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บทคดัย่อ 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ กรณีศึกษา บริษทั เอฟ
เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการคลงัวตัถุดิบของบริษทั เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ เพื่อลดความผิดพลาดและลดระยะเวลาใน
การด าเนินงานภายในคลงัวตัถุดิบ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์หาปัญหาและหาแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัการคลงัวตัถุดิบ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่เกิดข้ึนคลา้ยคลึงกนัทั้ง 3 กระบวนการ คือ ระบบการท างานใน
คลงัวตัถุดิบเป็นระบบการท างานดว้ยมือ (Manual) ท าให้การท างานล่าชา้ และเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้ระบบการ
จดัการคลงัวตัถุดิบไม่มีประสิทธิภาพ การน าระบบบาร์โคด้เขา้มาบริหารจดัการจะช่วยให้การด าเนินงานสะดวก 
รวดเร็ว และลดความผดิพลาดในการด าเนินงานได ้ท าใหร้ะบบการจดัการคลงัวตัถุดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1. บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทั เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิต คิดคน้ พฒันา และจดัจ าหน่ายผา้เบรกรถยนต์
ระดบัโลก ผลิตผา้เบรกรถยนตต์ามมาตรฐานรถยนต์ท่ีผลิตจากโรงงาน (OE) และผลิตผา้เบรกทดแทนตามมาตรฐาน
รถยนต์จากโรงงาน (OES) ภายใตแ้บรนด์ Bendix นอกจากน้ียงัผลิตผา้เบรกเพ่ือการจ าหน่ายส าหรับการบริการหลงั
การขาย และผา้เบรกส าหรับการใชง้านเชิงพาณิชยอี์กดว้ย การด าเนินการธุรกิจขององคก์รธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั
ท่ีมีการแข่งขนัทางการคา้อยา่งรุนแรงและขยายขอบเขตมากยิ่งข้ึน ส่งผลท าให้องคก์รธุรกิจในตลาดการแข่งขนัจะตอ้ง
สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและด ารงอยู่ขององค์กรธุรกิจของตนเอง นอกจาก
จะตอ้งแข่งขนักลยทุธ์ทางการตลาดทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้ ราคาและความแตกต่างของตวัสินคา้และผลิตภณัฑ์แลว้ 
การใชก้ลยุทธ์ลดตน้ทุนจึงถือไดว้่าเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการด ารงอยู่ขององค์กรธุรกิจเช่นกนั ซ่ึงในขณะน้ีองค์กร
ธุรกิจต่างๆ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญักลยุทธ์ดงักล่าว จึงไดใ้ห้ความส าคญั และตระหนักถึงกระบวนการทางด้าน       
โลจิสติกส์เพ่ิมมากข้ึน เพราะต้นทุนทางการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ล้วนมาจากต้นทุนการขนส่งและการ
เคล่ือนยา้ยสินค้าส าเร็จรูปและวตัถุดิบ และการบริหารการจัดการคลงัสินค้านับว่าเป็นส่วนส าคญัอย่างหน่ึงใน
กระบวนการทางดา้นโลจิสติกส์ เน่ืองจากเป็นโซ่อุปทานท่ีเช่ือมต่อการท างานในกระบวนการการผลิตสินคา้ทั้งการ
เคล่ือนยา้ยจดัเก็บวางและการรักษาวตัถุดิบในระหว่างการผลิต จากแนวคิดและสถานการณ์ขา้งตน้ ผูศึ้กษาเล็งเห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการคลงัวตัถุดิบของบริษทั



กรณีศึกษา เพ่ือท าการศึกษาแนวทางท่ีสามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัวตัถุดิบมากยิ่งข้ึน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัวตัถุดิบดว้ย
ระบบบาร์โคด้ กรณีศึกษา บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของบริษทั เอฟเอม็พี 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และการจดัการคลงัสินคา้ แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัระบบบาร์โคด้ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการคลงัสินคา้ดว้ยระบบบาร์โคด้ 
ของบริษทั อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั, การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบาร์โคด้ส าหรับการก าหนดขอ้ช้ีบ่งสินคา้ในโรงงานผลิต
ท่อช้ินส่วนรถยนต์ และเทคโนโลยีรหัสแท่งกับการประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคลังสินค้า
กรณีศึกษา : บริษทั เอบีซี จ ากดั 
 
3. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขั้นตอนการศึกษาโดยใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาภาพรวมและขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์ร 
 2. ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการระบบคลงัวตัถุดิบโดยศึกษาจากเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 
การสมัภาษณ์ และการปฏิบติังานกบัผูป้ฏิบติังานในคลงัวตัถุดิบ และหวัหนา้คลงัวตัถุดิบ  
 3. น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้มูลและแนวทางในการแกปั้ญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจดัการคลงัวตัถุดิบ โดยการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และโครงงานต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหัวหน้าคลงั
วตัถุดิบ เพ่ือหาเคร่ืองมือเขา้มาจดัการใหก้ระบวนการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการศึกษาทั้งหมด 
 ผูไ้ดท้  าการศึกษาขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ใชวิ้ธีการลงพ้ืนท่ีจริง สถานท่ีจริง ไปสงัเกตการณ์สภาพการปฏิบติัการของกระบวนการ
จดัการคลงัวตัถุดิบและสงัเกตการณ์การท างานของพนกังานในคลงัวตัถุดิบ ตลอดจนใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
ประชากรจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ พนกังานผูป้ฏิบติังานในคลงัวตัถุดิบจ านวน 3 คน และ หวัหนา้คลงัวตัถุดิบจ านวน 2 คน 
 เพื่อหาแนวทางในการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัวตัถุดิบ 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาจากการคน้ควา้และรวบรวมจากแหล่งต่างๆ หนังสือ วารสาร ทั้งในและ
ต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ คน้ควา้หนงัสือในห้องสมุด แหล่งออนไลน์และเอกสาร เวบ็ไซต ์ของบริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั ระหวา่งเดือนธนัวาคา 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 
 จากนั้นผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการจดัการคลงัวตัถุดิบ และปัญหาของการ
จดัการคลงัวตัถุดิบของบริษทั เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาจดัท าในรูปแบบ
แผนผงั เพ่ือให้สามารถมองเห็นกระบวนการท างานในคลงัวตัถุดิบไดง่้าย อีกทั้งยงัอธิบายขั้นตอนเป็นหวัขอ้เพ่ือท าให้



ผูอ้่านสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ในกระบวนการท างานในคลงัวตัถุดิบของบริษทั เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด ได้อย่างถูกตอ้ง จากนั้นน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพในรูปแบบแผนผงัและค าอธิบาย 
 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการคลงัวตัถุดิบ  
  1.1 การรับวตัถุดิบ มีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 1 แผนผงัขั้นตอนการรับวตัถุดิบ 

  1.2 การจดัเกบ็วตัถุดิบ มีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

  
ภาพท่ี 2 แผนผงัขั้นตอนการจดัเกบ็วตัถุดิบ 

  1.3 การเบิกจ่ายวตัถุดิบ มีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

ภาพท่ี 3 แผนผงัขั้นตอนการเบิกจ่ายวตัถุดิบ 



 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาปัญหาของการจดัการคลงัวตัถุดิบ 
  2.1. การรับวตัถุดิบ พบปัญหาเร่ืองการบนัทึกการรับขอ้มูลวตัถุดิบเขา้ระบบ SAP มีความล่าชา้ และ
เกิดความผดิพลาด เน่ืองจากใชร้ะบบบนัทึกดว้ยมือ (Manual) ส่งผลไปยงัปริมาณวตัถุดิบจริงกบัในระบบไม่ตรงกนั 
  2.2. การจัดเก็บวตัถุดิบ พบปัญหาสืบเน่ืองมาจากการรับวตัถุดิบ คือ การบันทึกการรับข้อมูล
วตัถุดิบเขา้ระบบ SAP ผิดพลาด ท าให้ไม่ทราบปริมาณวตัถุดิบท่ีแน่นอน วตัถุดิบมีมากหรือน้อยเกินไป ไม่ตรงกบั
ปริมาณท่ีตอ้งการใช ้และยงัท าใหส้ิ้นเปลืองพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็วตัถุดิบ อีกหน่ึงปัญหาท่ีพบ คือ พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี
คลงัวตัถุดิบ ไม่มีการตรวจสอบ Location ก่อนการจดัเกบ็ ส่งผลไปยงัการจดัเกบ็วตัถุดิบไม่เป็นหมวดหมู่  
  2.3.การเบิกจ่ายวตัถุดิบ พบปัญหาสืบเน่ืองมาจากการจดัเก็บวตัถุดิบ คือ การจดัเก็บวตัถุดิบไม่เป็น
หมวดหมู่  ท าให้การคน้หาวตัถุดิบท าไดย้าก ส่งผลให้กระบวนการเบิกจ่ายวตัถุดิบล่าชา้ และปัญหาความผิดพลาดจาก
การจ่ายวตัถุดิบผิดประเภท ผิดชนิด หรือผิดจ านวน และการบนัทึกการโอนจ่ายขอ้มูลวตัถุดิบเขา้ระบบ SAP เกิดความ
ผิดพลาด เน่ืองจากใบเบิกวตัถุดิบและการบนัทึกการโอนจ่ายขอ้มูลวตัถุดิบเขา้ระบบ SAP ใช้ระบบบนัทึกดว้ยมือ 
(Manual) 
 3 ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการจดัการคลงัวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 
  ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการจดัการคลงัวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 
แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการท างาน ไดแ้ก่ 
   3.1 การรับสินคา้ดว้ยระบบบาร์โคด้ 

 
ภาพท่ี 4  แผนผงัขั้นตอนการรับวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 

 จากภาพท่ี 4 ระบบบาร์โคด้เขา้มาช่วยในกระบวนการรับวตัถุดิบเขา้ระบบ SAP จากเดิมท่ีบริษทัมี
 การรับวตัถุดิบเขา้ระบบดว้ยการบนัทึกขอ้มูลการรับสินคา้ดว้ยมือ (Manual) เปล่ียนเป็นการใชเ้คร่ืองสแกน
มาใชอ้่านบาร์โคด้ของสินคา้ เพ่ือน าขอ้มูลเขา้ระบบ SAP เป็นการลดความผิดพลาด และช่วยลดเวลาในการปฏิบติังาน 
นอกจากน้ี ระบบบาร์โค้ดสามารถช่วยตรวจสอบประเภทและจ านวนของสินค้าว่ามีอะไรบ้าง โดยผลของการ
ตรวจสอบน้ีจะแจง้ให้พนักงานคลงัวตัถุดิบและเจา้หน้าท่ีคลงัวตัถุดิบทราบไดท้นัทีว่ามีวตัถุดิบชนิดไหนมาส่งบา้ง 
หรือการส่งวตัถุดิบนั้นครบถว้นหรือส่งผดิประเภทหรือไม่ เป็นการช่วยใหก้ารท างานเป็นไปไดง่้ายข้ึน  



  3.2 การจดัเกบ็วตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 

 
ภาพท่ี 5  แผนผงัขั้นตอนการจดัเกบ็วตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 

 จากภาพท่ี 5 ระบบบาร์โคด้เขา้มาช่วยจดัระบบทั้งหมดตั้งแต่การรับวตัถุดิบเขา้มา ท าการระบุพ้ืนท่ี 
(Location) วา่งส าหรับการจดัเกบ็และแบ่งประเภทของสินคา้โดยทนัที ท าใหล้ดขั้นตอนการแยกประเภทวตัถุดิบ และ
การส ารวจหาพ้ืนท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบ 
  3.2 การเบิกจ่ายวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 

 
ภาพท่ี 6  แผนผงัขั้นตอนการเบิกจ่ายวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้ 

จากภาพท่ี 5 ระบบบาร์โคด้เขา้มาช่วยจดัการตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการการระบุรายการวตัถุดิบลงในใบเบิก 
จนถึงกระบวนการโอนจ่ายวตัถุดิบในระบบ SAP ท าให้ลดขั้นตอนการบนัทึกดว้ยมือ ลดความผิดพลาด ท าให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกตอ้งและง่ายข้ึน โดยทุกขั้นตอนจะเป็นการด าเนินงานแบบ Real-time ท าให้การด าเนินงานเก่ียวกบั
ระบบคลงัวตัถุดิบเป็นไปในแนวเดียวกนัทั้งหมด 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 จากการศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ีสภาพปัจจุบนัและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในคลงัวตัถุดิบ 
ควรไดรั้บการปรับปรุง ส่วนใหญ่พบว่า มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนคลา้ยคลึงกนัทั้ง 3 กระบวนการ คือ ระบบการท างานในคลงั
วตัถุดิบเป็นระบบการท างานดว้ยมือ (Manual) ท าใหก้ารท างานล่าชา้ และเกิดความผดิพลาด ส่งผลใหร้ะบบการจดัการ
คลงัวตัถุดิบไม่มีประสิทธิภาพ การน าระบบบาร์โคด้เขา้มาบริหารจดัการจะช่วยใหก้ารด าเนินงานสะดวก รวดเร็ว และ
ลดความผดิพลาดในการด าเนินงานได ้ท าใหร้ะบบการจดัการคลงัวตัถุดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



6. กติติกรรมประกาศ 
 รายงานฉบบัน้ีคงส าเร็จสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาไม่ได ้หากไม่ไดรั้บความกรุณาให้ค าแนะน า
ท่ีมีประโยชน์ในการคน้ควา้จาก คุณละมยั โมกศิริ และ คุณอนุธยาน์ คงทนั ท่ีท่านไดมี้ความเมตตากรุณาสละเวลาอนัมี
ค่าใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ี จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร. พชร กิจจาเจริญชยั อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้
ค  าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนรายงานฉบบัน้ี
ส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ บริษทั เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมอบโอกาสให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกงาน
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้
จากหอ้งเรียน 

ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์ และ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้โอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ท างานจริงและสนบัสนุนในเร่ืองของแนวทางการท ารายงาน อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีมอบความรู้ต่างๆให้ตลอดมา จน
สามารถน าเอาความรู้มาประยกุตใ์ชแ้ละอา้งอิงในรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวท่ีเป็นผูใ้ห้ก าลงัใจและใหโ้อกาสไดรั้บการศึกษาเล่า
เรียนอนัมีค่ายิง่ 
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