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บทคดัย่อ 

 การจดัการพ้ืนท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บของสินคา้คงคลงั ผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาท่ีส าคญัคือ 
จากการศึกษาพบว่าบริษทักรณีศึกษานั้นยงัไม่มีการจดัการพ้ืนท่ีและค านวณจดัการเวลารอบรถอยา่งชดัเจน 

อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการจดัเก็บ เช่น มีการน าสินคา้หรือช้ินส่วนท่ีรอการน าไปใชง้าน
วางกองรวมกนัโดยไม่มีการแยกประเภทซ่ึงเป็นการใชพ้ื้นท่ีอยา่งไม่เหมาะสม และพ้ืนท่ีรับสินคา้ (receiving 
area ) รถเทรลเลอร์ท่ีบรรทุกช้ินส่วนYinbang ไม่สามารถเขา้โหลดงานในช่องของพ้ืนท่ีรับสินคา้ได ้และใน
การส่งของในพ้ืนท่ีชิปป้ิง (Shipping area)มีตารางเวลาของรถอยา่งชดัเจนแต่มกัเกิดปัญหารถมาไม่ตรงต่อ
เวลา ส่งผลให้เกิดการรอคอยในการโหลดสินคา้ ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้ภายในบริษัทเพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ก่อนและหลงัการ

จดัสรรพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ภายในโรงงานและการเช่าคลงัสินคา้ภายนอก ผลการศึกษาจากการจดัการพ้ืนท่ี
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บของสินคา้คงคลงั ท าใหก้ารท ารับสินคา้ในพ้ืนท่ีส่งสินคา้ (Shipping) ท าให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายหรือลดตน้ทุนได ้308,501.25 บาท/ปี และการท างานของพนกังานสามารถตรวจสอบและ

นบัสินคา้ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

1.บทนํา (INTRODUCTION) 

 วาลีโอเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตร์ะดบัโลก มีส านักงานใหญ่ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา กลุ่มวาลีโอไดเ้ร่ิมเขา้มาลงทุนในประเทศไทย ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ดว้ยเม็ดเงินลงทุนกว่า 4 ,000 ลา้นบาทเพื่อสร้างฐาน
การผลิตระดบัโลกของช้ินส่วนต่างๆ ของรถยนตแ์ละพฒันาผลิตภณัฑค์อนเดนเซอร์ ระบบระบายความร้อน 
และฮีตเตอร์คอร์ และการพฒันาท่ีน่ียงัเป็นจุดเร่ิมการเดินทางสู่ระดบัสากลโดยมีฐานลูกค้าจากหลกัใน

ประเทศไทยและน้ีอีกคืออีกหน่ึงความส าเร็จของวาลีโอ 

 งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจะมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้และในการ
จดัเก็บสินคา้ภายในโรงงาน จากการศึกษากระบวนการท างานและพ้ืนท่ีในโรงงาน พบว่าวตัถุดิบท่ีทาง



บริษทัใชใ้นการผลิตช้ินงานคอนเดนเซอร์ ระบบระบายความร้อน และฮีตเตอร์คอร์แต่ละรุ่นมีจ  านวนมาก 
และพ้ืนท่ีภายในโรงงานท่ีใช้ส าหรับจดัเก็บวตัถุดิบมีจ  านวนจ ากดั และไม่มีการระบุพ้ืนท่ีจดัเก็บส าหรับ
ช้ินส่วนประกอบแต่ละ part number จึงท าให้ต้องวางช้ินส่วนประกอบไวร้วมกัน ซ่ึงหากมีการจัดเก็บ

วตัถุดิบอยา่งเป็นสดัส่วน แยกตามประเภทและ part number ไดอ้ยา่งเหมาะสม จะท าใหเ้กิดพ้ืนท่ีว่างในการ
จดัเก็บวตัถุดิบไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยทางบริษทัสามารถลดตน้ทุนในการเช่าคลงัสินคา้ (warehouse) ภายนอก
ได ้หากภายในโรงงานมีการจดัสรรพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม เน่ืองจากสามารถน าวตัถุดิบท่ีจดัเก็บในคลงัสินคา้
ภายนอกบริษทั น ากลบัมาจดัเก็บภายในโรงงานท าใหส้ามารถลดตน้ทุนในการเช่าคลงัสินคา้และท าให้การ

เช็คสต๊อคของวตัถุดิบท าไดง่้ายและมีความแม่นย  ามากข้ึน 

2.การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 James and Jerry(2541) กลยุทธ์การจดัเกบ็สินค้า (Storage Strategy) ในคลงัสินค้า  โ ด ย มี ก า ร

จดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 1. ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal 
System) 2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) 3. ระบบการจัดเก็บโดย
จดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part Number System) 4. ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity 
System) 5. ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) 6. ระบบการจดัเก็บ

แบบผสม (Combination System) 

 akachai99(2564)ทฤษฎีก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการว่า  แผนผงัสาเหตุ

และผล  (Cause and Effect Diagram)แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause)  

 guru. (2556) FIFO (First In First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไป

ก่อน เพื่อลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้ โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐานวา่
สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมี
แนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือ ใชข้องเก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้

ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใช ้เป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

3.วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

3.1.1 ศึกษากระบวนการท างานทั้งหมดของพนักงานภายในคลงัสินค้า รวมไปถึงการ

ส ารวจLayoutพ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินส่วนทั้งหมดเพ่ือศึกษากระบวนการไหลของช้ินส่วนภายในคลงัสินคา้  



3.1.2 ท าการจับเวลาในแต่ละขั้นตอนการท างาน เพ่ือน าข้อมูลด้านเวลามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับปรุง 

3.1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลของกระบวนการท างานและก าหนดเป้าหมายใน

การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในแต่ละขั้นตอน 

3.1.4 ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ โดยใช้หลกัทฤษฎี 

storage strategy เขา้มาใชใ้นการก าหนดประเภทของพ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินส่วนท่ีเหมาะสม 

3.1.5 ปฏิบติังานตามแผนการปรับปรุง และสรุปผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลลพัธ์

ท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากการส ารวจกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ และ

สมัภาษณ์พนกังานท่ีท างานอยูห่นา้งานจริง  

2. ส ารวจพ้ืนท่ีการท างาน และพ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินส่วนของคลงัสินคา้ แลว้น าขอ้มูลท่ีท าการ

ส ารวจมาวิเคราะห์หาเวลาและวนัท่ีเหมาะสมท่ีจะน าสินคา้เขา้มาภายในบริษทั 

  3. จบัเวลากระบวนการท างานทั้งหมดของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากทฤษฎี บทความ และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งจาก
ระบบอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากระบบของบริษัท , ระยะเวลาการท างานแต่ละ

กระบวนการ เพื่อหาเคร่ืองมือน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจดัสรรพ้ืนท่ีจดัเก็บวตัถุดิบ 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการท ารับสินคา้ของระบบ (Consignment Stock Transfer from Internal WH 

CS31 to PD31) 

4.2 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน 



จากการศึกษาพบว่าบริษทักรณีศึกษมีการน าสินคา้หรือช้ินส่วนท่ีรอการน าไปใชง้านวางกองรวมกนั
โดยไม่มีการแยกประเภทซ่ึงเป็นการใชพ้ื้นท่ีอยา่งไม่เหมาะสม และพ้ืนท่ีรับสินคา้ (receiving area ) รถเทรล
เลอร์ท่ีบรรทุกช้ินส่วนYinbang ไม่สามารถเขา้โหลดงานในช่องของพ้ืนท่ีรับสินคา้ได ้และในการส่งของใน

พ้ืนท่ีชิปป้ิง (Shipping area)มีตารางเวลาของรถอยา่งชดัเจนแต่มกัเกิดปัญหารถมาไม่ตรงต่อเวลา ท าใหเ้วลา
ชนกับรถรอบต่อไป ส่งผลให้เกิดการรอคอยในการโหลดสินคา้เน่ืองจากพ้ืนท่ีชิปป้ิง (Shipping area) มี

ประตูโหลดท่ีใชง้านไดเ้พียง3ช่อง คือช่อง D1/1 D1/2 และ D1/3 

4.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจดัการพ้ืนท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดของกรณีศึกษา 

ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษาไม่มีท่ีว่างเพียงพอส าหรับการจดัเก็บสินคา้ ท าให้ตอ้งมีการเช่าคลงัสินคา้
ภายนอกบริษทัส่งผลใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ดงันั้นผูว้ิจยัและทีมโลจิสติกส์จึงท าการปรับปรุงโดยการน า
หลกักลยุทธ์การจดัเก็บสินคา้(Storage Strategy) ในคลงัสินคา้ หากมีการแยกประเภทของสินคา้และระบุ

พ้ืนท่ีจดัเก็บแต่ละพาร์ทนมัเบอร์อยา่งชดัเจน จะส่งผลใหเ้กิดพ้ืนท่ีว่างพอส าหรับการจดัเก็บสินคา้อ่ืน ดงันั้น

สามารถน าสินคา้ท่ีอยูค่ลงัสินคา้ภายนอกบริษทักลบัมาจดัเก็บภายในคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาได้ 

4.4 วิเคราะห์ตวัเลือกในการส่งมอบสินคา้เพื่อตดัสินใจในการท ารับสินคา้ 

ในการวิเคราะห์ปัญหาภายในบริษทั ผูศ้ึกษามีตวัเลือกในการรับสินคา้ 4 ตวัเลือก ตวัเลือกท่ี1 การ
โหลดสินค้า T-park Warehouse แลว้จึงส่งต่อมาท่ีบริษัท วาลีโอ ตัวเลือกท่ี2 โหลดงานท่ีพ้ืนท่ีรับสินคา้ 
(receiving area ) ตวัเลือกท่ี3 โหลดงานท่ีพ้ืนท่ีส่งสินคา้ ( Shipping area )  และตวัเลือกท่ี 4 โหลดงานท่ีพ้ืนท่ี 

TFE area 

4.5 ศึกษาและวางแผนจดัการเวลาส าหรับรถเทรลเลอร์ 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่งสินคา้มีเพียง3ช่อง คือ D1/1 D1/2 และD1/3  ซ่ึง D1/1 เป็นช่องส าหรับรถบรรทุก

หรือรถ6ลอ้เท่านั้น เพราะไม่ไดมี้การสร้างพ้ืนถนนไวร้องรับรถเทรลเลอร์ ดงันั้นจึงเหลือ D1/2 และD1/3 
เพียง2ช่องในการโหลดช้ินส่วนน้ีได ้โดยช้ินส่วน Yinbamg จะมีการส่งสินคา้มาท่ีท่าเรือในวนัพุธแลว้จึง
จดัส่งมายงัคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งจดัการและวิเคราะห์ตารางเวลาในวนัพุธเพ่ือ

รองรับใหร้ถเทรลเลอร์สามารถโหลดสินคา้ใน Dock ได ้

 

 



จากตารางขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ใน Dock1/2 มีเวลาว่างในช่วงเวลา 08.00-09.30 และ 

18.30-20.00 ในพ้ืนท่ีส่งสินคา้ (Shipping area) สามารถโหลดสินคา้ไดใ้น Dock1/2 

5. อภปิรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการศึกษาการท าโครงงานประกอบการปฏิบติัสหากิจศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีความคิดท่ีจะ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยการจดัการสินคา้แบ่งแยก

ตามประเภท พ้ืนท่ีส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้หรือรอการน าจ่ายออก พ้ืนท่ีส าหรับเก็บ Scrap ท่ีรอการท าลาย 
รวมถึงตีเส้นแบ่งแยกขอบเขตอยา่งชดัเจน เพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีว่างส าหรับการจดัเก็บสินคา้ชนิดอ่ืนได ้เม่ือเกิด
พ้ืนท่ีว่างแลว้ผูศึ้กษาจึงเสนอว่าควรน าสินคา้ท่ีไดท้  าการเช่าคลงัสินคา้ภายนอกน ามาเก็บภายในคลงัสินคา้
ของบริษทัแทน เน่ืองจากจะท าใหล้ดตน้ทุนการเช่าแวร์เฮา้ส์ไดแ้ละยงัสามารถควบคุมและตรวจสอบสินคา้

ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

โดยผลการศึกษาพบว่าในการท ารับสินคา้ Yinbang ในพ้ืนท่ีส่งสินคา้ (Shipping) ท าให้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายหรือลดตน้ทุนได ้308,501.25 บาท/ปี และการท างานของพนกังานสามารถตรวจสอบและนบัสินคา้

ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 

พ้ืนที่จดัเกบ็สินค้า Yinbang ภายในคลงัสินค้า ของบริษัทกรณศึีกษา 

 

 

 

 

 



6. กิตตกิรรมประกาศ 

 การด าเนินงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธญัภสั เมือง

ปัน อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวิจยั และตรวจสอบงานวิจยั

ฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณพนักงานแผนก Logistics (Continuous Improvement) บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์
มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใหก้ารช่วยเหลือและค าปรึกษาในดา้นต่าง 

ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวิจยัฉบบัน้ี ส่งผลใหก้ารด าเนินงานวิจยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้ตอ้งการ

ศึกษา ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ต่อไป 
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