอร และผูเช่ียวชาญในแตละหนวยงาน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากท่ีรวบรวมขอมูลจากการจดบันทึก และการนําขอมูลในอดตีมาวิเคราะหในงานวิจัยน้ีแลว ผูวิจยัไดนําขอมลูมาดําเนินการ

วิเคราะห ดังน้ี 

1. นําขอมูลท่ีไดมาทบทวนถึงสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสาํคญัในการแกปญหา 

2. วิเคราะหแนวทางในการแกปญหาโดยใชทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

 

4.ผลการดําเนินงาน 

 การปรับปรุงวิธีการวางตูคอนเทนเนอร   ทําการคํานวณพ้ืนท่ีท้ังหมด และทําการคํานวณปริมาตรของตูคอนเทนเนอร เพ่ือทราบ

ถึงการใชสอยพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ และทําการจัด Zone ตูคอนเทนเนอรดวยมือ            (Manual planning) จําแนกประเภทของตู

คอนเทนเนอรใหเห็นอยางชัดเจนวาตูแตละประเภท หรือแตละขนาดน้ันควรอยูแยกพ้ืนท่ีกัน ดังรูป ดานลาง 
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ภาพแสดงการจัดวาง Zone ตูคอนเทนเนอรดวยมือ 

รายละเอียดสัญลักษณท่ีนํามาใชแทนพ้ืนท่ี มีรายละเอียดดังน้ี 

1.พ้ืนท่ีจัดเก็บตูคอนเทนเนอร ขนาด 20’ (ขนาดสั้น) และ 40’(ขนาดยาว) 

 1A พ้ืนท่ีวางตู = 200 ×10 =2,000 ตรม. 

 1B พ้ืนท่ีวางตู = 80 ×25 =2,000 ตรม.  

 1C พ้ืนท่ีวางตู = 15 ×120 =1,800 ตรม. 

 1D พ้ืนท่ีวางตู = 15 ×80 =1,200 ตรม.  

2 พ้ืนท่ีการยกตู+รับตู = 13.4 ×200 =2,680 ตรม. 

3 พ้ืนท่ีการซอมแซม = 15 ×80 =1,200 ตรม. 

4 พ้ืนท่ีสําหรับพักรถ =70 ×36 =2,520 ตรม. 

5 พ้ืนท่ีสํานักงาน =40 ×50 =2,000 ตรม. 

6 หองไฟ = 70 ×4 =280 ตรม. 

7 ลางทําความสะอาด = 80 ×4 =320 ตรม. 
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5.สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 
ในการวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและขอมูลท่ีเก่ียวของโดยตรง เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา ซึ่งหาไดโดยการนํา

ทฤษฏีตางๆหรือวิธีการอยางงายมาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ไดดังน้ี  

 1.เพ่ือศึกษาการจัดผังการวางตูคอนเทนเนอรเพ่ือการใชงานพ้ืนท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดคนพบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายดังน้ี 

1. ศึกษาปญหาของการบริหารจัดการการวางตูคอนเทนเนอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชสอยพ้ืนท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก

การสังเกตการณภายในลานวางตูคอนเทนเนอรเพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีแทจริงในการศึกษาและหาทางแกไขปญหาน้ันๆ โดยปญหาหลักใน

การศึกษาครั้งน้ีคือ  

- เกิดการทํางานท่ีซ้ําซอน เน่ืองจากมีระบบการบริหารจัดการการจัดวางตูคอนเทนเนอรไมดีเทาท่ีควร 

- พ้ืนท่ีใชสอยท่ีมีอยางจํากัด (10 ไร ) ถูกใชสอยอยางไมเกิดประสิทธิภาพ 

- ตูคอนเทนเนอรเกิดความชํารุดเสียหายเน่ืองจากการจัดวางตูคอนเทนเนอรในทําเลท่ีไมเหมาะสม 

- การทํางานไมมีระบบ Safety ท่ีรัดกุม 

2. ศึกษาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในลานวางตู โดยทําการศึกษา  ดังน้ี 

ข้ันตอนการจัดวางตูคอนเทนเนอร โดยเริ่มจาก จุดบริการเริ่มตน (Start) ,ตรวจเช็คความเรียบรอยของตู ,ทําการยกตูลง / ยกตูข้ึน ,ซอม / 

ลางทําความสะอาด ,ตรวจเช็คความเรียบรอยของตู เปนตน 

ทําการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับตูคอนเทนเนอร เพ่ือทําการจัดผังการวางตูคอนเทนเนอรใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีจํากัดและงายตอการดําเนินงานใน

กระบวนการตางๆ 

ทําการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชสอยไดท้ังหมด วามีพ้ืนท่ีใชสอยเทาไหร และทําการคํานวณพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีจะใชสอยไดตามประเภทของสินคา 

ยกตัวอยางเชน ตูเย็น Reefer สั้น / ยาว จะใชพ้ืนท่ีเทาไหร (ประมาณการจากจํานวนตูท่ีมีอยูในปจจุบัน และปริมาณตูในอดีต ) และอยูใน

โซนใดของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีมี 
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งน้ี บริษัท คอสยามทรานสปอรต จํากัด ควรใสใจและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการลานวาง

ตูคอนเทนเนอรเพ่ือพัฒนาลานวางตูคอนเทนเนอรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันไดแก การกําหนดและวางแผนการบริหารจัดการลานวางตู

คอนเทนเนอรใหมี กระบวนการจัดการท่ีมีแบบแผน  และมีแนวทางในการแกปญหาท่ีดี  เปนตน ซึ่งจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง และสามารถสรางศักยภาพในการเจริญเติบโตไดอยางมั่นคง 

สําหรับการศึกษาครั้งตอไป  

การดําเนินงานวิจัยน้ีผูเก่ียวของควรมีสวนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบงานอยูตลอดเวลาเพ่ือรองรับกับสถานการณท่ีเราไมคาดคิดใน

อนาคต ยกตัวอยางเชน ในภายภาคหนาหากธุรกิจมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางบวกแตระบบการบริหารจัดการยังไมมีการปรับปรุง  อาจ

ทําใหเกิดปญหาตามมาทางธุรกิจ  เพราะฉะน้ันผูวิจัยจึงอยากเสนอแนะแนวทางใหกับบริษัท โดยทางผูบริหารจัดการลานวางตูจะตอง

สังเกตการณถึงสถาการณท่ีเกิดข้ึนภายในลานวางตู วิเคราะหปญหา และศึกษาหาทางแกปญหาอยูตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหแก

ลานวางตู 
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