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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต ้พาตส์ 

จ ากดัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้บริษทั บริษทั ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต 

พาตส์ จ ากดั ของไลน์การผลิต 2 Wheel ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวกบักระบวนการจดัเก็บวตัถุดิบภายในคลงัสินคา้ 2 

Wheel ศึกษาการน าวิธีการ ABC Analysis มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้

และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัวางกลุ่มสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ซ่ึงท าการศึกษาพ้ืนท่ีการจดัเก็บ 2 

Wheel Zone A ตาม Location AAกบัAB ท่ีมีช้ินส่วนและวตัถุดิบขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับ 

เบิกจ่ายละจดัเก็บภายในคลงัสินคา้ซ่ึงผูวิ้จยัไดศึ้กษากระบวนการท างาน ตั้งแต่การรับสินคา้เขา้มาภายในบริษทั

จนถึงการจดัเก็บเพื่อเขา้ไลน์ผลิต และหาสาเหตขุองปัญหาโดยการสัมภาษณ์พนกังานคลงัสินคา้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

และใชก้ารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการใชแ้ผนผงักา้งปลาจากการวิเคราะห์และการสัมภาษณ์จากพนกังาน 

พบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากภายในคลงัสินคา้ 2 Wheel Zone Aตาม Location AAกบัAB ยงัไม่มีป้ายระบุต  าแหน่ง 

Part Number ของช้ินส่วนนั้นๆไดอ้ยา่งชดัเจน จึงท าใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้ในการจดัเก็บและเบิกจ่าย งานวิจยัน้ี

จึงไดท้  าการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการระบุ Location ท่ีชดัเจน ตามหลกั ABC Analysis เพื่อลดระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 

ผลการวิจยัพบว่า การระบุต าแหน่งการจดัเก็บช้ินส่วนและวตัถุดิบจากการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้

แผนผงัเก่ากบัแผนผงัใหม่ท่ีวางตามหลกัการ ABC Analysis ของพนกังาน 5 คนในการไปหยิบช้ินส่วนและ

วตัถุดิบแบบแผนผงัเก่าท่ีใชเ้วลาในการไปหยิบช้ินส่วนและวตัถุดิบเฉล่ียเป็น 7.75 นาที และหลงัจากท่ีมีการ

จดัเรียงต าแหน่งช้ินส่วนและวตัถุดิบแบบ ABC Analysis โดยเป็นพนกังานชุดเดิมจ านวน 5 คน ใชร้ะยะเวลาใน

การหยิบช้ินส่วนและวตัถุดิบเฉล่ีย 5.97 นาที ลดลง 1.78 นาที จะเห็นไดว่้าพนกังานใชเ้วลาในการหยิบช้ินส่วน

และวตัถุดิบลดลง 

1.บทน า (INTRODUCTION) 

คลงัสินคา้มีส่วนส าคญัในการเช่ือมโยงการท างานภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีในการเก็บรวบรวมสินคา้และกระจายสินคา้ ออกไปสู่กระบวนการผลิตและการส่งออกสู่บริษทัคู่คา้ จึงท า

ให้คลงัสินคา้เป็นสถานท่ีท่ีควรให้ความส าคญัเน่ืองจากเป็นจุดรวบรวมและกระจายช้ินส่วนหรือวสัดุทุกประเภทท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได ้องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพให้อยูอ่นัดบัตน้ๆของอตุสาหกรรม  

ยานยนตเ์สมอ 



บริษทั ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต พาตส์ จ ากดั (Hitachi Astemo Chonburi Auto Parts Ltd.) เป็น

บริษทัผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บัรถยนต ์ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาตั้งแต่กระบวนการน าเขา้

ช้ินส่วนจนถึงกระบวนการการจดัเก็บและน าช้ินส่วนเขา้ไลน์ผลิต ผูวิ้จยัจึงไดวิ้เคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดย

การใชแ้ผนผงักา้งปลาและการสัมภาษณ์พนกังานคลงัสินคา้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงการท างานโดยการ

ระบุ Location ท่ีชดัเจนเป็นไปตามหลกั ABC Analysis ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการจดัเก็บและเบิกจ่าย ช่วย

ให้คลงัสินคา้มีระบบและระเบียบมากขึ้น 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ในการจดัเก็บและเบิกจ่ายช้ินส่วนวตัถุดิบ ผูวิ้จยั

จึงไดศึ้กษาแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความหมายของคลงัสินคา้ ทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ แนวคิด

และกลยทุธ์การจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ ทฤษฎีการวิเคราะห์ เอบีซี ( ABC Analysis ) แนวคิดเก่ียวกบัการเขา้

ก่อน ออกก่อน FIFO (First In First Out) และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ไดท้  างานวิจยัเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา

บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์โดยไดท้  าการศึกษาขอ้มูลการจดัเก็บวตัถุดิบภายในคลงัสินคา้ ตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน

ถึงสิงหาคม 2556 และเสนอแนวทาง 3แนวทาง แนวทางท่ี 1 ใชร้ะบบการควบคุมสินคา้คงคลงัตามล าดบั

ความส าคญั 3 กลุ่ม คือ กลุ่มA กลุ่มB และกลุ่มC แนวทางท่ี 2 การปรับปรุงระบบการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัตามหลกั 

ABC รวมถึงท าการก าหนดรหสัระบบต าแหน่งการจดัเก็บและป้ายช้ีบ่ง แนวทางท่ี 3 ท าการปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบที่ท  าการปรับปรุง 

สุจิตรา เทียนชยั (2559) ไดท้  างานวิจยัเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน

คลงัสินคา้ของอุตสาหกรรมยานยนต ์จากการศึกษาปัญหาในการบริหารคลงัสินคา้ พบว่าการน าวตัถุดิบมาไม่

สอดคลอ้งกบัการใชง้าน ส่งผลท าให้พ้ืนท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีการระบุต าแหน่งของวตัถุดิบท่ีแน่นอน 

ส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการจดัเกบ็นอ้ยลง ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาถึงปัญหา โดยใชแ้ผนผงักา้งปลาเพื่อหา

แนวทางในการแกไ้ข จึงไดจ้ดัท าแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ จดัท าป้ายบ่งช้ี ส่ังซ้ือชั้นวางวตัถุดิบ ก าหนดรอบการเบิก-

จ่ายวตัถุดิบให้กบัสายการผลิต และท าการจดักลุ่ม การจดัเกบ็วตัถดิุบแบบ ABC Analysis โดยดูขอ้มูลจากปริมาณ

การเบิกวตัถุดิบยอ้นหลงั 3 เดือน 

 

 



3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

ผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการศึกษาเพ่ือใหท้ราบขั้นตอนในการท างาน รวมทั้งมีการ

สัมภาษณ์พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น พนกังานภายในคลงัสินคา้ และศึกษากระบวนการท างานของแต่ละส่วน

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่การรับ จดัเก็บและเบิกจ่ายก่อนเขา้ไลน์ผลิต เพื่อใชใ้นการเก็บบรวบรวมขอ้มลูและน ามา

วิเคราะห์ถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลาและท าการแกไ้ข

ปัญหาจากการท่ีคลงัสินคา้ไม่มีการระบุต าแหน่งของช้ินส่วนวตัถุดิบท่ีแน่นอนจึงท าใหต้อ้งระบุต าแหน่งของ 

Location ใหม่โดยใชห้ลกัการ ABC Analysis ท าใหผู้วิ้จยัตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท่ีจะไดร้ะบุต าแหน่งให้

เหมาะสมและจดั Locationไดอ้ยา่งชดัเจน โดยน าขอ้มูลความถ่ีจากการรับและเบิกจ่ายช้ินส่วนมาค านวณเพื่อจดั

กลุ่มสินคา้ และท าการวางแผนผงัใหม่ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาในการจดัเกบ็และเบิกจ่าย 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในการปฏิบติังานจริงร่วมกบัพนกังานในบริษทัทุกส่วนท่ีมีคาวม

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน จึงท าให้ผูวิ้จยัเขา้ใจถึงวิธีการและการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ณ 

ปัจจุบนั โดยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่รถส่งสินคา้และวตัถุดิบของ Supplier จะมาจอดอยูบ่ริเวณรับสินคา้

หรือ Receiving Area พนกังานจะท าการยกสินคา้ลงจากรถโดยใชร้ถโฟลค์ลิฟทม์ายกพาเลทลงบริเวณพ้ืนท่ีรับ

สินคา้เพื่อท าการตรวจสอบสภาพของ Packagingจากนั้นจะท าการตรวจสอบสินคา้และวตัถุดิบภายใน เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อย โดยดูจากรหสัสินคา้(Part Number) ช่ือสินคา้(Part Name) 

จ านวนของสินคา้(Quantity) และเลขท่ีใบส่ังซ้ือ(Purchase Order ; P/O) จากนั้นจะท าการตรวจสอบ Tag Label ว่า

มีสติกเกอร์ FIFO ท่ีบริษทัเป็นคนก าหนด ติดมาจากบริษทัของ Supplier หรือไม่ และท าการ Scan Tag เขา้ระบบ

จากนั้นจะให้ พนกังานแผนก QC เขา้มาตรวจสอบสินคา้ ถา้มีปัญหาเกิดขึ้นพนกังานคลงัสินคา้จะท าการถ่ายรูป

และแจง้ให้กบัพนกังานแผนก Production Control ทราบแตเ่ม่ือทกุอยา่งถูกตอ้งครบถว้น จะเป็นการจดัเกบ็

ช้ินส่วนและวตัถุดิบตาม Location โดยมีการจดัเก็บตามพ้ืนท่ีท่ีว่างโดยมีการจดัวางท่ีไม่แน่นอน และเม่ือมีการ

เบิกจ่ายงานเขา้ไลนผ์ลิต โดยการเร่ิมตน้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 มีการเปิด Work Order ท่ีจะท าการผลิต 

เพ่ือท าการปร้ิน Work Order ให้กบัพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีจดัเตรียมช้ินส่วน กรณีท่ี 2 ท่ีมีการเขียนใบเบิกช้ินส่วน 

(Part Request) จากแผนก Production Line เม่ือมีช้ินส่วนเกิดความเสียหายช ารุดระหว่างการผลิตพนกังาน

คลงัสินคา้ (Part Warehouse : PW) ท่ีท  าหนา้ท่ีคียข์อ้มูล ไดรั้บเอกสารใบเบิกช้ินส่วน (Part Request) ก็จะท าการ

คียข์อ้มูลเพื่อจ่ายเขา้ Production Line ใหม่ทนัที เม่ือมีค าส่ังในการจดังานเขา้ไลน์ผลิตพนกังานคลงัสินคา้จึงตอ้ง

ใชค้วามช านาญในการคน้หาช้ินส่วนและวตัถุดิบนั้นๆ เพ่ือน ามาจดัเตรียมไวไ้ปบริเวณพ้ืนท่ีรอจ่ายก่อนน าเขา้ไลน์

ผลิต ซ่ึงการคน้หาวตัถุดิบนั้นท าให้เกิดระยะเวลาท่ีเปล่าประโยชนเ์พ่ิมขึ้น 

ซ่ึงท าให้ผูวิ้จยัตอ้งศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บและเบิกจ่าย

ช้ินส่วน โดยการระบุ ต าแหน่ง Location ใหม่ทั้งในระบบของบริษทัและพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ให้มีการติดป้ายท่ี



ชดัเจน ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการคน้หามากขึ้น พนกังานท่ีไม่มีความคุน้ช้ินกบัพ้ืนท่ีก็สามารถหางานได้

ดว้ยตนเอง โดยไม่รบกวนหรือสอบถามพนกังานท่านอื่น ท าให้พนกังานคลงัสินคา้ใชเ้วลาในการหยิบช้ินส่วน

นอ้ยลง โดยใชค้่าเฉล่ียของพนกังาน 5 คน ก่อนท่ีผูวิ้จยัจะน าเทคนิค ABC Analysis เขา้มาช่วยในการจดัเรียง

ต าแหน่งช้ินส่วนและวตัถุดิบ โดยพนกังานทั้ง 5 คน ใชเ้วลาในการไปหยิบช้ินส่วนและวตัถุดิบเฉล่ียเป็น 7.75 

นาที และหลงัจากท่ีมีการจดัเรียงต าแหน่งช้ินส่วนและวตัถุดิบแบบ ABC Analysis โดยเป็นพนกังานชุดเดิม

จ านวน 5 คนและ Part Number ชุดเดิมในการไปหยบิ พนกังานใชร้ะยะเวลาในการหยิบช้ินส่วนและวตัถุดิบเฉล่ีย 

5.97 นาที  

 

ซ่ึงจากผลการเปรียบเทียบจะเห็นไดว่้าพนกังานใชเ้วลาในการหยิบช้ินส่วนและวตัถุดิบลดลง 1.78 นาที 

แสดงว่าการวางผงัคลงัสินคา้ 2 Wheel ใหม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานไดดี้ย่ิงขึ้น 

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 งานวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต ้พาตส์ 

จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บช้ินส่วนและวตัถุดิบในพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ใน

คลงัสินคา้ 2 Wheel ของบริษทักรณีศึกษาและเพื่อน าทฤษฎี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ในปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัเก็บช้ินส่วนและวตัถดิุบเขา้ภายในคลงัสินคา้จากนั้นน ามาศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ข โดย

ผูวิ้จัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนก Production Control : PC, แผนก Part Warehouse : PW ,ฝ่าย Part 

Control และแผนกอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมาวิเคราะห์ปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการจดัเก็บช้ินส่วนและวตัถุดิบโดย

พนกังาน 
เวลาท่ีใชใ้นการหยิบช้ินส่วนโดยการ
วางผงัคลงัสินคา้รูปแบบเดิม (นาที) 

เวลาท่ีใชเ้วลาท่ีใชใ้นการหยิบช้ินส่วน
โดยการวางผงัคลงัสินคา้รูปแบบ ABC 

Analysis (นาที) 

คนท่ี 1 6.45 5.34 

คนท่ี 2 8.50 7.26 

คนท่ี 3 9.38 5.17 

คนท่ี 4 4.42 5.03 

คนท่ี 5 10.00 7.04 

รวมเวลาเฉล่ีย 7.75 5.97 



ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและจดั Location คลงัสินคา้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บช้ินส่วนและวตัถุดิบภายในคลงัสินคา้ 

 5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรมีการระบุและก าหนดพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ในแต่ละรายการอยา่งชดัเจน 

 2.ควรอพัเดตขอ้มูล Part Number ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในอนาคต เน่ืองจากการประกอบ ยาน

ยนต์อาจมีการเปล่ียนแปลงช้ินส่วนและวตัถุดิบท่ีตอ้งใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์จึงตอ้งมีการอพัเดตขอ้มูล

ของ Part Number แต่ละรายการให้เป็นขอ้มูลปัจจุบนัทั้งขอ้มูลในระบบและขอ้มูลท่ีแสดงอยูบ่นช้ินงานจริง 

 3. ควรมีการน าทฤษฎีการบริหารจดัการคลังสินคา้รูปแบบอื่นๆประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและแก้ไข

ปัญหากระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งย่ิงจาก ดร.พชร กิจจาเจริญชยัอาจารยท่ี์

ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา เสนอแนวทางในการด าเนินงานวิจยัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน 

ตลอดจนงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ นายวานิช ปักกะยนัตงั ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือและคอยให้

ค  าปรึกษาในการใหข้อ้มูล 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณบริษทั ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต พาตส์ จ ากดั (Hitachi Astemo Chonburi Auto 

Parts Ltd.)  ท่ีให้โอกาสเขา้ไปศึกษาการท างานจนเกิดแนวคิดและน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท า

วิจยัเร่ืองน้ีขึ้น รวมถึงขอบคุณพ่ีพนกังานทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งแผนก Production Control และในส่วนของ 

Part Warehouse ท่ีคอยใหค้  าแนะน าและปรึกษา ท าให้สามารถเขา้ใจการปฏิบติังานจริง ท าใหผู้วิ้จยัเขา้ใจงานวิจยั

เป็นอยา่งดี จนงานวิจยัสามารถส าเร็จลุล่วงได ้
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