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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในลานคอนเทนเนอรของบริษัทผูใหบริการโลจิสติกส
บุคคลท่ีสามแหงหน่ึง จากการศึกษาสภาพปญหาเบื้องตนพบวาระยะเวลาในการคนหาตูคอนเทนเนอรโดยเฉลีย่
อยูท่ี 720 วินาทีตอตู สาเหตุเกิดจากการขาดการสื่อสารระหวางพนกังานขับรถบรรทุกกับเจาหนาท่ีลานคอนเทน
เนอร ทําใหตูคอนเทนเนอรไมไดรบัการกําหนดตําแหนงในลานคอนเทนเนอรซึ่งนําไปสูความยากลําบากในการ
คนหาตูคอนเทนเนอร ผูวิจัยไดนําระบบจัดการลานคอนเทนเนอรมาใช โดยกําหนดรหสัตาํแหนงในลานคอนเทน
เนอรและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานในการรับและจายตูคอนเทนเนอรในลาน ผลจากการปรับปรุง
กระบวนการพบวาเวลาเฉลี่ยในการคนหาตูคอนเทนเนอรลดลงเหลือเพียง 225 วินาทีตอตูหรือลดลงถึงรอยละ 
68.75 ซึ่งสามารถลดตนทุนการดาํเนินงานลงไดกวา 3.8 ลานบาทตอเดือน และระบบการจัดการลานคอนเทน
เนอรมีความพึงพอใจของผูใชในภาพรวมระดับมาก ( =4.06, S.D.=1.07) 
 

คําสําคัญ : ลานคอนเทนเนอร / ผูใหบริการโลจิสติกสบุคคลท่ีสาม / ระบบการจัดการลานคอนเทนเนอร 
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ABSTRACT 

This research article aimed to improve the operations in container yard of the 3PL company. 

The initial study of container yard operations revealed that an average time to search the 

container in the yard was 720 seconds per container. Lacking of communication between 

truck drivers and yard staff was a major problem. Therefore, the containers could not be 

determined its location in the yard and brought about difficulty of searching the containers. 

The container yard management system (CYMS) was introduced to solve the container 

operations problem. Firstly, each container parking locations in the yard was determined and 

encoded. Then, the processes of container management were redesigned. The improved 

process showed that the average container searching time reduced to 225 seconds per 

container or 68.75% reduction resulted in cost reduction 3.8 million Baht per month. In 

addition, the satisfaction of CYMS’s users was at a high level ( =4.06, S.D.=1.07). 
 

Keywords : Container Yard / 3PL / Container Yard Management System 
 

บทนํา 
การขนสงเปนหนึ่งในกิจกรรมโลจสิติกสทีม่ีความสําคัญอยางมาก โดยในป พ.ศ.2560 มีการขนสงสินคา

ทั้งในประเทศและระหวางประเทศรวมกันกวา 900 ลานตัน ในจํานวนน้ีเปนการขนสงสินคาระหวางประเทศกวา 
300 ลานตัน คิดเปนอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 24.8 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2562) ซึ่งในการขนสงระหวางประเทศน้ันจําเปนตองใชตูคอนเทนเนอรเปนอุปกรณชวยในการขนสงเพื่อปองกัน
ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นตอตัวสนิคา ลดเวลาในการขนถายสินคา ลดระยะเวลาการจอดเรือและยังชวยให
บริหารพื้นที่การจัดวางสินคาบนเรอืมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย (สิริพร, รัญชนา และเสกสรร, 2555)  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในทาเรือแหลมฉบังซึ่งเปนทาเรือท่ีมีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยนั้น ในป พ.ศ. 2562 ที่ผาน
มามีปรมิาณตูคอนเทนเนอรที่ผานเขา-ออกทาเรือแหลมฉบังจํานวนทั้งสิ้น 8,063,982 ทีอียู ดังนั้นการบริหาร
จัดการลานสําหรับวางตูคอนเทนเนอรจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของ
ประเทศไทย (การทาเรือแหงประเทศไทย, 2563) 

จะเห็นไดวาการรับสงตูคอนเทนเนอรภายในลานคอนเทนเนอรเปนกระบวนการท่ีมคีวามสาํคัญในการ
สงออกและนําเขาสินคาทางทะเลดวยระบบคอนเทนเนอร โดยปจจบุันการรับสงตูคอนเทนเนอรใชระยะ
เวลานานในการรับสงตูคอนเทนเนอร จากการศึกษาของสุนทร และคนอ่ืนๆ (2562) พบวาบริษัทรถขนสงทีเ่ขา
ไปรับตูสินคาและหรือตูคอนเทนเนอรเปลาทีล่านตูคอนเทนเนอรในเขตลาดกระบัง ใชเวลาเฉลี่ยถึงคันละ 95 
นาที สงผลใหเกดิปญหาการจราจรแออัดภายในลานตูคอนเทนเนอรและถนนสาธารณะ เพิ่มภาระตนทุนการ
ขนสง มีความเสี่ยงท่ีจะสงสินคาไมทันตามกําหนด ตลอดจนกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศอีกดวย 
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ธุรกิจการใหบริการดานโลจิสตกิส มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตป ค.ศ. 1970 โดยในชวงเริ่มตนจะ
เปนการใหเชาพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคา ตอมาจึงไดขยายขอบเขตการใหบริการครอบคลุมในดานการตลาด    
การบรรจุสินคา การขนสงและกระจายสินคา การสงออกและนําเขา ตลอดจนกิจกรรมเพิ่มมลูคาอื่น (Value-

added services) เชน การประกอบช้ินสวนสินคาขัน้ตอนสุดทาย การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคา  
การจัดการสินคาสงคืนและโลจิสตกิสยอนกลับ (Reverse logistics) การใหบริการดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการใหคําปรกึษาดานโลจิสติกส  ซึ่งจากการท่ีมีบริการที่หลากหลายนี้เองทําใหผูใหบริการ
ดานโลจิสติกสถูกเรียกในช่ือตาง ๆ อาทิเชน ธุรกิจรับขนสงสินคา (Carriers) ธุรกิจผูใหบริการจัดการคลังสินคา 
(Warehouse operators) ตัวแทนผูนําเขาสงออกสินคา (Freight forwarder) รวมถึงบริษัทผูใหบริการโลจิ
สติกสบุคคลท่ีสาม (Third Party Logistics Service Provider : 3PL)  ซึ่งในบทความน้ีจะหมายถึง บริษัท
ภายนอกท่ีไดรับการวาจางเปนตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมโลจสิตกิสของผูวาจาง ไมวาจะเปนกิจกรรมทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนตลอดชวงเวลาตามที่ตกลงกันไว (กฤติยา และคนอื่นๆ, 2562) 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งไดดําเนินงานในบริษัทผูใหบริการโลจสิติกสบุคคลท่ีสามแหงหนึ่ง
บริเวณทาเรือแหลมฉบัง โดยบริษทักรณีศึกษาดังกลาวมีตูคอนเทนเนอรหมุนเวียนเขามาจดัเก็บในบริเวณลาน
คอนเทนเนอรของบริษัทเปนปรมิาณมาก จากการศึกษาขอมลูยอนหลังในป พ.ศ. 2562 พบวามีปริมาณตูคอน
เทนเนอรที่รับเขามาในลานคอนเทนเนอรเฉลีย่เดือนละ 12,704 ตู และจากการเก็บขอมลูเบื้องตนพบกวาในการ
คนหาตูคอนเทนเนอรที่ถูกจัดเก็บไวในลานคอนเทนเนอรใชเวลาเฉลีย่ 12 นาทีตอตู และมีคาใชจายในการยก
ยายเพื่อคนหาตูคอนเทนเนอรเฉลีย่ 1,500 บาทตอตูอีกดวย ซึ่งความลาชาในการคนหาตูคอนเทนเนอรและการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เก็บตูคอนเทนเนอรระหวางขนสงนั้นถือเปนปจจยัสําคัญที่มีผลตอการเลือกใชบริการของ
ลูกคา (ดวงใจ, 2558) หากบริษัทไมมีการปรับปรุงแกไขในประเด็นดงักลาวอาจสงผลตอรายไดและผล
ประกอบการในอนาคตได (สุนทร และคนอ่ืนๆ, 2562) 

จากการวิเคราะหสาเหตุของสภาพปญหาดังกลาวขางตนดวยการวิเคราะหทําไม-ทําไม (Why-Why 

Analysis) ซึ่งเปนกระบวนการวิเคราะหสาเหตุโดยวิธีการถามคําถามวาทําไม-ทําไม (ภีม และคณศิร, 2556) โดย
กระบวนการวิเคราะหจะกระทําโดยถามคําวา “ทําไม” ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพบปจจัยท่ีเปนสาเหตุรากเหงาของ
ปญหา (คลอเคลีย, 2562) โดยการวิเคราะหจะเริม่จากการเขียนโครงขาย Why-Why ซึ่งจะมโีครงสราง
เหมือนกัน คือดานซายมือจะเปนสวนทีแ่สดงปญหาที่จะแกไขและดานขวามือจะเปนสาเหตุของปญหา 
(กนกวรรณ และคนอ่ืนๆ, 2562) ปญหาซ่ึงจากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักเกิดจากการขาดการบันทกึขอมูล
ตําแหนงท่ีตั้งของคอนเทนเนอรที่รบัเขามาโดยละเอียด และไมมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูมาใชให
เกิดประโยชน ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 การวิเคราะหสาเหตุดวยวิธี Why-Why Analysis  

 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานภายในลานคอนเทนเนอรของผูใหบริการโล
จิสติกสบุคคลที่สามทีเ่ปนกรณีศึกษาดังกลาว โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบันทึกขอมูล
ตําแหนงท่ีตั้งของตูคอนเทนเนอรที่รับเขาลานคอนเทนเนอรเพื่อชวยลดเวลาการคนหาตูคอนเทนเนอรในลาน
คอนเทนเนอรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของลานคอนเทนเนอร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ ซึ่งดาํเนินการในพ้ืนท่ีของบริษัทผูใหบริการโลจิสติกส
บุคคลท่ีสามซึ่งเปนกรณีศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย       
(1) การวิเคราะหสาเหตุดวยวิธี Why-Why Analysis (2) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการ และ             
(3) แบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแตเดือนตลุาคม    
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

วิธีดําเนินการวิจยัจะเริ่มจาก (1) กําหนดรหสัตําแหนงที่ตั้งในลานคอนเทนเนอร (2) ออกแบบแท็กการด
เพื่อใชในการสื่อสารเก่ียวกับตําแหนงตูคอนเทนเนอรระหวางพนักงานขับรถบรรทุกและพนักงานประจาํลานคอน
เทนเนอร (3) นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการลานคอนเทนเนอรมาใช และ (4) ประเมินผลการใช
ระบบการจัดการลานคอนเทนเนอร ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

ในสวนของการประเมินผลการใชงานระบบการจัดการลานคอนเทนเนอรจะใชแบบประเมินความพึง
พอใจในการใชงานระบบสารสนเทศของผูใชงานระบบ (ธนกฤต และอัจฉรีย, 2559) ซึ่งมีจํานวนประชากร
ทั้งหมด 17 คน แบงพนักงานแผนก Operations 6 คน และแผนก Container Yard 11 คน โดยทําการเลือก
ผูตอบแบบเจาะจงจากพนักงานในแผนก Operations จาํนวน 2 คน และแผนก Container Yard จํานวน 7 คน 
รวมเปน 9 คน ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบจะเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา      
5 ระดับ แบงออกเปน 5 ดาน ดานละ 4 ขอ รวม 20 ขอ ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยขอคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง (Item objectives congruence 

index : IOC) ไมต่ํากวา 0.5 คะแนนทุกขอคําถาม จากนั้นนํามาประมวลผลทางสถิติโดยใชคาเฉลีย่และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวจึงทําการเปรียบเทยีบผลท่ีไดกับเกณฑประเมินดังแสดงในตารางท่ี 1 (ธีรวุฒิ และ      
คนอ่ืนๆ, 2562) 
 

ตารางที่ 1 เกณฑการประเมิน (Best, J.W. & Kahn, J.V., 2014) 
 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดรหสัตําแหนงของจุดวางตูคอนเทนเนอรในลานคอนเทนเนอร โดยตําแหนงใน
ลานคอนเทนเนอรจะกําหนดโซน A ถึง H โดยแตละโซนจะมีรหสัตําแหนงยอย เชน โซน A จะประกอบไปดวย
ตําแหนง A1 ถึง A14 แตละตําแหนงสามารถวางตูคอนเทนเนอรได 4 ถึง 9 แถว และแตละแถวจะสามารถวางตู
คอนเทอรซอนกันได 3 ถึง 5 ช้ัน ซึ่งเมื่อกําหนดตาํแหนงแลวไดจัดทาํแผนผังการจัดวางดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางการกําหนดตําแหนงในลานคอนเทนเนอรของบริษทักรณีศึกษา 

 

จากนั้นไดทําการออกแบบกระบวนการทํางานใหมสําหรับ 4 กระบวนการ ดังนี้คือ (1) การนําตูคอนเทน
เนอรเปลาเขาลานคอนเทนเนอร (Empty In) (2) การนําตูคอนเทนเนอรเปลาออกจากลานคอนเทนเนอร 
(Empty Out) (3) การนําตูคอนเทนเนอรหนักเขาลานคอนเทนเนอร (Laden In) และ (4) การนําตูคอนเทน
เนอรหนักออกจากลานคอนเทนเนอร (Laden Out) ซึ่งตองมีการใชแท็กการด (Tag Card) ซึ่งไดออกแบบไว
สําหรับการระบุตําแหนงที่ชัดเจนของตูคอนเนอร ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แท็กการดระบุตําแหนงตูคอนเทนเนอรสําหรับพนักงานขับรถบรรทุก 
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ในกระบวนการดําเนินงานท่ีออกแบบขึ้นมาใหมนั้น พนักงานขับรถบรรทุกจะตองนําใบขับข่ีไปแลกแท็ก
การดกอนซึ่งจะมีการระบุตําแหนงตูคอนเทนเนอรอยางชัดเจน โดยหากเปนการนําตูคอนเทนเนอรเขาสูลานคอน
เทนเนอรนั้นพนักงานประจําลานคอนเทนเนอรจะเปนผูบันทึกขอมลูของตูคอนเทนเนอรที่รับเขาลงในระบบการ
จัดการลานคอนเทนเนอร (Container Yard Management System, CYMS) โดยระบบจะแสดงผลของ
ตําแหนงในลานคอนเทนเนอรทีว่างเพ่ือใหเจาหนาท่ีเลือกตาํแหนงสําหรับตูคอนเทนเนอรที่กําลังดําเนินการ
รับเขาและบันทึกลงในระบบพรอมทั้งเขยีนตําแหนงดังกลาวลงบนแท็กการดเพื่อใหพนักงานขับรถบรรทุกนําตู
คอนเทนเนอรไปไว ณ ตาํแหนงที่ไดระบุไวอยางถูกตอง 

ในทางกลับกัน หากเปนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการนําตูคอนเทนเนอรออกจากลานคอนเทน
เนอร พนักงานขับรถบรรทุกก็เพียงแตแจงหมายเลขตูคอนเทนเนอรใหกับเจาหนาที่ประจําลานคอนเทนเนอรเพื่อ
ทําการกรอกหมายเลขดังกลาวลงในระบบการจัดการลานคอนเทนเนอร ระบบดังกลาวก็จะแสดงใหทราบถึง
ตําแหนงของตูคอนเทนเนอรนั้นในลานคอนเทนเนอร โดยเจาหนาทีป่ระจําลานคอนเทนเนอรก็จะเขยีนตําแหนง
ลงบนแท็กการดแลวสงมอบใหกับพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อนํารถไปจอดรอการขึ้นตูคอนเทนเนอร ณ ตําแหนงที่
ระบุไว 

ระบบการจัดการลานคอนเทนเนอรที่กลาวขางตนเปนโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาดวยภาษา PHP โดย
เจาหนาท่ีของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทผูใหบริการดานโลจสิติกสบุคคลท่ีสามซึ่งเปนกรณีศึกษา     
ดังแสดงตัวอยางหนาจอท่ีตดิตอกับผูใช (User’s interface) ในภาพท่ี 5 และ 6 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางการทํางานเม่ือดําเนินการรับตูเปลาเขาลาน 
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ภาพท่ี 6 ตัวอยางการทํางานเม่ือระบบแสดงตําแหนงที่สามารถจัดวางตูคอนเทนเนอรได 
  

ผูวิจัยไดทําการทดลองคนหาตูคอนเทนเนอรจํานวน 20 ตู และนํามาคํานวณคาเฉลี่ยของเวลาการ
คนหาตูที่เกิดขึ้นภายหลังการปรบัปรุงการดําเนินงานในลานคอนเทนเนอร พบวาเวลาในการคนหาตูคอนเทน
เนอรในลานคอนเทนเนอรเฉลี่ยอยูที่เพียง 225 วินาทีตอตู คิดเปนเวลาที่สามารถลดลงไดรอยละ 68.75 โดยเม่ือ
ทราบตําแหนงที่ตูคอนเทนเนอรทีแ่นนอนจะลดจาํนวนคร้ังท่ีทําการยกหรือยายตูจากเดิมเฉลี่ย 6 ครั้งตอตูเหลือ
เพียง 4 คร้ังตอตูซึ่งสงผลตอคาใชจายในการขนยายซึ่งโดยปกติการยกยายตูเปลาจะเสียคาใชจายคร้ังละ 100 

บาทตอตู และการยกยายตูหนักจะเสียคาใชจายครั้งละ 150 บาทตอตู ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ตนทุนท่ีสามารถประหยัดไดจากการปรับปรุงการดําเนินงานในลานคอนเทนเนอร (ตอตู) 
 

รายการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
จํานวนการยกตู (ครั้งตอตู) 6 4 ลดลง 2 ครั้งตอตู 
เวลาการคนหาตูเฉลี่ย (วินาทีตอตู) 720 225 ลดลง 495 วินาทีตอตู 
คาใชจายในการดําเนินงาน    

   1) คายกยายตูเปลา (บาทตอตู) 600 400 ลดลง 200 บาทตอตู 
   2) คายกยายตูหนัก (บาทตอตู) 900 600 ลดลง 300 บาทตอตู 

  

เมื่อนําปริมาณตูคอนเทนเนอรทีผ่านเขาออกลานคอนเทนเนอรของบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสบุคคลที่
สามซึ่งเปนบริษัทในกรณีศึกษาในป พ.ศ. 2562 ที่ผานและนํามาพยากรณปริมาณตูคอนเทนเนอรที่จะผานเขา
ออกลานคอนเทนเนอรของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2563 ดวยตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเดือน (3 months 

Moving Average) พบวาการปรบัปรุงการดําเนินงานในลานคอนเทนเนอรโดยการใชระบบการจัดการลานคอน
เทนเนอรจะสามารถลดตนทุนในการขนยายตูคอนเทนเนอรไดถึง 3.8 ลานบาทตอเดือนโดยเฉลี่ย 
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ในสวนของผลการประเมินความพึงพอใจจากการใชงานระบบการจัดการลานคอนเทนเนอรนั้นพบวาโดย
ภาพรวมผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.06, S.D.=1.07) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชมีความ
พึงพอใจในดานความถูกตองในการทํางานของระบบสูงสดุ โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =4.36, 

S.D.=0.76) และผูใชมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมลู ( =3.86, S.D.=1.17) 
โดยมรีายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบการจัดการลานคอนเทนเนอร 
 

หัวขอการประเมิน  S.D. ความหมาย 

1. ดานความตรงความตองการ (Functional Requirement Test) 

   1) ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองตามความตองการ 4.22 0.97 มาก 
   2) การประมวลผลมีความรวดเร็วและถูกตอง 4.33 0.87 มาก 

   3) การแกไขขอมูลสามารถทําไดตรงตามความตองการ 3.56 1.33 มาก 

   4) รูปแบบการแสดงผลเหมาะสมตรงตามความตองการ 4.11 1.17 มาก 

รวม 4.06 1.09 มาก 

2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ (Functional Test) 

   1) การแสดงผลตําแหนงของตูคอนเทนเนอรมีความถูกตอง 4.44 0.73 มาก 
   2) การประมวลผลขอมลูมีความถูกตองแมนยํา 4.44 0.73 มาก 

   3) เวลาในการประมวลผลขอมลูมีความรวดเร็ว 4.22 0.83 มาก 

   4) การจัดการขอมูลกระทําไดงายและรวดเร็ว 4.33 0.87 มาก 

รวม 4.36 0.76 มาก 

3. ดานการติดตอกับผูใชโปรแกรม (Usability Test) 

   1) การใชงานของระบบ สามารถใชงานไดงาย 4.22 0.97 มาก 
   2) ความเหมาะสมในการจัดวางองคประกอบในหนาจอ 4.00 1.22 มาก 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

หัวขอการประเมิน  S.D. ความหมาย 

3) ความเหมาะสมในการรายงานขอมูลตอผูทีเ่กี่ยวของ 3.89 1.05 มาก 
4) รูปแบบการใชงานงายไมซับซอน 3.89 1.36 มาก 
5) การแสดงผลลัพธมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.89 1.36 มาก 

รวม 3.98 1.16 มาก 
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Security Test) 
   1) การรักษาความปลอดภัยโดยรวมมีความเหมาะสม 3.78 1.30 มาก 
   2) ความปลอดภัยขณะเขาสูระบบมีความเหมาะสม 3.78 1.20 มาก 
   3) การตรวจสอบกอนเขาสูระบบมีความเหมาะสม 4.00 1.22 มาก 
   4) ความปลอดภัยในการใชงานระบบตามลําดับขั้นตอน 3.89 1.17 มาก 

รวม 3.86 1.17 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบท้ังหมด 4.06 1.07 มาก 

 

อภิปรายผล 

ผลการปรับปรุงการดําเนินงานในลานคอนเทนเนอรของบริษัทผูใหบริการโลจสิติกสบุคคลท่ีสามที่เปน
กรณีศึกษาโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการตําแหนงที่ตั้งของตูคอนเทนเนอรสามารถลดเวลา
ในการคนหาตูคอนเทนเนอรรอยละ 68.75 อีกทั้งชวยใหประหยัดตนทุนกวา 3.8 ลานบาทตอเดือนซึ่งเปนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนัของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิตราภรณ (2553) ซึ่งไดทําการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการลานคอนเทนเนอรโดยทําการจัดแผนผังของลานคอนเทนเนอรใหมและ
ปรับปรุงกระบวนการในลานคอนเทนเนอรทําใหสามารถลดเวลาการเขารับบริการของรถหัวลากลงไดรอยละ 
38.92  นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของดวงใจ (2558) ทีส่รุปวาความรวดเร็วในการคนหาตูคอนเทน
เนอรและการบริหารจัดการพ้ืนที่เก็บตูคอนเทนเนอรระหวางขนสงเปนปจจัยสําคัญที่มผีลตอการเลือกใชบริการ
ของลูกคาอีกดวย 

 

กิตติกรรมประกาศ  
ผูวิจัยขอขอบพระคณุแหลงขอมูลจากบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสบคุคลท่ีสามท่ีเปนกรณีศึกษาใน

บทความฉบับนี ้รวมถึงพนักงานในแผนก CS และ Operations ของบริษัทดังกลาวที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการจัดการลานคอนเทนเนอร 
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