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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดความผิดพลาดตอระบบลําเลียงกระเปา
สัมภาระบริเวณเคานเตอรเช็คอินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการสังเกตเพื่อหา
จํานวนการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเวณเคานเ ตอรเช็คอิน โดยการเก็บ สถิติการโหลดสัม ภาระ ซึ่ง มี
เจาหนาที่บริการภาคพื้นที่ปฏิบัติหนาที่บริเวณเคานเตอรเช็คอิน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ใชผังสาเหตุ
และผล เพื่อวิเคราะห และระบุสาเหตุของสัมภาระผิดพลาด ในระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ และแบบสํารวจ
การโหดสัมภาระผิดประเภทบริเวณเคานเตอรเช็คอิน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาการแกไขปญหาที่เปนไปไดมากที่สุด
ไดแก การจัดการอบรมเจาหนาที่สายการบินใหเขาใจในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลด
สัมภาระ จากการอบรม พบวา ผลประโยชนสวนไดของการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดมีผลที่ดีขึ้น
คําสําคัญ : กระเปาสัมภาระ, ความผิดพลาด, ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Abstract
The object of this study is to decrease mistakes baggages handling in baggage
carousel system. The analysis of the study is a mixed type of Qualitative Analysis and
Qualitative Analysis.The analysis of the study is a mixed type of Qualitative Analysis and
Qualitative Analysis, by applying Qualitative Analysis in the part of brainstorming inorder to
seek reasons and factors causing mistakes in Baggage Carousel System at the check-in
counter.WhileQuantitative Analysis is applied by observing to obtain its false typesloadings
quantity at the check-in counter.The author of this study shall present method and process
respectively.Samples of the study are Ground Handling Agents. The tool needs to collect
data is the Table of Cause and Effect to be analyzed and determine cause of mistakes in
Baggage CarouselSystem and check-list Form of false type baggage Loading at check in
counter. The statistic applied in this percentage, meanwhile the qualitative analysis applied
with content analysis.The result of the study has shown that analyzing reason causing
mistakes in Baggage CarouselSystem, there is guides and suggestion to solve the problem
possibly are to hold Training program for flight staff from improving effectiveness of Bag
Loading, from the Training, it has been found out that benefit from all Baggage Loading is
better result.
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บทนํา
ในปจจุบัน การขนสงทางอากาศนับวาเปนการขนสงที่ไดรับความนิยมสูง ดวยลักษณะเดนของการ
ขนสง ทางอากาศ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยสูง กวาการขนสงประเภทอื่น ๆ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเปนสิ่งที่จําเปน ไมเพียงแตกระบวนการที่เกี่ยวของกับตัวผู โดยสารเองเทานั้นที่ตองมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการตั้งฝายที่ดําเนินการเรื่องนี้ขึ้นมาคือฝายระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระที่อาคารผูโดยสาร Main Terminal Building (MTB) ที่ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบดวยระบบลําเลียงกระเปาสัม ภาระขาออก (Outbound System)ระบบ
ลําเลียงกระเปาสัมภาระขาเขา(Inbound System)การจัดการกระเปาสัมภาระหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีความ
จําเปนระหวางการเดินทางของผูโดยสาร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
เมื่อมีการนําระบบลําเลียงกระเปามาใชจัดการกระเปาแลว แตยังพบวามีกระเปาสัมภาระผิดพลาดใน
ระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ โดยกระเปาสัมภาระผิดพลาดในระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ แบงออกเปน 4
ประเภท ไดแก สัมภาระไมสามารถระบุเจาของได สัม ภาระชํารุด สัม ภาระไมลงตาม MU ที่กําหนด และ
สัมภาระตกสายพาน จากการรวบรวมขอมูลจากฝายระบบลําเลียงสัมภาระพบวาป พ.ศ. 2559 มีกระเปา
สัมภาระผิดพลาด ดังแสดงในรูปที่ 1.1

จํานวนกระเป๋ าสัมภาระผิดพลาด (ใบ)

สถิติกระเป๋ าสั มภาระผิดพลาดหลังผ่ านระบบลําเลียงกระเป๋ าสั มภาระ
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รูป 1 สถิติกระเปาสัมภาระผิดพลาดหลังผานระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
ที่มา: รายงานสถิติสมั ภาระลาชาชํารุด. โดยฝายระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน), 2559
ความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อลดความผิดพลาดใน
การลําเลียงกระเปาสัมภาระของระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการการลําเลียงกระเปา
และเพิ่ม ความพึง พอใจของผูโ ดยสารในทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อีก ทั้ง ยังสามารถนําแนวทาง
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ดังกลาวไปประยุกตใชกับระบบการลําเลียงกระเปาในทาอากาศยานอื่น ๆ ในประเทศไทยได ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาทาอากาศยานของไทยใหเปนศูนยกลางการบิน (hub) ในระดับภูมิภาคได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อลดความผิดพลาดในการลําเลียงกระเปาสัมภาระในระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการทํางานของระบบสายพานลําเลียงกระเปาสัม ภาระใหแก
ผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกตองในการโหลดกระเปาสัมภาระ
3. เพื่อสรางการมีสวนรวมในการทํางานของผูปฏิบัตงิ านกับเจาหนาที่การทาอากาศยาน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผูทํางานเกี่ยวของกับระบบลําลียงกระเปา ประกอบดวย 4 หนวยงานคือ
พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
พนักงานบริษัท บางกอกไฟลทเซอรวิส จํากัด
พนักงานสายการบินอื่น ๆ ที่จัดการภาคพื้นเอง และ
พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2. ขอบเขตตัวแปร
ศึกษาสภาพปญหาของการโหลดกระเปาสัมภาระเฉพาะสวนเคาเตอรตรวจบัตรโดยสาร
3. ขอบเขตเวลา
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม
จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
กําหนดปญหา
วิเคราะหหาสาเหตุและการแกไขปญหา
ดําเนินการแกไขปญหา
เก็บสถิติจํานวนการโหลดสัมภาระผิดประเภท
(กอนดําเนินการแกไข)
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เก็บสถิติจํานวนการโหลดสัมภาระผิดประเภท
(หลังดําเนินการแกไข)
ทําการเปรียบเทียบและวัดผล
สรุปผลการศึกษา
รูปที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย
2. ขั้นตอนการวิจัย
1) ศึกษาปญหา และความผิดพลาดของระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ
2) ทําการระดมสมอง เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของสัมภาระผิดพลาด และแนวทางในการแกไขปญหา
3) เลื อ กแนวทางในการแก ไ ขป ญ หา โดยพิ จ ารณาจากสาเหตุ ข องป ญ หาทั้ ง 3 ด า น ได แ ก
ผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ระบบ และอุปกรณ ซึ่งแนวทางในการแกไขที่เปนไปไดมากที่สุด ไดแก การจัดการ
อบรมเจาหนาที่สายการบิน ใหทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองซึ่งบริเวณที่มีผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัมภาระ
มากที่สุด ไดแก บริเวณเคานเตอรเช็คอิน
4) ทําการเก็บสถิติการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเวณเคานเตอรเช็คอิน กอนดําเนินการแกไข
ปญหา
5) ดําเนินการแกไปปญหาตามแนวทาง ไดแก การจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน
6) ทําการเก็บสถิติการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเ วณเคานเตอรเช็คอิน หลังดําเนินการแกไข
ปญหา
7) สรุปผลการแกไขปญหา โดยเปรียบเทียบผลจากการเก็บสถิ ติการโหลดสัมภาระผิดประเภท
บริเวณเคานเตอรเช็คอิน กอนดําเนินการแกไขปญหา และหลังดําเนินการแกไขปญหา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยใชเครื่องมือวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการระดมสมองเพื่อระบุสาเหตุของกระเปาสัมภาระผิดพลาด ในระบบลําเลียงกระเปา
สัมภาระ โดยไดทําการเก็บขอมูลจากการประชุมระดมสมองของพนักงานฝายลําเลียงกระเปาสัมภาระ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเก็บสถิติการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเวณเคานเตอรเช็คอิน โดยไดทําการใหผูรับ
จางปฏิบัติการของฝายระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ ที่ปฏิบัติหนาที่บริเวณเคานเตอรเช็คอินทําการสังเกต
และบันทึกจํานวนการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเวณเคานเตอรเช็คอินที่เกิดขึ้น ลงในแบบสํารวจการโหลด
สัมภาระผิดประเภท บริเวณเคานเตอรเช็คอิน โดยทําการสํารวจทั้งกอนไดรับการแกไ ขปญหา และหลังจาก
ไดรับการแกไขปญหา
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4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ในการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของสัมภาระผิดพลาดในระบบลําเลียงกระเปาสัม ภาระ และ
แนวทางการแกไขปญหา โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากการระดมสมอง และทําการวิเคราะห ขอมูล โดย
วิเคราะหเนื้อหา เพื่อหาแนวทางการแกไขที่เหมาะสม
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา
ในการเก็บขอมูลการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเวณเคานเตอรเช็คอิน ผูวิจัยไดใชสถิติพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสาเหตุรากเหงา พบวา สถานการณปจจุบัน กระเปาสัมภาระผิดพลาดในระบบลําเลียง
กระเปาสัมภาระ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก สัมภาระไมสามารถระบุเจาของได สัมภาระชํารุด สัมภาระไม
ลงตาม MU ที่กําหนด และสัมภาระตกสายพาน จากการวัดผล การวิเคราะหสาเหตุร ากเหงาที่ทําใหเกิด
สัมภาระผิดพลาดในระบบ

รูปที่ 3 ผังการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา
จากรูปที่ 3 จะพบวาสาเหตุของปญหาเกิดจากผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ระบบ และอุปกรณ ซึ่งไดมี
ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่เปนไปไดมากที่สุด ไดแก การจัดการอบรมเจาหนาที่สายการบิน ให
ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ซึ่งสามารถแกไขปญหาได 2 ดาน คือ ปญหาจากผูปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงาน
การเปรียบเทียบสถิติการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติ บริเวณเคานเตอรเช็คอิน ระหวางกอน –
หลังการจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน
ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบสถิติก ารโหลดสัม ภาระผิดขั้ นตอนปฏิบัติ บริเ วณเคานเ ตอรเ ช็คอิ น
ระหวางกอน – หลัง การจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน สามารถคิดเปนรอยละ และคาเฉลี่ย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรอยละ และคาเฉลี่ย /เดือน (ครั้ง) ของการเปรียบเทียบสถิติการโหลดสัมภาระผิด
ขั้นตอนปฏิบัติ บริเวณเคานเตอรเช็คอิน ระหวางกอน – หลังการจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สาย
การบิน
สัมภาระไมใสถาดรองรับ ไมติดปายสัมภาระ หรือติด
ปลอยสัมภาระติดกัน
กระเปา
ปายสัมภาระมากกวา 1 ใบ
(เฉลี่ยครั้ง/เดือน)
(เฉลี่ยครั้ง/เดือน)
(เฉลี่ยครั้ง/เดือน)
กอนจัดการฝกอบรม ฯ
10,077
318
12,932
หลังจัดการฝกอบรม ฯ
2,465
71
5,861
ลดลงรอยละ
75.54
77.67
54.68
จากการเปรียบเทียบสถิติการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติ บริเวณเคานเตอรเช็คอิน ระหวางกอน
– หลังการจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบินพบวา มีสัมภาระไมใสถาดรองรับกระเปากอนจัดการฝกอบรม
เจาหนาที่สายการบิน เฉลี่ยจํานวน 10,077 ครั้ง/เดือน หลัง จัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน เฉลี่ย
จํานวน 2,465 ครั้ง/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 75.54 มีไมติดปายสัมภาระ หรือติดปายสัมภาระมากกวา 1
ใบ กอนจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน เฉลี่ยจํานวน 318 ครั้ง/เดือน หลังจัดการฝกอบรมเจาหนาที่
สายการบิน เฉลี่ยจํานวน 71 ครั้ง/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 77.67 มีการปลอยสัมภาระติดกันกอนจัดการ
ฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน เฉลี่ยจํานวน 12,932 ครั้ง/เดือน หลังจัดการฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน
เฉลี่ยจํานวน 5,861 ครั้ง/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 54.68
ผลการวิเคราะหสถิติการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติ ระหวางกอน – หลังการอบรม โดยวิธีการ
Six Sigma
โดยการคํานวณ โดยวิธีการ Six Sigma มีการคํานวณตาง ๆ ดังนี้
DPMO
= ((Total Defects) / (Total Opportunities)) *1,000,000
Defects (%)
= ((Total Defects) / (Total Opportunities)) * 100
Yield (%)
= 100 – (Defects Percentage)
process Sigma = NORMSINV(1-((Total Defects) / (Total Opportunities))) + 1.5
ผลการวิเคราะหสถิติการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอน ระหวางกอน - หลังการอบรม โดยวิธีการ Six
Sigma
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสถิติการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอน ระหวางกอน - หลังการอบรม โดยวิธีการ Six Sigma
DPMO
Defects (%)
Yield (%)
Process
ไมใสถาดรองรับสัมภาระ
1261
0.13
99.87
4.52
ไมติดปายสัมภาระ ฯ
36
0
100
5.47
ปลอยสัมภาระติดกัน
2998
0.03
99.7
4.25
รวม
4294
0.43
99.57
4.13
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จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลดสัมภาระจากการอบรม
100.2

99.87

100
99.8
99.6
99.4

99.5

99.98 100
99.7

99.57

99.35

99.2

98.83

99
98.8

ก่อนการอบรม

98.6

หลังการอบรม

98.4
98.2

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงขอมูลของผลประโยชนสวนได (Yield) เปรียบเทียบกอน และหลังจากการอบรม
จากรูปที่ 4 พบวา ผลประโยชนสวนไดของการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งหมด จากเดิม
98.83% เพิ่มขึ้นเปน 99.57% คือ เพิ่มขึ้น 0.74 % ผลประโยชนสวนไดของการโหลดสัม ภาระผิดขั้นตอน
ปฏิบัติ ประเภท ไมใสถาดรองรับ สัมภาระ จากเดิม 99.5 % เพิ่มขึ้นเปน 99.87 % คือ เพิ่ม ขึ้น 0.37 %
ผลประโยชนสวนไดของการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติ ประเภท ไมติดปายสัมภาระ หรือติดปายสัมภาระ
มากกวา 1 ใบ จากเดิม 99.98 % เพิ่มขึ้นเปน 100 % คือ เพิ่มขึ้น 0.02 % ผลประโยชนสวนไดของการโหลด
สัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติ ประเภท ปลอยสัมภาระติดกัน จากเดิม 99.35 % เพิ่มขึ้นเปน 99.7 % คือ เพิ่มขึ้น
0.35 %
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพการโหลดกระเปาสัมภาระของพนักงานที่เคานเตอรตรวจบัตร
โดยสารและโหลดกระเปาสัมภาระนั้นพบวามีลําเลียงกระเปาสัม ภาระขาออกเปนจํานวนมากในแตละวัน
พนักงานตรวจบัตรโดยสารและโหลดกระเปาสัมภาระไมไดรับการอบรมการใชงานเคานเตอรในการโหลด
กระเปาสัมภาระจึงไมทราบถึงขอปฏิบัติในการโหลดกระเปาสัมภาระที่ถูก ตองเพื่อไมใหเ กิดการติดขัดของ
สายพานลําเลียงกระเปาสัมภาระจากการอบรมพนักงานตรวจบัตรโดยสารและโหลดกระเปาสัมภาระทําให
พนักงานทราบถึงปญหาจากการโหลดกระเปาสัมภาระที่ไมถูกตองและผลกระทบจากการโหลดสัมภาระที่ไม
ถูกตองทําใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจกฎระเบียบในการโหลดกระเปาสัมภาระที่ถูกตองและนําไปปฏิบัติ
เพื่อลดปญหาการหยุดชะงักของสายพานลําเลียงกระเปา
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1) สามารถนําแนวคิดและวิธีการดําเนินการหาสาเหตุรากเหงาไปใชในการหาสาเหตุของปญหา
ดานอื่นๆ และสามารถเลือกวิธีการแกปญ
 หาไดตรงกับสาเหตุของปญหา
2) สามารถทําการเก็บขอมูลการปฏิบัติงานในสวนอื่นๆ ของระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ เพือ่
ลดกระเปาสัมภาระผิดพลาด
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยตอไป
1) สามารถเลือกใชแนวทางการแกปญหาอื่น เพื่อแกปญหาสัมภาระผิดพลาดได
2) อาจเลือกใชการเก็บขอมูลแบบอื่น เพื่อศึกษาและเก็บขอมูลสัมภาระผิดพลาด เนื่องจากการ
สังเกตอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได
เอกสารอางอิง
ภรณกร เจริญภามิน. (2560). การคัดเลือกโครงการลดวามผิดพลาดของระบบลําเลียงกระเปา โดยใชการ
วิเคราะหสาเหตุรากเหงารวมกับกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห กรณีศึกษา ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ไดทําการระดมสมองและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาดวยแผนผังกางปลา.
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน, มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย.
วันเฉลิม วรรณสถิต. (2559). เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools). คนจาก
http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/
ทาอากาศยานไทย, บมจ. (2559). รายงานสถิติสัมภาระลาชาชํารุด. 1. สมุทรปราการ: ฝายระบบลําเลียง
กระเปาสัมภาระ.
ทาอากาศยานไทย, บมจ. (2560). คูมือฝกอบรมวิธีปฏิบัติกบั ระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ ภาพรวมระบบ
ลําเลียงกระเปาสัมภาระ. 1-15. สมุทรปราการ: ฝายระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ.

~ 631 ~

