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บทคัดย่อ 
 โครงงานเร่ืองการศึกษาและการจดัเตรียม STORE ชัว่คราวของฝ่ัง PF2 ส าหรับMAINTENANCE 
เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นท่ีการจดัเก็บ Spare Parts มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
กระบวนการจดัเก็บ Spare Parts ของบริษทัผลิตยางรถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี คน้หาถึงปัญหาความ
ล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัเก็บและเสนอแนวทางการวางแผนจดัเตรียม Store ชัว่คราวโดยการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการศึกษาผา่นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังาน Central Technical Service จ านวน 2 ท่าน และ 
ผา่นการสังเกตการณ์ท างานของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนจดัเก็บ Spare Parts 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ภายในหน่วยงาน Store สาเหตุมาจากพื้นท่ีท่ีไม่เพียงพอ 
ระยะเวลาท่ีใชม้ากเกินไป รวมไปถึงการจดัการดา้น Spare Parts ยงัไม่มีประสิทธิภาพ ทางผูว้ิจยัจึงเสนอแนว
ทางการปรับปรุงพื้นท่ีโดยใชพ้ื้นท่ีฝ่ัง PF2 (ฝ่ังโรงงานใหม่) เป็นท่ีตั้งในการรองรับ Spare Parts ท่ีเขา้มา
ชัว่คราว อีกทั้งยงัเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ Spare Parts ให้แก่ทาง Store ส่งผลให้
ระยะเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ภายในบริษทัมีระยะเวลาท่ีลดลง ตอบสนองความตอ้งการของทุก
ฝ่ายไดม้ากยิง่ข้ึน รวมไปถึงมีการจดัการประสิทธิภาพอะไหล่ดียิ่งข้ึน โดยก่อนการปรับปรุงในกระบวนการ
เบิกช้ินส่วนอะไหล่ใชเ้วลา 4.627 นาทีและใชร้ะยะทางทั้งหมด  50 – 80  เมตร แต่ภายหลงัการปรับปรุง
กระบวนการเบิกช้ินส่วนอะไหล่จะใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 2.577 นาทีและระยะทาง 45 – 65 เมตร ซ่ึงสามารถ
ลดทั้งระยะเวลาและระยะทาง รวมถึงภายใน Store มีประสิทธิภาพในดา้นการท างานมากยิง่ข้ึน 

 

1.บทน า (INTRODUCTION) 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตถื์อเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาประเทศทั้ง
ในดา้นเศรษฐกิจ การจา้งงาน การลงทุน การพฒันาเทคโนโลย ีและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงถือเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) โดยรัฐบาลไดมี้นโยบาย
ส่งเสริมการผลิตและใชช้ิ้นส่วนท่ีผลิตภายในประเทศเพื่อตอ้งการทดแทนการน าเขา้ อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยจึงมีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

โดยบริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงบริษทัท าการ
ผลิตเส้นยางและส่งไปยงัโรงงานรวมไปถึงลูกคา้ท่ีอยูใ่นเครือของบริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท า
ใหใ้นปัจจุบนับริษทัไดมี้การวางแผนขยายก าลงัการผลิต เพื่อรองรับปริมาณความตอ้งการช้ินส่วนยานยนตท่ี์



เพิ่มข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนการผลิตท่ีดี และตอ้งใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมากเพื่อ
ไม่ใหก้ระบวนการผลิตหยดุชะงกั โดยตอ้งวางแผนการจดัหาวตัถุดิบและอะไหล่ใหไ้ดท้นัเวลาเพื่อป้องกนั
การหยดุชะงกัของเคร่ืองจกัร  

 ซ่ึงในปัจจุบนัทางบริษทัมีการขยายก าลงัการผลิต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดโดย
ทางบริษทัมีการขยายและสร้างโรงงานใหม่ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยใชช่ื้อวา่ PF2 (ในส่วน
ของโรงงานเดิมคือ PF1) พร้อมทั้งมีการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรต่างๆท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตยาง
อนัเน่ืองมากจากฝ่ัง PF1 ไม่สามารถจดัเก็บ Spare Parts ทั้งหมดไดห้รือพื้นท่ีของโรงงานเดิมไม่เพียงพอต่อ
การจดัเก็บและไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายของทางโรงงานได ้โดยเป้าหมายในการผลิตยางปีน้ีอยูท่ี่ 
2,600,000 เส้นต่อปี ในการขยายโรงงานน้ี พื้นท่ีในการจดัสร้าง Store Spare Parts ถาวร ยงัไม่ไดก้  าหนด 
เพราะดว้ยเหตุผล ในการวาง Lay out พื้นท่ีและงบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างอาคารและการสั่งซ้ือ
เคร่ืองจกัร จึงจ าเป็นตอ้งจดัท าพื้นท่ี Store Spare Parts ชัว่คราว เพื่อใชใ้นการจดัเก็บ Spare Parts ท่ีมาพร้อม
กบัการติดตั้งเคร่ืองจกัร(Spare parts start up) ซ่ึงมีส ารองไว ้เม่ือเกิดกรณีเคร่ืองจกัรเกิดปัญหาก็มี spare parts 
พร้อมท่ีจะเปล่ียนเพื่อทดลองเดินเคร่ืองจกัรและสามารถใชง้านต่อไดท้นัที  

ผูว้จิยัเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวางแผนในการจดัการพื้นท่ี Store 
ชัว่คราวทางฝ่ัง PF2  เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการพื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดท้นัเวลา เพื่อไม่ใหก้ารผลิตตอ้งหยดุชะงกั และยงัเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษทั 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วราภรณ์  สารอินมูล (2558) การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ปัญหาการจดัเก็บสินคา้ในพื้นท่ี
คลงัสินคา้และเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการจดัการคลงัสินคา้ในระบบ FIFO ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็น
ระบบมากยิง่ข้ึน ผลการศึกษาพบวา่ขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปมีความผดิพลาด พื้นท่ีคลงัสินคา้มีไม่
เพียงพอต่อการจดัเก็บสินคา้ มีความผดิพลาดในการหยบิช้ินงานท่ีเกิดจากการจดัเก็บสินคา้ไม่เป็นระเบียบ 
การไมป่ฏิบติัตามขั้นตอนการท างาน และการจดัเก็บสินคา้ไม่เป็นไปตามหลกัของ FIFO FIFO ดงันั้น ผู ้
ศึกษาจึงไดก้ าหนดแนวทางในการปรับปรุงการจดัการคลงัสินคา้โดยขั้นแรกน า การจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 
(Layout Management) มาประยกุตด์ว้ยวธีิการปรับพื้นท่ีคลงัสินคา้ท าใหมี้พื้นทีในการรอจดัเก็บสินคา้
ส าเร็จรูปเขา้ช่องวา่งเพิ่มข้ึนโดยการจดัพื้นท่ีช่องวางสินคา้ชัว่คราว (Temporary Lane) ท าใหล้ดการหยบิ
ช้ินงานผดิพลาดร้อยละ 80 สามารถลดปัญหาพื้นท่ีของการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่เพียงพอ และสินคา้สามารถ
จดัเก็บไดต้ามหลกัการ FIFO มีการควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้ดว้ยการปรับปรุง
คู่มือการปฏิบติังาน (WI) ท าใหส้ามารถลดการส่งสินคา้ทีผลิตก่อนนั้นไม่ถูกส่งไปก่อนผดิพลาดลงได ้ร้อย



ละ 10 พนกังานจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ผดิรุ่นลดลงร้อยละ 50 พนกังานจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้
ส าเร็จรูปสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนจึงส่งผลใหล้ดพนกังานจดัเก็บสินคา้ภายใน
คลงัสินคา้ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้ได ้1 คน สรุปในการวจิยัคร้ังน้ีมีการแกปั้ญหาการจดัการคลงัสินคา้โดยการ
จดัการพื้นท่ี (Layout Management) และการน า หลกัการ FIFO เขา้มามีส่วนช่วยในการจดัเก็บสินคา้ช่วยลด
ความผดิพลาดทีเกิดจากการจดัส่งสินคา้ 
 ธิญาดา ใจใหมคร้าม (2558) ศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษา
คลงัสินคา้ 2 ราษฎร์บูรณะ ศึกษาวธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บในคลงัสินคา้และวธีิการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาพบวา่แนวทางการศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาการ จดัการ
คลงัสินคา้ โดยใชแ้ผนภูมิการไหลของงานโดยขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความซ ้ าชอ้นและไม่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการน าระบบสาระสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน แนวทางการ
จดักระบวนการท างานสายธารแห่งคุณค่าตามแนวคิดลีนท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้ารลดขั้นตอนในบาง
กระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไปดว้ย การตดัขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารออกก่อนท าการตรวจนบั
สินคา้หรือบริการ การรวมขั้นตอนการปฏิบติังานของพนกังานในขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นกนั
ในแต่ละกระบวนการดว้ยการรวมขั้นตอนการตรวจสอบตั้งแต่รับเอกสารใหค้รบถว้นถูกตอ้ง รวมไปถึงการ
ออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ เพื่อใหก้ารจดัวางต าแหน่งสินคา้มีความเหมาะสมกบัขนาดของคลงัสินคา้
และง่ายต่อการเบิกจ่ายสินคา้ 
 เมธิณี ศรีกาญจน์ (2555) ศึกษาการจดัพื้นท่ีต าแหน่งการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้ของ 
บริษทัศรี ไทยซุปเปอร์แวร์จ ากดั(มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ของบริษทั 
โดยแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีการจดัวางสินคา้ท่ีไม่เหมาะสม โดยใชห้ลกัการตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้นตามทฤษฎี
การวางสินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวบ่อยวางใกลป้ระดู เพื่อช่วยในการหาด าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการจดั
วางสินคา้ โดยมีการวดัประสิทธิภาพและท าการวเิคราะห์ประสิทธิภาพจากการเปล่ียนต าแหน่งของพื้นท่ีจดั
วางสินคา้ ซ่ึงผลจากงานวจิยัท าใหค้ลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าให้
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจกรณีปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
3.วธีิการวจัิย 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการศึกษาคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและขั้นตอนการด าเนินการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวิจยัเป็น
รูปแบบบูรณาการวิจยัโดยศึกษาขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และขอ้มูลจากการสังเกต 
เพื่อน าขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนมาด าเนินการวิเคราะห์ร่วมกนัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ได้
น าเอาการวเิคราะห์แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ทฤษฎี FIFO (First in First out) 
ทฤษฎี Kaizen  แนวคิด Lean กลยทุธ์การจดัเก็บสินคา้ ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้และแผนภูมิ
กระบวนการไหล (Flow process chart) โดยน ามาท าการวิเคราะห์หาแนวทางท่ีเหมาะสมและในส่วนของ



ขั้นตอนการด าเนินการศึกษามีดงัน้ี ก าหนดขอบเขตการศึกษา ศึกษากระบวนการท างานของบริษทั วเิคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ Store สรุปผลการด าเนินการศึกษา และ
น าเสนอผลงาน 
 
4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 วธีิการด าเนินการจะแบ่งเป็นออกเป็น 6  หวัขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.การวางแผนดา้นเคร่ืองจกัร ( Plan Machine) 

2.การจดัการช้ินส่วนอะไหล่ (Spare Parts) 

3.รูปแบบการวางแผนผงัของสโตร์ใหม่ (Location Store) 

4.วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช ้และงบประมาณ (Budget) 

5.ไทมไ์ลน์แสดงการด าเนินการ (Timeline) 

6.แรงงานคนท่ีใชภ้ายในสโตร์แห่งใหม่ (Manpower) 

 โดยหลงัจากด าเนินการไดน้ า Flow Process Chart มาใชใ้นการเทียบระยะเวลาและระยะทางก่อน

และหลงัปรับปรุง จะพบวา่ มีการลดลงทั้งในดา้นระยะทางและระยะเวลาโดยลดลงในขั้นตอนท่ี 3 , 5 และ6

ในส่วนของระยะทางภายใน Store มีระยะทางท่ีลดลงโดยดูจากสรุประยะทางของ Store เดิมมีระยะทาง 50 – 

80 เมตร และภายหลงัการปรับปรุงสร้างพื้นท่ีใหม่มีระยะทาง 45 – 65 เมตร ในดา้นระยะเวลาจากเดิมในการ

เบิก Spare Parts จนเสร็จส้ินกระบวนการจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 4.627 นาที แต่หลงัการปรับปรุงใชเ้วลา

เพียง 2.577 นาที ซ่ึงถือวา่ลดลงไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั 

5.อภิปรายและสรุปผลการวจัิย (DISCUSSION AND CONCLUSION) 

 การจดัการและการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ Store มีความส าคญัเป็นอยา่งมากโดย Store มีหนา้ท่ีใน

การจดัการช้ินส่วนอะไหล่ รวมถึงวตัถุดิบส้ินเปลือง วสัดุท่ีใชภ้ายในส านกังานตั้งแต่ตน้ โดยเร่ิมตั้งแต่การ

ออก PR (Purchase Requisition) จนถึงการตรวจสอบรับสินคา้เขา้มา รวมถึงการเบิกจ่ายช้ินส่วนอะไหล่

ใหแ้ก่ทีม Maintenance โดยมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบเพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีไม่ติดขดัและ

เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การเบิก การป้องกนัการสูญเสียจากการ

ด าเนินงาน โดยตอ้งท าให้เกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุดหรือไม่เกิดข้ึนเลยและตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีภายใน Store ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยถา้หากในทุกกระบวนการภายใน Store มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีการใช้

กลยทุธ์ และรอบคอบในการพิจารณา ก็จะสามารถใชป้ระโยชน์จากทาง Store ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมี



ประสิทธิภาพ ถึงแมว้า่ปัญหาเก่ียวกบั Store จะเป็นปัญหาเล็กๆในซพัพลายเชน แต่ปัญหาเหล่าน้ีถา้ไม่ไดรั้บ

การปรับปรุงแกไ้ขก็อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบและสร้างความเสียหายในวงกวา้งไดใ้นอนาคต ซ่ึงปัญหาใน

ดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายใน Store แห่งแรกจะถูกน ามาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพภายใน Store แห่งใหม่ 

(PF2) ทางผูว้จิยัจึงไดท้  าการศึกษาและเก็บขอ้มูลกระบวนการท างานของทางแผนก Store รวมไปถึง

สัมภาษณ์และด าเนินการจดัท าโครงการจดัตั้ง Store ชัว่คราวร่วมกบัทาง Central Technical Service และท า

การเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ทาง Store เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและตอบสนอง

เป้าหมายของทางบริษทัท่ีตอ้งการจะเพิ่มการจดัเก็บ Spare Parts ใหม้ากกวา่เดิม อีกทั้งยงัเห็นไดช้ดัวา่การ

สร้าง Store ใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ทาง Store ท าใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และสะดวกยิง่ข้ึนอีกทั้งยงัสามารถลดการ Break down ของเคร่ืองจกัร ลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพและ

สามารถเพิ่มโอกาสทางการท างานได ้

6.กติติกรรมประกาศ 

การด าเนินงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยผ์รณกษม อินทรทตัอาจารย์
ท่ีปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวจิยั และตรวจสอบงานวจิยัฉบบัน้ีจน
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณพนกังานแผนก Central Technical Service บริษทั สยามมิชลิน (แหลมฉบงั) จ  ากดั 
ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใหก้ารช่วยเหลือและค าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
งานวจิยัฉบบัน้ี ส่งผลใหก้ารด าเนินงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้ตอ้งการ
ศึกษา ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ต่อไป 
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