
 
 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้าของแผนกโปรเจค บริษัท วาลโีอ คอมฟอร์ท 
แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นางสาวณฐัมน แซ่เอ้ียว  
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.เกรียงศกัด์ิ วณิชชากรพงศ ์

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุวิเคราะห์ปัญหาและท าการเสนอแนวทางเพื่อน าไป
ปรับปรุงคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจค บริษทัวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีในการจดัเก็บไดเ้ต็มท่ีมากท่ีสุด ลดเวลาการ
ค้นหา/การจดัเตรียมสินคา้ของพนักงาน และแก้ปัญหายอดสินคา้ในระบบกับยอดตรวจนับจริงไม่ตรงกันได ้จาก
ปัญหาขา้งตน้จึงเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 3 แนวทางคือ 1. ปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดยน าใบเบิกเขา้มาใช้ใน
การเบิกสินคา้เขา้-ออก 2. ปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้โดยใช้รูปแบบ ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของ
สินคา้ (Commodity Storage System) และใชห้ลกั ABC Analysis มาวิเคราะห์ในการจดัวางสินคา้ 3. ใชห้ลกั 5ส. และ 
Visual Control ปรับปรุงสภาพภายในคลงัสินคา้ให้สามารถใชพ้ื้นท่ีไดเ้ต็มท่ีมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานโดยใช้ใบเบิกสินคา้เขา้มาช่วยในการรับสินคา้เขา้-น าสินคา้ออก  ท าให้อตัราความผิดพลาดของ
จ านวนยอดสินคา้ในระบบกบัยอดตรวจนบัจริงจากเดิม 36% ลดเป็น 17% ลดลง 19% เวลาเฉล่ียในการจดัหาจดัเตรียม
สินคา้ของพนกังานลดจากเดิม 4.20 นาที เหลือ 1.53 นาที ใชเ้วลาลดลง 3.07 นาที และพ้ืนท่ีจดัเก็บมีพ้ืนท่ีว่างมากขึ้น
จากเดิมใชไ้ป 45.68 ตารางเมตร หลงัปรับปรุงใชไ้ป 42.51 ตารางเมตร ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีลดลง 3.17 ตารางเมตร ท าให้มีพ้ืนท่ี
ว่างในการใชป้ระโยชน์มากขึ้นและท่ีสินคา้ไม่ตอ้งถูกวางบนทางเดิน พนกังานสามารถคา้หาสินคา้ไดอ้ย่างเร็วรวด ส่ง
มอบสินคา้ทนัตามก าหนด และขนยา้ยสินคา้ไดง้่ายขึ้น 

1.บทน า 
 บริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีผลิตช้ินส่วนอะไหล่ของรถยนต์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการเดินไฟฟ้าภายในรถยนต์ท่ีจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศซ่ึงบริษทัจะมีคลงัสินคา้เพ่ือจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภทโดยงานวิจยัน้ีจะเลือกศึกษาในส่วน
คลงัสินคา้ของแผนกโปรเจค ซ่ึงมีความสนใจศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจค จากการท่ีได้
รวบรวมข้อมูลสังเกตและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ปัญหาหลกัของคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจคท่ีพบคือ การจัดหา
จดัเตรียมช้ินส่วน/สินคา้มีความล่าช้า ไม่มีระบบการจดัเก็บสินคา้ส่งผลให้การคน้หาสินคา้ใช้เวลานานและบางคร้ัง
พนกังานหาสินคา้ไม่พบ และในขั้นตอนการท างานไม่มีเอกสารในการน าสินคา้เขา้-ออก ใชก้ารจดจ าของพนกังาน ท า
ให้ขอ้มูลจ านวนสินคา้ในระบบไม่ตรงกบัยอดจริง ไม่สามารถตรวจสอบภายหลงัไดว่้าสินคา้น าเขา้น าออกจากคลงั
ตอนไหน ใครเป็นคนเอาไป และการจดัเก็บสินคา้ไม่มีระเบียบที่ชัดเจนท าให้ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บบางส่วนเกินความ
จ าเป็น  จึงท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจคให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 



 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
    2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553, หน้า 122) คลงัสินคา้ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดว้างแผนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้สอยและการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหน้าท่ีในการเก็บสินคา้ระหว่างกระบวนการ
เคล่ือนยา้ยเพื่อสนบัสนุนการผลิต และการกระจายสินคา้ 
    James และ Jerry (1998) ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือเร่ือง The Warehouse Management Handbook; the second 
edition ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
1. ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีไม่มีการบนัทึกต าแหน่งไวใ้นระบบและสินคา้ทุกชนิด
สามารถจดัเก็บไวใ้นต าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ ซ่ึงพนกังานนั้นจะเป็นผูรู้้ต  าแหน่งในการจดัเก็บรวมทั้งจ านวนท่ี
จดัเก็บ ซ่ึงเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก มีจ านวนสินคา้นอ้ยและมีจ านวนต าแหน่งท่ีจดัเก็บนอ้ยดว้ย 2. ระบบ
จดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั คือ สินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจดัเก็บท่ีก าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้ 
เหมาะส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็มีจ านวนพนกังานไม่มากและมีจ านวนสินคา้จดัเก็บนอ้ย ซ่ึงมีขอ้จ ากดัหากสินคา้
นั้นมีการส่ังซ้ือเขา้มาทีละมาก ๆ จนเกินจ านวน location ท่ีก าหนดไวข้องสินคา้นั้นหรือในกรณีท่ีสินคา้นั้นมีการส่ังซ้ือ
เขา้มานอ้ยในช่วงเวลานั้นจะท าให้เกิดพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไวส้ าหรับสินคา้ชนิดนั้นว่าง ซ่ึงไม่เป็นการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี
ในการจดัเก็บท่ีดี 3. ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ มีแนวคิดใกลเ้คียงกบัการจดัเก็บแบบก าหนดต าแหน่ง
ตายตวั โดยขอ้แตกต่างนั้นจะอยูท่ี่การเก็บแบบใชร้หสัสินคา้นั้นจะมีล าดบัการจดัเก็บเรียงกนั เช่น รหสัสินคา้หมายเลข 
A123 นั้นจะถูกจดัเก็บก่อนรหสัสินคา้ B123 เป็นตน้ 4. ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ เป็นรูปแบบการ
จดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ โดยมีการจดัต าแหน่งการวางคลา้ยกบัร้านคา้ปลีกหรือตาม Supermarket ทัว่ไปท่ีมี
การจดัวางสินคา้ในกลุ่มเดียวกนัหรือประเภทเดียวกนัไวต้  าแหน่งท่ีใกลก้นัซ่ึงรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้แบบน้ีจดัอยู่
ในรูปแบบ Combination System เน้นเร่ืองการใช้งานพ้ืนท่ีจดัเก็บมากขึ้นและยงัง่ายต่อพนักงานหยิบสินคา้ในการ
ทราบถึงต าแหน่งของสินคา้ท่ีจะตอ้งไปหยิบ 5. ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั เป็นการจดัเก็บท่ีไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตวั ท าให้สินคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไวใ้นต าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ แต่รูปแบบการ
จดัเก็บแบบน้ีจ าเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศในการจดัเก็บและติดตามขอ้มูลของสินคา้ว่าจดัเก็บอยู่ในต าแหน่งใด โดย
ตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาดว้ย ซ่ึงในการจดัเก็บแบบน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บอย่างคุม้ค่า เพ่ิมการ
ใชง้านพ้ืนท่ีจดัเก็บและเป็นระบบท่ีถือว่ามีความยืดหยุน่สูงเหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาด 6. ระบบการจดัเก็บแบบผสม 
เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีผสมผสานหลกัการของรูปแบบการจดัเก็บในขา้งตน้ ต าแหน่งในการจดัเก็บนั้นจะพิจารณา
จากเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัของสินคา้ชนิดนั้น ๆ  

   ทฤษฎี ABC Classification เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในเร่ืองการจดัต าแหน่งการวางสินค้า  
โดยจะจดักลุ่มตามการเคล่ือนไหวของสินคา้ โดยจากการจดัสินคา้ตามเกณฑ์ดงักล่าวจะพบว่าสินคา้ท่ีมีจ านวนเพียง 
20% นั้นจะมีการ Movement ของสินคา้มากถึง 80% ของสินคา้ทั้งหมดโดยสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A นั้นควรเป็นสินคา้
ท่ีองคก์รให้ความส าคญั เพราะเป็นสินคา้ท่ีขายดีและควรจดัเก็บให้อยู่ในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการจดัเก็บและสะดวก
ต่อการหยิบมากท่ีสุด มากกว่าสินคา้ประเภท B และ C แต่ทั้งน้ีในการใชเ้กณฑ์ ABC นั้นอาจมีการจดัแบ่งกลุ่มสินคา้



 
 

เป็นกลุ่มย่อยลงไดม้ากกว่า 3 อนัดบั เช่นอาจจดัแบ่งเป็น A, B, C และ D ตามล าดบัเพื่อเป็นการกระจายเปอร์เซ็นตก์าร 
Movement หรือยอดขายของสินคา้ในกลุ่ม A ออกมา  

   การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคมุการท างานท่ีท าให้พนกังานทุกคนสามารถ
เขา้ใจขั้นตอนการท างาน เป้าหมายผลลพัธ์การท างานไดง้่ายและชดัเจนรวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแกไ้ขได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้บอร์ด ป้ายสัญลกัษณ์ กราฟ สี และอื่น ๆ เพื่อส่ือสารให้พนกังานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน
ทราบถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัของสถานท่ีท างาน 

   กิจกรรม 5 ส เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นองคก์รเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มดา้นคุณภาพในองคก์ร เป็นแนวคิดการจดั
ระเบียบเรียบร้อยในท่ีท างานก่อให้เกิดสภาพการท างานท่ีดีปลอดภยั มีระเบียบเรียบร้อย ดงัน้ี 1. สะสาง คือ การแยก
ของท่ีตอ้งการออกจากของท่ีไม่ตอ้งการและขจดัของท่ีไม่ตอ้งการทิ้งไป 2. สะดวก คือการจดัวางส่ิงของต่าง ๆ ในท่ี
ท างานให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และปลอดภยั 3.สะอาด คือการท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ี
ท างาน 4. สุขลกัษณะ คือสภาพหมดจดสะอาดตาถูกสุขลกัษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป       5.สร้างนิสัย คอื การอบรม 
สร้างนิสัยในการปฏิบติังานตามวินยัขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ไดก้ าหนดแนวทางการจดัเก็บสินคา้ไว ้2 รูปแบบดงัน้ี การจดัเก็บแบบก าหนด

ช่องเก็บสินคา้ตายตวั เป็นวิธีท่ีง่าย เน่ืองจากก าหนดต าแหน่งจดัเก็บให้กบัสินคา้แต่ละชนิด เช่น สินคา้ท่ีจะออกตลาด
ควรจะเก็บด้านหน้าคลงัสินค้า ถ้าสินค้าใดไม่ไดใ้ช้อย่างต่อเน่ืองให้น าไปเก็บอยู่ดา้นหลงัคลงั ข้อเสีย คือ การใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีต ่าท าให้ตอ้งท าการจดัเก็บสินคา้คงคลงัแต่ละชนิดในระดบัสูงสุดเพ่ือรองรับ การจดัเก็บแบบก าหนด
ช่องเก็บสินคา้แบบสุ่ม โดยการจดัเก็บสินคา้จะเก็บไดทุ้กต าแหน่งท่ีมีช่องว่างไม่แยกแยะประเภทสินคา้ วางปะปน
ประเภทสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ เม่ือมีท่ีว่างก็สามารถน าสินคา้เขา้ไปจดัเก็บได ้ 

 อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ได้ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้ากรณีศึกษา บริษทัผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ ได้เสนอแนวทาง 3 แนวทาง แนวทางท่ี 1 ใช้ระบบการควบคุมสินค้าคงคลงั 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม A  
พิจารณาจากสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าสูงและมีอตัราการใชต้่อเดือนสูง จะท าการควบคุมเขม้งวดมากก าหนดความถ่ีใน
การตรวจนบัทุกวนั กลุ่ม B ควบคุมเขม้งวดปานกลาง ก าหนดความถ่ีในการตรวจนบัทุกสัปดาห์ กลุ่ม C ควบคุมไม่
เขม้งวด ก าหนดความถ่ีในการตรวจนับทุกเดือน แนวทางท่ี 2 การปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้คงคลงัตามหลกั 
ABC รวมถึงท าการก าหนดรหัสระบบต าแหน่งการจดัเก็บและป้ายบ่งช้ี แนวทางท่ี 3 ท าการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบท่ีท าการปรับปรุง 

อมรรัตน์ ปาลกะวงษ ์ณ อยุธยา (2556) ไดท้  าการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ดว้ยการจดัแผนผงั
คลงัสินคา้ใหม่ กรณีศึกษาบริษทั ABC ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นประกอบและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ จึงท าให้มีสินคา้ท่ี
ตอ้งจดัเก็บในคลงัสินคา้เป็นจ านวนมากทั้งวตัถุดิบ และส าเร็จรูป แต่พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้มีจ ากดัและไม่มีการ
บริหารการจดัเก็บสินคา้ท่ีดีพอจึงท าให้ระบบการจดัเก็บสินคา้ขาดประสิทธิภาพ ไม่มีการแบ่งเก็บสินคา้ให้ง่ายต่อการ
หยิบจ่ายในการหยิบงาน 1 คร้ัง ตอ้งใชเ้วลาและระยะทางมากกว่าท่ีควรจะเป็น อีกทั้งยงัไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่าย
สินคา้ดว้ยวิธีการมาก่อนใชก่้อนไดส่้งผลให้สินคา้บางตวัภายในคลงัสินคา้เส่ือมสภาพ เน่ืองจากถูกเก็บไวน้านเกินไป 



 
 

ไม่สามารถน าออกมาจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ จึงไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขดว้ยวิธีการและพ้ืนท่ีการจดัเก็บและหยิบจ่ายท่ี
เหมาะสมเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในคลงัสินคา้และช่วยให้พนกังานปฏิบติังานไดส้ะดวกมากขึ้นซ่ึงการศึกษา
ในคร้ังน้ีไดใ้ช ้ทฤษฎี ABC Classification และทฤษฎีการจดั Layout และผลการศึกษาสรุปไดว่้า ถา้หากใชวิ้ธีการจดั 
Layout ตามการแบ่งโซนจะช่วยให้ใช้ เวลาและระยะทางในการจดังานน้อยลงและลดปัญหาการจดัเก็บสินคา้กระจดั
กระจายท าให้สินคา้หาไดง้่าย อีกทั้งยงัสะดวกในการควบคุม FIFO อีกดว้ย อีกทั้งการปรับปรุงการจดัแผนผงัคลงัสินคา้
และระบบการจดัเก็บให้มีประสิทธิภาพและใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.วิธีการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจค 
กรณีศึกษาบริษทัวาลีโอ คอมฟอร์ด แอนด์ ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจคปัจจุบนัและขั้นตอนการท างานปัจจุบนั 
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตปัญหา สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ีไดจ้ากบริษทัฯ 
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลและบ่งช้ีปัญหา จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลผูจ้ดัท าไดใ้ชแ้ผนภูมิ มาวิเคราะห์สาเหตุและผล 
ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาและท่ีมาไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงปัญหาท่ีพบเจอจากการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 1. 
ปัญหายอดสินคา้คงคลงัในระบบกบัยอดตรวจนบัจริงไม่ตรงกนั 2. ปัญหาความล่าชา้ในการจดัหา/จดัเตรียมวสัดุจาก
การจดัการพ้ืนท่ีของคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจคท่ีไม่มีการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบ 
 4. วิธีการด าเนินการ จากการวิเคราห์ปัญหาจึงไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข 3 แนวทาง คือ 1. ปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานในการรับสินคา้เขา้/น าสินคา้ออก และน าเอกสารการเบิกสินคา้มาใช ้2. ปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้โดยใช้
รูปแบบระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity Storage System) และใช้หลกั ABC Analysis มา
วิเคราะห์ในการจดัวางสินคา้ 3.ใชห้ลกั 5ส. และ Visual Control ปรับปรุงสภาพภายในคลงัสินคา้ให้สามารถใชพ้ื้นท่ี
ไดเ้ตม็ท่ีมากท่ีสุด 

4.ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการแกไ้ข เพื่อลดเวลาการจดัหาจดัเตรียมสินคา้ของพนักงานและ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแกปั้ญหายอดสินคา้ในระบบกบัยอด
ตรวจนบัจริงให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยลง และใชพ้ื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด มีผลการด าเนินงาน
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 4-1 เปรียบเทียบการทดสอบผลการด าเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ก่อน-หลงัปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

อตัราความผิดพลาดของยอดสินคา้ในระบบกบัยอดตรวจนบัจริง  36 %  17% 

เวลาเฉล่ียในการคน้หาสินคา้ของพนกังานดูแลฯต่อ 1 Part no.  4.20 นาที 1.53 นาที 

การใชง้านพ้ืนท่ีจดัเก็บ  45.68 ตารางเมตร  42.51 ตารางเมตร 
 

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ปัญหาพบว่าเกิดจากขั้นตอนการท างานของพนกังานไม่มีการจดัท าใบเบิกก่อนการ
น าสินคา้เขา้-ออกจากคลงัและการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มีรูปแบบที่ชดัเจน มีการวางสินคา้ไวบ้นทางเดินการจดัเก็บไม่เป็น
ระเบียบ ส่งผลให้ยอดการตรวจนบัสินคา้ในระบบกบัยอดท่ีมีอยู่จริงไม่ตรงกนั พนกังานเกิดความล่าชา้ในการจดัหา/
จดัเตรียมสินคา้ หรือบางคร้ังหาสินคา้ไม่พบ จึงด าเนินการปรับปรุงการจดัการคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจค โดยได้
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1. ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนของการใช้ใบเบิกสินค้าเขา้มาช่วย 2. 
ปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บสินคา้เป็นระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity Storage System) 
โดยน าความถ่ีการเคล่ือนไหวของสินค้ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธี  ABC Analysis 3. น าหลกัการ 5 ส. มาช่วยในการ
แกปั้ญหาดา้นการจดัการพ้ืนท่ีของคลงัสินคา้ของแผนกโปรเจคท่ีไม่มีการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบโดยจากการท่ีมีสินคา้
วางอยูบ่นทางเดิน และสินคา้ท่ีรอการท าลายไม่ไดรั้บการก าจดั 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าอตัราความผิดพลาดของยอดสินคา้ในระบบกบัยอดตรวจนับสินคา้จริงเดื อน
มกราคมก่อนการปรับปรุงมีอตัราความผิดพลาดอยู่ 36% และเดือนกุมภาพนัธ์หลงัการปรับปรุงพบว่ามีอตัราความ
ผิดพลาดอยู่ท่ี 17% ซ่ึงลดลงไป 19 % โดยก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างานพนกังานซัพพลายเชนสามารถตรวจสอบ
ไดย้ากเวลายอดสินคา้ในระบบไม่ตรงกบัยอดจริง ซ่ึงหลงัจากท าการปรับปรุงพนกังานซพัพลายเชนสามารถตรวจสอบ
ยอ้นหลงัไดว่้าสินคา้หายไปไหนหรือเกินมาไดอ้ย่างไรจากขอ้มูลใบเบิกสินคา้ แต่ก็ยงัมีความผิดพลาดอยู่ ซ่ึงอาจเกิด
จากความเคยชินของพนกังานของแผนกโปรเจคท่ีไม่มีการจดัท าใบเบิกและน าสินคา้เขา้ออกไปโดยไม่ไดแ้จง้    และ
จากการปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บเวลาเฉล่ียในการคน้หาสินคา้ของพนกังานจากเดิม 4.20 นาที เร็วขึ้น 1.53 นาที ใช้
เวลาลดลง 3.07 นาที พนกังานสามารถหาสินคา้ไดง้่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถรู้ไดท้นัท่ีว่าสินคา้น้ีเป็นของโปร
เจคอะไร สินคา้แต่ละประเภทจดัเก็บอยู่ส่วนไหน เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีพอรับสินคา้มา จะวางไวต้  าแหน่งไหนก็ไดท้  า
ให้บางคร้ังหาสินคา้ไม่เจอหรือพนกังานจ าไม่ไดว่้าเก็บไวส่้วนไหน และสามารถลดพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ลงไปไดจ้าก 
45.68 ตารางเมตร เป็น 42.51 ตารางเมตร ลดลงไป 3.17 ตารางเมตร โดยใชห้ลกั 5ส. ท าให้มีพ้ืนท่ีในการใชป้ระโยชน์
มากขึ้น งานเสียไดรั้บการขจดั พ้ืนท่ีทางเดินไม่ถูกบดบงั 

 



 
 

6.กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.เกรียงศกัด์ิ วณิชชากรพงศ์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ดว้ยความ
เอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผูวิ้จยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณชัญญา พุกกะรัตน์ พนักงานฝ่ายซัพพลายเชน และคุณศุภรัตน์ จึงสงวนสิทธ์ิ 
พนกังานฝ่ายวิจยัพฒันา และพนกังานทุกคนในแผนกโปรเจค บริษทัวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด ์ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีช่วยอนุเคราะห์ในดา้นขอ้มูลต่าง ๆท่ีใชใ้นการวิจยัและคอยเป็นท่ีปรึกษาแนะน าใน
การท าวิจยัฉบบัน้ี 
 สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณอย่างมากส าหรับครอบครัวของข้าพเจ้าท่ีคอยให้ก าลงัใจเสมอมา รวมทั้งคอย
สนบัสนุนในดา้นการศึกษาแก่ขา้พเจา้อยู่เสมอ รวมถึงเพื่อน ๆ ของขา้พเจา้ท่ีช่วยออกความคิดเห็นเสนอแนะส าหรับ
การท าวิจยัในคร้ังน้ี 
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