
การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็และเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบ 

ด้วยแบบจําลองตามวิธี ABC Analysis 

ธญัญารัตน์ ฉายประดบัและอาจารย ์กปัตนัภูเบศ อยูสุ่ข 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบด้วยแบบจาํลองตามวิธี 

ABC Analysis ของบริษทัโชว่า ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนการทาํงานของ

กระบวนการรับ จดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบ รวมถึงศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ

ทํางานโดยมุ่งเน้นให้ระยะทางและระยะเวลาในกระบวนการรับจัดเก็บและส่งมอบลดลง โดยผู ้วิจัยได้

ทาํการศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับ จดัเก็บและส่งมอบในปัจจุบนั สาํรวจปัญหาและ

คน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยทาํการวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) ร่วมกบั

หลกัการทาํไม-ทาํไม (Why-Why Analysis) เขา้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและใชห้ลกัการ ABC Analysis 

ในการเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบ ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือความล่าช้าใน

จดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบจากการหา Location เน่ืองจากไม่มีการระบุตาํแหน่งท่ีชดัเจนทั้งในหน้างาน

และในระบบจึงทาํให้ตอ้งเดินหาเป็นเวลานานรวมทั้งมีการจดัวางสินคา้ท่ีทาํให้เกิดระยะทางสูญเปล่าในการเดิน

หยิบช้ินส่วน งานวิจยัน้ีไดท้าํการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการระบุ Location ท่ีชดัเจนลงในระบบและในพ้ืนท่ีหน้า

งานและไดเ้สนอแนวแผนผงัการจดัวางสินคา้คงคลงัท่ีเป็นตามหลกัการ ABC Analysis เพ่ือลดระยะทางและ

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 ผลการศึกษาพบว่า การระบุตาํแหน่งการจดัเก็บช้ินส่วนวตัถุดิบทั้งในระบบและในพ้ืนท่ีหน้างาน

สามารถช่วยลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินหาช้ินส่วนไดจ้ริง และหากจดัวางสินคา้คงคลงัตามแผนผงัแบบ

ใหม่ (Relocation) ท่ีไดเ้สนอไปจะช่วยลดระยะทางจาก 98,081.3 เมตร เหลือ 78,222.45 เมตร ซ่ึงระยะทางของ

แผนผงัคลงัสินคา้ท่ีจดัตามหลกั ABC Analysis สามารถช่วยลดระยะทางลงถึง 20.25% 

 

1.บทนํา (INTRODUCTION) 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ แต่ในปัจจุบนัประเทศหลายประเทศเร่ิมมีศกัยภาพในดา้นอตุสาหกรรมยานยนตเ์พิ่มมากข้ึน

ส่งผลให้การแข่งขนัทั้งภาพในและภายนอกประเทศเพิ่มสูงข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจดาํเนินต่อไปไดอ้งค์กรจาํเป็นตอ้ง

พฒันาศกัยภาพให้อยูอ่นัดบัตน้ ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนตเ์สมอ บริษทัโชว่า ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นบริษทัท่ีทาํการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีใชก้บัยานยนต ์จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียน

กระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ด ้โดยการผลิต

สินคา้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองทนัความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการรักษาและเพ่ิมฐาน

ลูกคา้ ดังนั้นการลดระยะเวลาในการผลิตจึงถือเป็นตวัแปรสําคญัจึงควรลดระยะเวลาท่ีเกิดความสูญเปล่าใน

กระบวนการให้ไดม้ากท่ีสุดท่ีขะช่วยให้สามารถผลิตไดท้นัความตอ้งการ จากการศึกษาปัญหาพบว่าปัจจุบนัมี

ความล่าชา้ในการจ่ายช้ินส่วน ผูวิ้จยัจึงไดวิ้เคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยให้แผนผงักา้งปลารวมกบัหลกัการ



ทาํไมทาํไม และปรับปรุงการทาํงานโดยการระบุ Location ท่ีชดัเจนรวมถึงเสนอแนวทางการจดัคลงัสินคา้ใหม่ท่ี

เป็นตามหลกั ABC Analysis โดย 2 วิธีการน้ีจะช่วยลดระยะทางและระยะเวลาในการจ่ายช้ินส่วนไดซ่ึ้งจะทาํให้

ประสิทธิภาพกระทาํงานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักาเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบตามแบบจาํลองดว้ย

วิธี ABC Analysis ของบริษทักรณีศึกษาผูวิ้จยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ความหมายของคลงัสินคา้ แนวคิด

และทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ แนวคิดในการจดัเก็บและเบิกจ่ายสินคา้ First in First Out การจดัแบ่งกลุ่มสินคา้

ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ ABC Analysis แนวคิดระบบลีน และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. เมธินี ศรีกาญจน์ทาํงานวิจยัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัวางคลงัสินคา้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีการจัดวาง เน่ืองจากปัจจุบันคลงัสินค้ามีการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม ทาํให้การใช้

อรรถประโยชน์ของคลงัสินคา้ไม่เตม็ประสิทธิภาพ ทาํให้การทาํงานล่าชา้ จึงทาํการศึกษารูปแบบตาํแหน่งการจดั

วางสินค้าท่ีส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยวิจัยน้ีได้ทําการวิเคราะห์โดยใช้หลัก Linear 

Programing หาสินคา้เคล่ือนไหวเร็วไปวางตามหลกั Fast Move Closest the door  

2. ชนิกานต์ กมลสุข ทาํงานวิจยัการพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์กาํหนดตาํแหน่งการจดัวาง

สินคา้ท่ีเหมาะสมในคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้และออก โดยงานวิจยั

น้ีทาํการทดลอง 2 รูปแบบ คือการเลือก Location ใหม่ในการจดัวางสินคา้คงคลงัตามหลกั Fast Move Closest the 

door โดยเร่ิมจากการพฒันาแบบจาํลองและการจดัวางโดยใชโ้ปรแกรม Lingo ในการช่วยหาตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

และนาํระยะเวลาของทั้งสองรูปแบบมาเปรียบเทียบหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลดระยะเวลามากสุด 

 

3. วธีิการวจิัย (Research Methodology) 

 ผูวิ้จยัทาํการศึกษาขั้นตอนการทาํงานของกระบวนการรับ จดัเก็บและเบิกจ่ายวตัถุดิบและทาํการ

สัมภาษณ์พนักงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พนักงานรับสินค้า พนักงานจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า และพนักงาน 

Production Controls เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ปัญหา และความตอ้งการของพนกังานเพ่ือนาํไปวิเคราะห์หาสาเหตุ

และวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยนาํแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) รวมกบัหลกัการทาํไม-ทาํไมใน

การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง และทาํการแกไ้ขปัญหาโดยระบุตาํแหน่ง Location ท่ีชดัเจนและรวบรวมขอ้มูล

การรับและเบิกจ่ายช้ินส่วนมาคาํนวนหาความถ่ีในการรับเขา้และจ่ายออกของสินคา้เพ่ือจดักลุ่มสินคา้และทาํการ

วางแผนผงัการวางสินคา้คงคลงัใหม่โดยนาํหลกัการ ABC Analysis มาช่วยในการวางแผนหาตาํแหน่งเพ่ือเป็นไป

ตามหลกั Fast Move Closest the door ท่ีช่วยจะช่วยลดระยะทางในการจดัเกบ็และเบิกจ่าย 



4. ผลการศึกษา (Research Finding) 

 ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษากระบวนการทาํงานรับ จดัเกบ็และจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบ โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

คือ เม่ือรถขนส่งสินค้าเข้ามายงับริเวณรับสินค้า (Receiving Area) พนักงานขนส่งจะเป็นผูเ้ปิดตู้สินค้าและ

พนกังานรับสินคา้จะทาํการตรวจสอบสินคา้ว่ามีการเสียหายระหวา่งการขนส่งหรือไม่ หากมีการเสียหายจะทาํการ

แจง้หวัหนา้งานเพ่ือรับคาํสั่งในการดาํเนินงานต่อไปว่าจะรับสินคา้หรือไม่ เม่ือรับสินคา้พนกังานจะทาํการขนถ่าย

ลงมายงับริเวณรับสินค้าและทาํการตรวจสอบ Part Number, Part Name และ PO No. ว่าตรงกับข้อมูลในใบ 

Invoice หรือไม่ถา้หากตรงกนัพนกังานจะทาํการติดสติกเกอร์สี FIFO ตาม Tag ของสินคา้และทาํการ Scan Tag 

เขา้ระบบจากนั้นจะให้พนักงาน QC มาทาํการตรวจสินคา้เม่ือพนักงาน QC ตรวจเสร็จจะทาํการ Stamp และนาํ

สินคา้ไปจดัเก็บตาม Location ของสินคา้โดยจะท่ีตามมีการจดัเก็บสินคา้ท่ีตาม Location และจดัเก็บยงัพ้ืนท่ีท่ีว่าง

โดยไม่มีการบนัทึกตาํแหน่งลงระบบ เม่ือตอ้งการหาช้ินงานจะอาศยัการจาํของพนกังานท่ีทาํการจดัเก็บ ในส่วน

ของกระบวนการเบิกจ่ายจะเร่ิมตน้จาก 2 ทาง คือ 1. Work Order ท่ีเป็นรายการในการหยิบช้ินงานเพ่ือเบิกจ่ายไป

ยงัไลน์ผลิต 2. Part Request เป็นรายการในการเบิกช้ินส่วนท่ีไปใชใ้นการทดแทนการผลิตงาน NG เม่ือพนกังาน

ได ้Work Order จะทาํการปร้ิน Tag สินคา้ตามจาํนวนในใบ Work Order และทาํการเดินไปหยิบสินคา้โดยทาํการ

ตรวจสอบ Part No., Part Name ให้ถูกตอ้งและนาํช้ินส่วนใส่ในพาชนะปิดปากถุงและติด Tag กบัช้ินงานและทาํ

การแกไ้ขยอดคงเหลือท่ีหน้ากล่อง จากนั้นจะนาํช้ินงานท่ีใส่ในพาชนะไปใส่ Box และทาํการ Scan Tag เพ่ือทาํ

การแจง้สถานะการจ่ายงานและจาํนวนท่ีอยู่ในระบบ จากนั้นจะนาํช้ินส่วนท่ีอยู่ใน Box มาวางในรถเข็นบริเวณ 

Checking Area เพ่ือรอจ่ายเขา้ไลน์การผลิต ซ่ึงจากการลงไปปฏิบติัหนา้งานจริงพบว่าเดิมคลงัสินคา้ไม่มีการระบุ

ตาํแหน่งของสินคา้อยา่งชดัเจนในการจดัเกบ็และเบิกจ่ายตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีความเคยชินกบัพ้ืนท่ีเท่านั้น ทาํให้

พนกังานใหม่ท่ีเขา้มาตอ้งค่อยสอบถามและใหพ้นกังานเดินบอกตาํแหน่งหรืออาจใชวิ้ธีการเดินไล่หาไปทีละ Part 

Number ซ่ึงทาํให้ใช้ระยะเวลานานรวมถึงการจัดวางสินค้ายงัมีการวางสินค้าท่ีทาํให้เกิดระยะทางท่ีเปล่า

ประโยชน์ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส่งผลใหร้ะยะเวลาการทาํงานเพิ่มข้ึนดว้ย   

 ซ่ึงจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบโดยการระบุ Location ของสินคา้

ทั้งในระบบของบริษทัและในพ้ืนท่ีหน้างานท่ีมีการติดป้ายท่ีชดัเจน มีแผนผงัคลงัสินคา้ตามจุดต่าง ๆ การปร้ิน 

List Location ให้กบัพนกังานสําหรับกรณีระบบไม่สามารถทาํงานได ้และการระบุ Location ในใบ Work Order 

และใบ Tag สินคา้ พนกังานมีความเห็นตรงกนัว่าสามารถลดระยะเวลาในการหาสินคา้ไดจ้ริงและพนกังานท่ีไม่

คุน้ชินกบัพ้ืนท่ีกส็ามารถหาช้ินงานไดด้ว้ยตนเองไดโ้ดยไม่เกิดการรบกวนพนกังานคนอ่ืน ทาํใหร้ะยะเวลาในการ

จดัเตรียมช้ินส่วนในการจ่ายเขา้ไลน์ผลิตลดลง รวมถึงในการนับสินคา้คงคลงัประจาํไตรมาสในเดือนมีนาคม 

2564 ใชร้ะยะเวลาเพียง 10 ชัว่โมง ซ่ึงนอ้ยลงจากเดิมในไตรมาสเดือนธนัวาคม 2563 ท่ีใชเ้วลาในการนบัสินคา้คง

คลงันานถึง 16 ชัว่โมง นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการวางแผนผงัในการเสนอแผนผงัคลงัสินคา้แบบ Relocation ตาม

หลกั ABC Analysis เพ่ือช่วยลดระยะทางและระยะเวลาในการจดัเตรียมซ่ึงจากการเปรียบเทียบถา้หากวางสินคา้

ตามแผนผงัปัจจุบันจะใช้ระยะทางทั้ งส้ิน 98,081 เมตร และแผนผงัแบบ Relocation จะใช้ระยะทางทั้ งส้ิน 

78,222.45 เมตร 



5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (Discussion/Conclusion) 

 การวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัแก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบดว้ยแบบจาํลองตามวิธี 

ABC Analysis ของบริษทัโชว่า ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบโดยการระบุตาํแหน่ง Location ท่ีชดัเจนทั้งในระบบและในพ้ืนท่ีหนา้งาน 

พนกังานใหค้วามเห็นตรงกนัว่าสามารถลดระยะเวลาในการหาช้ินส่วนวตัถุดิบไดจ้ริงและพนกังานท่ีไม่คุน้ชินกบั

พ้ืนท่ีก็สามารถหาช้ินงานไดด้ว้ยตนเองไดโ้ดยไม่เกิดการรบกวนพนักคนอ่ืน ทาํให้ระยะเวลาในการจดัเตรียม

ช้ินส่วนในการจ่ายเขา้ไลน์ผลิตลดลง รวมถึงในการนับสินคา้คงคลงัประจาํไตรมาสในเดือนมีนาคม 2564 ใช้

ระยะเวลาเพียง 10 ชัว่โมง ซ่ึงนอ้ยลงจากเดิมไตรมาสเดือนธนัวาคม 2563 ท่ีใชเ้วลาในการนบัสินคา้คงคลงันานถึง 

16 ชั่วโมง และการจัดแผนผงัแบบ Relocation ด้วยวิธี ABC Analysis จะใช้ระยะทางน้อยกว่าการจัดวางตาม

แผนผงัแบบปัจจุบนัถึง 19,858.85 เมตร คิดเป็นร้อยละสามารถลดลงได ้20.25 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงจากการท่ีระยะทาง

ลดลงและมีการระบุตาํแหน่งท่ีชดัเจนทาํใหร้ะยะเวลาในการจดัเกบ็และเบิกจ่ายลดลงตามไปดว้ยซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึง

ในแนวทางท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็และเบิกจ่ายได ้

 

ขอ้เสนอแนะ  

 ในการเสนอแนวทางแผนผงัคลงัสินคา้ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการคาํนวนจากระยะทางในการจดัเก็บและเบิกจ่าย

โดยอนุมานว่าการท่ีระยะทางลดลงจะช่วยให้ระยะเวลาลดลง แต่หากสามารถนาํแผนผงัแบบจาํลอง Relocation 

ไปจดัวางจริง ทาํการจบัเวลาจริงและนาํเวลามาเปรียบเทียบจะทาํให้เปรียบเทียบมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใน

อนาคตคลงัสินค้าอาจมีช้ินส่วนใหม่เพ่ิมมากข้ึนและอาจนําเอาช้ินส่วนเก่าออกไปควรทาํการอพัเดตข้อมูล 

Location ทั้งในระบบและในพ้ืนท่ีหนา้งานถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพ่ือการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

6. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารย ์กปัตนัภูเบศ อยูสุ่ข ท่ี

คอยให้ความช่วยเหลือในฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํและสนบัสนุนการดาํเนินงานวิจยัเป็นอยา่งดีมา

โดยตลอด รวมถึงคอยตรวจสอบความบกพร่องต่างๆ ทาํให้งานวิจยัสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีขอขอบคุณ นาย

จิราวฒัน์ นยักองศิริ ท่ีเป็นผูช่้วยเหลืและคอยใหค้าํปรึกษาในการหาแนวทางวิเคราะห์ขอ้มูล  

 ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณบริษทัโชว่า ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จาํกัด ท่ีให้โอกาสเขา้ไปศึกษาการ

ทาํงานจนเกิดแนวคิดและนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยุกต์ใชใ้นการจดัทาํงานวิจยัเร่ืองน้ีข้ึนมา รวมถึงขอบคุณพ่ี 

พนักงานทุกคนทั้งในส่วนงานของ Production Controls และ Warehouse ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนํา ให้ปฏิบติังานจริง 

และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานวิจยั ทาํให้ผูวิ้จยัเขา้ใจงานวิจยัเป็นอย่างดี จนงานวิจยัสามารถ

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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