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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบันธุรกิจห้องเย็นขายปลาทะเลแช่แข็งมีการแข่งขันสูง จึงต้องมีวิธีการจัดการ
คลังสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพมาช่วย ปัจจยัท่ีส าคญัของห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร คือ การลดความ
ผดิพลาดในการหยบิสินคา้ โดยการจดัวางผงัสินคา้ห้องเยน็ใหม่ เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของธุรกิจให้
เพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัตวัธุรกิจ จากการศึกษาคน้ควา้น้ี มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ ลดขอ้ผิดพลาดใน
การหยิบสินคา้ผิดและวางแผนการจดัการเรียงสินคา้ในคลังให้มีประสิทธิภาพโดยลดเวลาและ
ระยะทางลง จึงไดน้ าเทคนิคการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC (ABC ANALYSIS) เขา้มาช่วย อีกทั้งยงั
ดึงวิธีการ First In First Out: FIFO มาช่วยจดัการเพื่อให้สินคา้ท่ีมีอยู่ในห้องเยน็ ท่ีเขา้มาก่อน ออก
ก่อน ป้องกนัของเสียท่ีเกิดจากการเก็บสินคา้ไวน้าน วิธี ABC เหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้พราะ สินคา้
ไหนท่ีมียอดขายท่ีสูงจะตอ้งอยูใ่กลก้บัทางเขา้ เพื่อสามารถหยิบไดส้ะดวก ลดระยะเวลาในการเดิน
หยิบสินคา้เพราะ เป็นสินค้าท่ีมีการเคล่ือนยา้ยบ่อย ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการเดินหยิบ
สินคา้ลงไดค้ร่ึงหน่ึง 
 หลงัจากการน าเทคนิคการจดัเรียงสินค้าแบบ ABC (ABC ANALYSIS) มาใช้ท าให้การ
จดัเรียงสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึนใน สามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย สามารถตรวจนบัสินคา้ไดง่้าย 
โดยลดระยะทางในการเดินจาก 19 เมตร เป็น 9.5 เมตร และ  
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ABSTRACT 
In the present there is very high competition in marine fish cold storage business.  To 

have the effective method of warehouse management is the way to help business maintaining. 
The important factor for S. SUBSAMUT FROZEN is to reduce mistake from picking up the 
goods from the storage house.  Rearrange the product is the way to get rid of the problem to 
increase efficiency of warehouse management. From the study, the major purpose is to reduce any 
mistake from taking the product and plan for product arrangement efficiently with less time and 
distance.  So the company chooses ABC analysis and First-In First-Out method to improve 
arrangement in the cold storage. This makes the earlier coming products release before the later. 
It can prevent the damage product which store in the warehouse too long. 

ABC Analysis is suitable for big number sale. This kind of product should be close to the 
entrance for they can be taken easily and take short time and distance to get from more sequence 
moved.  Using this method can reduce time taking in half. 

After using ABC Analysis in S.SUBSAMUT FROZEN can help in storage arrangement 
more efficient and easily search for the product needed including counting products. Lastly is able 
to decrease the length from 19 meters to 9.5 meters. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 ห้องเย็น  ส.ทรัพย์สมุทร เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูง
ภายในประเทศ ซ่ึงไดรั้บการคดัสรรเฉพาะจากโรงงานผูผ้ลิตชั้นน าท่ีไดม้าตรฐานทั้งคุณภาพและ
ราคา และเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายปลาทะเลแช่แข็งจากผูน้ าเขา้จากต่างประเทศหลายตราหลายยีห่้อ อาทิ
เช่น สินคา้น าเขา้จากประเทศ อินเดีย อินโดเนียเซีย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เกาหลี จีน ปากีสถาน และอีก
หลายประเทศทัว่โลก นอกจากนั้น ห้องเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ และ การ
ประกันคุณภาพ สินค้าจึงมีความสด และ คุณภาพสูง เน่ืองจากการจัดเก็บในห้องเย็น ระบบ
มาตรฐานสากล ณ อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส 
 ในปัจจุบนัปัญหาการจดัการสินคา้ภายในคลงัสินคา้ถือเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีตน้ทุนสูงและ
เป็นกิจกรรมส าคญั หากมีการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการพฒันาศกัยภาพของ
องคก์ร  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานในดา้นต่างๆของภายในองคก์ร 
การท่ีไม่มีระบบการจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อระบบคลงัสินคา้ เช่น ความเสียหาย
ของสินคา้  สินคา้ปะปนกนัอยา่งไม่มีระเบียบ  ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ส่งผลให้เกิดความ
ล่าชา้ในการคน้หา  ท าใหลู้กคา้เกิดระยะเวลารอคอยนานในการเขา้มาเบิกรับสินคา้แต่ละคร้ัง 

ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้  ลกัษณะปัญหาท่ีพบเกิดจากการขาดการ
วางแผนการจดัเก็บสินคา้ท าให้หาสินคา้ไม่เจอ  ไม่มีระบบบ่งช้ีต าแหน่งสินคา้และสินคา้ทุกชนิด
เก็บไวต้  าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้  ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้นั้นจะเป็นผูท่ี้รู้ต  าแหน่ง
ในการจดัเก็บรวมทั้งจ  านวนท่ีจดัเก็บแต่อาจเกิดปัญหาการท่ีหาสินคา้ไม่เจอในวนัท่ีพนกังานไม่มา
ท างาน  ท าให้เกิดปัญหาความล่าชา้ในการปฏิบติังาน การวางสินคา้ทบัซ้อนกนัมากเกินไป ซ่ึงอาจ
ท าให้สินคา้ได้รับความเสียหาย อีกทั้งยงัขาดการพฒันาทางด้านระบบเทคโนโลยีท่ีมีผลให้ การ
ประมวลผลการด าเนินงานล่าชา้ขาดขอ้มูลท่ีทนัถ่วงทีในการตดัสินใจด าเนินงาน รวมไปถึงปัญหา
พนกังานขาดวิธีการท างานมาตรฐานและขาดทกัษะในการปฏิบติังาน ซ่ึงท าให้เกิดความผิดพลาด
ขณะปฏิบติังาน 
 ปัญหาการจดัการสินคา้ภายในห้องเยน็จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขได ้
แสดงใหเ้ห็นสาเหตุของปัญหา ดงัต่อไปน้ี 

1.  การวางระบบบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 
2.  ขาดการวางแผนการท างานท่ีดี 
3.  บุคลากรในองคก์รขาดทกัษะ ความรู้ ความช านาญ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
4.  มีความซบัซอ้น สับสนในการจดัเก็บสินคา้และการหยบิสินคา้ 
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ผลกระทบของปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัองค์กร 
 ปัจจุบนัองคก์รค่อยๆไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีรู้จกัแก่ลูกคา้หลากหลายกลุ่มมากข้ึน หาก
องคก์รประสบกบัปัญหาระบบการจดัเก็บสินคา้ภายในองคก์รยงัขาดประสิทธิภาพอยา่งมาก ส่งผล
ต่อการส่งของให้ลูกค้าเกิดความผิดพลาด ความล่าช้าในการค้นหาสินค้า ความไม่สะดวกขณะ
ปฏิบติังาน ความไม่ปลอดภยัขณะปฏิบติังาน รวมไปถึงความผิดพลาดในระบบคลงัสินคา้ จากการ
รวบรวมขอ้มูลพบวา่ สินคา้ท่ีเกิดจากความเสียหายนั้นมีมูลค่ารวมท่ีสูงมาก จะเห็นไดว้า่จากปัญหา
ขา้งตน้น้ี แสดงถึงการขาดประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้ภายในองค์กรควรหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเพื่อรองรับการเสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่องคก์รในอนาคต 

วตัถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาทฤษฏีการจดัเรียงสินคา้ ABC ANALYSIS และ FIFO 
  2.  เพื่อน าทฤษฎี ABC ANALYSIS และ FIFO มาใชป้รับปรุงแผนผงัคลงัสินคา้  

ขอบเขตของการวจัิย 
  ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดัเรียงสินคา้ โดยใช ้ทฤษฎี ABC และได้
มีการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์นั้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงล าดบัยอด
สินคา้ท่ีขายไดสู้งสุด ไปหาต ่าสุดเพื่อแบ่งกลุ่มในการจดัเรียงสินคา้  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  สินคา้สามารถคน้หาไดง่้าย 

 2.  สินคา้ภาพในหอ้งถูกจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.  ลดความเส่ียงสินคา้เกิดความเสียหาย 
 4.  สามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้ไดง่้าย 
 5.  ลดระยะเวลาในการเดินหาสินคา้ 
 
นิยามศัพท์   

- ห้องเยน็  หมายถึง ส่ิงก่อสร้างส าหรับเก็บรักษาสินคา้โดยมีขบวนการควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
ป้องกนัและรักษาคุณภาพของสินคา้ 

- คลงัสินค้า หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัใหมี้ไวเ้พื่อกิจการคลงัสินคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
- FIFO หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเส่ือมจาก

การจดัเก็บเป็นเวลานาน 
- ABC ANALYSIS หมายถึง เป็นแนวคิดในการจดัเรียงสินค้าโดยแบ่งประเภทของสินค้า

ตาม ยอดขายสินคา้ สินคา้ตวัท่ีมียอดขายสูงสุดจะอยูใ่กลก้บัประตูทางเขา้ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1.1 กรอบแนวความคิด 
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บทที ่2 
แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
ประวตัิและความเป็นมาของบริษัท ส.ทรัพย์สมุทร 

ทีต่ั้ง 

 ห้องเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร – ปากน ้ า ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 49 ซอย 6 วดับางนางเกรง ต าบล ปากน ้ า 
อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
 ความเป็นมาของสถานประกอบการ 

 ห้องเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร – ปากน ้ า เป็นหน่ึงในผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง
ชั้นน าของไทย ทุกปีเราจะน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารทะเลหลากหลายชนิดรวมถึงปลา
ทูอินเดีย ปลาหมึก ปลาทูแขก ปลาตาโต ฯลฯ โดยขนาดของห้องเย็นมีความกวา้ง 5 เมตร ยาว 8 
เมตร และสูง 4 เมตร ภายในหอ้งเยน็มีม่านพลาสติกเพื่อกนัความร้อนจากภายนอก และมีระบบแอร์
ท าความเยน็ท่ีก าหนดอุณหภูมิไวท่ี้ -18◦C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาสภาพสินคา้ 
และมีระบบลมหมุนเวยีนผา่นทัว่ทั้งห้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลของเราทุกกล่องนั้น
คงสภาพตลอดเวลา ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลของเราเป็นอาหารทะเลท่ีปลอดภยั โดยทาง ห้องเยน็ ส.
ทรัพยส์มุทร – ปากน ้ า มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ มีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ จะ
เป็นทางท าใหเ้ราไปสู่ความส าเร็จได ้

2.1 ความหมายของการจัดการคลงัสินค้า (Warehouse Management) 
 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คือ การวางแผนพื้น ท่ี เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้ เพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว ทนัเวลา สะดวก สามารถใช้สอยและ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบได ้การจดัการคลงัสินคา้รวมไปถึงการบริหารจดัการให้ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานท่ีต ่า  
 คลังสินค้า (Warehousing) หมายถึง สถานท่ีส าหรับวาง จดัเก็บ พกั กระจายสินคา้คงคลงั 
คลงัสินคา้มีช่ือเรียกไดต่้างๆ กนั อาทิ ศูนยก์ระจายสินคา้, ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ และโกดงั ฯลฯ ค าวา่
คลงัสินคา้จึงเป็นค าท่ีมีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกวา่อะไร ก็ข้ึนอยูก่บัฟังกช์นัของคลงัสินคา้แต่
ละประเภท คลงัสินคา้ท่ีรับ สินคา้เขา้มาท าการคดัแยก แลว้กระจายออกไป เรียกว่า ศูนยก์ระจาย
สินคา้ (Distribution Center) 
2.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลงัสินค้า (Warehouse Operation) 
 การรับสินค้า (Receiving) หมายถึงเม่ือมีสินค้ามาส่งหน้าคลังตาม PO ท่ีออกไป ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่า จ  านวน ขนาด น ้ าหนัก ราคา ถูกต้องก่อนจะรับ
สินคา้เขา้คลงั เพื่อจดัเก็บ 



5 

 

 การแบ่งประเภทสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC (ABC Classification) เป็นวิธีการจดักลุ่ม
สินคา้คงคลงั โดยแบ่งสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C โดยวิธีน้ีอาศยัหลกัการของ 
Pareto ท่ีมุ่งให้ความส าคญัในสินคา้จ านวนนอ้ยแต่มีมูลค่ามาก ส าหรับความหมายของสินคา้คงคลงั
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ สินคา้กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือสูงหรือหมุนเวียนสูงท่ีสุด โดย
ปกติจะมีจ านวนประมาณ 20% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด สินคา้คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คง
คลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวียนสูงปานกลาง สินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมี
มูลค่าในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวยีนต ่าท่ีสุด แต่มีจ านวนมากท่ีสุด 

ข้ันตอนในการจ าแนกสินค้าคงคลงัประเภทวตัถุดิบด้วยระบบ ABC 
 1.  จดัท าขอ้มูลสินคา้คงคลงัโดยมีรายละเอียดเป็นจ านวนท่ีสั่งซ้ือต่อปีและราคาต่อหน่วย
ของสินคา้คงคลงัแต่ละชนิด 

2.  ค  านวณหามูลค่าในการซ้ือสินคา้คงคลงัแต่ละชนิดท่ีหมุนเวยีนในรอบปีนั้น 
3.  จดัเรียงล าดบัขอ้มูลตามล าดบัของมูลค่าในการซ้ือสินคา้คงคลงัจากมากไปหานอ้ย 
4.  หาค่าเปอร์เซ็นตข์องจ านวนหน่วยสะสมในแต่ละชนิดของสินคา้คงคลงัจ านวนมูลค่า

การซ้ือสะสม 
  5.  น าผลในขอ้ 4 มาเขียนกราฟ แลว้แบ่งชนิดของสินคา้คงคลงัเป็นชนิด A B และ C ตาม
ความเหมาะสมส าหรับสินคา้หรือวสัดุท่ีมีความส าคญั เช่น หากไม่สินคา้และวสัดุรายการนั้นแลว้ 
อาจจะท าใหก้ระบวนการผลิตหยดุชะงกั จะตอ้งก าหนดความส าคญัใหเ้ป็นกลุ่ม A 

 
ภาพประกอบที ่2.1  การจ าแนกวสัดุคงคลงัแบบ ABC 

ท่ีมา : http://www.logistics.go.th/index.php/news-article/etc-article/5310-2015-02-16-01 
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ประเภทของคลงัสินค้า ในประเทศไทยมี 3ประเภท 
1. คลงัสินคา้สาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้าทณัฑ์บน 

เปิดใหบ้ริการเช่า โดยท าสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น 
1.1 คลงัสินคา้ส าหรับสินคา้ทัว่ไป (General merchandise warehouse) 
1.2 คลงัสินคา้พิเศษ (Special commodity warehouse) เช่น คลงัสินคา้ผลไม ้เป็นตน้ 
1.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) คลังสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศของ

ศุลกากรจะไม่เสียภาษีน าเขา้ จนกวา่จะน าออกจากคลงั 
2. คลงัสินคา้เอกชน (Private warehouse) คลงัสินคา้ท่ีเอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ สร้างข้ึนมา

เพื่อใชเ้ก็บรักษาสินคา้ของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ ซ่ึงคลงัสินคา้
ประเภทน้ีจะควบคุมการด าเนินงานและรับผิดชอบด้านการบริหารคลัง สินค้าท่ีมิได้แสวงหา
ประโยชน์จากการรับฝากสินคา้จากบุคคลภายนอก 

3. คลังสินค้าเพื่อกิจกรรมพิเศษ (Special warehouse) คลังสินค้าท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษา
ผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น คลงัสินคา้ผลไม ้ล้ินจ่ี ล าไย เป็นตน้ประเภทของคลงัสินคา้ ตาม
ลักษณะการครอบครองคลังสินค้าเอกชน Private Warehouse เป็นทรัพย์สินขององค์กรเจ้าของ
สินคา้ Owner ซ่ึงบริหารและการด าเนินการเองทั้งหมด เก็บเฉพาะสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 

การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC ANALYSIS) หรือ กฎของพาเรโต (PARETO’S LAW) ใน
งานบริหารคลงัสินค้า 

การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัสินคา้ตามกลุ่มสินคา้โดย
การจดัล าดบัสินคา้ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรของสินคา้นั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัท าอยูใ่นกลุ่ม A จะ
ประกอบดว้ยสินคา้สินคา้เพียงไม่ก่ีประเภทหรือมีจ านวน SKU (Stock Keeping Unit) น้อยแต่เป็น
สินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรมากท่ีสุด ส่วนสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไป
จะได้ความส าคัญน้อยลงไปเป็น B และ C ตามล าดับ James และ Jerry  (1998)  ได้กล่าวไวใ้น
หนังสือเร่ือง The Warehouse Management Handbook; the second edition ในเร่ือง Stock location 
Assignment โดยได้กล่าวถึงเกณฑ์ ABC Analysis ไวว้่าเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายใน
เร่ืองการจดัต าแหน่งการวางสินคา้ โดยจะจดักลุ่มตามการเคล่ือนไหวหรือ movement ของสินคา้ 
โดยจากการจดัสินคา้ตามเกณฑ์ดงักล่าวจะพบวา่สินคา้ท่ีมีจ  านวนเพียง 20% นั้นจะมีการ movement 
ของสินคา้มากถึง 80% ของสินคา้ทั้งหมด 

ตารางที ่2.1  การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 
Classification Percent of SKUs Percent of Movement 

A 20% 80% 
B 25-30% 15% 
C 50-55% 5% 
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โดยสินค้าท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม A นั้ นควรเป็นสินค้าท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญควรมีการ 
monitor หรือการจดัการดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพราะเป็นสินคา้ท่ีขายดีและควรจดัต าแหน่งในการจดัเก็บ
ให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการจดัเก็บและสะดวกต่อการ pick มากท่ีสุด มากกวา่สินคา้ประเภท 
B และ C แต่ทั้งน้ีในการใชเ้กณฑ์ ABC นั้น อาจมีการจดัแบ่งกลุ่มสินคา้เป็นกลุ่มยอ่ยลงไดม้ากกวา่ 
3 อันดับ เช่นอาจจัดแบ่งเป็น A, B, C, และ D ตามล าดับเพื่อเป็นการกระจายเปอร์เซ็นการ 
movement หรือยอดขายของสินคา้ในกลุ่ม A ออกมา เช่น สินคา้ท่ีมีการ movement หรือมียอดขาย 
50% ให้จดัอยู่ในกลุ่ม A สินคา้กลุ่ม B เท่ากบั 30% สินคา้กลุ่ม C เท่ากบั 12% และ สินคา้กลุ่ม D 
เท่ากบั 8% เป็นตน้ 

ตารางที ่2.2 การควบคุมสินคา้คงคลงัแบบ ABC 

คุณลกัษณะ นโยบาย วธีิการ 
สินคา้กลุ่ม A 
จ านวนสินคา้นอ้ย 
มีการหมุนเวยีนสูงท่ีสุด 

มีการควบคุมอยา่งเขม้งวด 
มีการควบคุมโดยพนกังาน 
มีการติดต่อส่ือสาร 
ใชห้ลกัการ JIT สินคา้คงคลงั
ส ารองท่ีสมดุล 

มีการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ือง
บนัทึกขอ้มูลใหแ้ม่นย  า 
ใชว้ธีิการพยากรณ์ท่ีซบัซอ้น
นโยบายระดบัการใหบ้ริการ 

สินคา้กลุ่ม B 
กลุ่มสินคา้ท่ีมีความส าคญั 
การหมุนเวยีนมีนบัส าคญั 

นโยบายจดัการสินคา้คงคลงั 
แบบลีน 
การควบคุมสินคา้คงคลงัแบบ
ดั้งเดิม 
ใชก้ารประเมินค่าอยา่งรวดเร็ว
จดัการดว้ยขอ้ยกเวน้ 

พึ่งพาวธีิการท่ีซบัซอ้น ใช้
วธีิการค านวณหาสินคา้คงคลงั
ส ารอง 
จ ากดัมูลค่าของค าสั่งซ้ือ 
ใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการ 
และการรายงานขอ้ยกเวน้ต่างๆ 

สินคา้กลุ่ม C 
มีจ านวนสินคา้มาก 
มูลค่าการหมุนเวยีนต ่า (มีการ
เคล่ือนไหวชา้หรือมูลค่าสินคา้
ต ่า) 

ลดการควบคุมใหเ้หลือนอ้ย
ท่ีสุด 
อุปานตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งซ้ือ
ขนาดใหญ่ ใชน้โยบายสินคา้
คงคลงัส ารองเป็นศูนย ์

ใชร้ะบบอยา่งง่าย 
พยายามอยา่ใหเ้กิดการขาด
สินคา้คงคลงั 
ใชร้ะบบอตัโนมติั 
มีการสั่งซ้ือไม่บ่อย 

ท่ีมา : Best Practices ในการจดัการสินคา้คงคลงั ไพบูลย ์กิจวรวุฒิ (2551) 
การวางแผนจัดผงัพืน้ทีใ่นคลงัสินค้า 

สถานท่ีเก็บรักษาสินคา้ (Storage) จะหมายถึงสถานท่ีต่าง ๆ เช่น คลงัสินคา้ (Warehouse) 
ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) โกดงั เป็นตน้ซ่ึงเป็น ซ่ึงจะมีพื้นท่ีส าหรับรับสินคา้ พื้นท่ี 
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ในจดัเก็บสินค้า พื้นท่ีส าหรับการจดัส่งสินคา้ และอ่ืน ๆ จึงต้องน ามาค านวณ และจดัแบ่งพื้นท่ี 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ในการด าเนินงานการวางแผนจดัผงัพื้นท่ีในคลงัสินคา้สามารถ 
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 1. การก าหนดผงัพื้นท่ีคลงัสินคา้  
 ผงัพื้นท่ีคลงัสินคา้ จะเป็นแบบจ าลองพื้นท่ีทั้งหมดของอาคารคลงัสินคา้หรือ โรงเก็บสินคา้
ซ่ึงโดยปกติอาคารคลงัสินคา้ทัว่ไปมกัเป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นความยาวของตวั
อาคาร ส่วนท่ีเป็นความกวา้ง และส่วนท่ีเป็นความสูง ของตวัอาคารแผนผงัคลงัสินคา้เป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงาน ใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการใช้เน้ือท่ีในการด าเนินงานให้เป็น
ประโยชน์ สินค้าถูกเก็บรักษาอย่างมีระบบ ปลอดภัย เหมาะสมเน้ือท่ีจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลของการด าเนินงาน ในแผนผงัจะแสดงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ผงัแสดงพื้นท่ีทางเขา้ออกของตวัอาคารคลงัสินค้า เพื่อเป็นการก าหนดภาพของการ 
ด าเนินงานใหช้ดัเจน ส าหรับผูป้ฏิบติัท่ีจะสามารถทราบหรือเขา้ใจไดท้นัทีท่ีเห็นแผนผงั โดยเฉพาะ  
บุคคลจากภายนอก เช่น รถรับ และส่งสินคา้ เม่ือเห็นผงัแสดงพื้นท่ีของคลงัสินคา้จะสามารถเขา้ใจ 
และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

1.2 ผงัแสดงพื้นท่ีในการรับสินคา้ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงบริเวณ ขนาดของพื้นท่ีในการรับ 
สินคา้ แสดงถึงการเคล่ือนท่ีและเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีรับเขา้มา ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีส่วนของการควบคุม 
การรับสินคา้เขา้ ซ่ึงจะเป็นห้องควบคุม หรือ Office เล็ก ๆ ท่ีท าหน้าท่ีในการรับเอกสารการขนส่ง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีจะน าเขา้มาเก็บ รวมทั้งจะตอ้งออกบาร์โคด้ Barcode เพื่อติดกบัตวัหีบห่อ 
สินคา้ท่ีจะน าเขา้จดัเก็บต่อไป 

1.3. ผงัแสดงพื้นท่ีท่ีใช้ในการจดัเก็บสินค้า เน่ืองจากรูปแบบของคลังสินค้า หรือศูนย์
กระจายสินคา้จะมีความแตกต่างกนัในลกัษณะของตวัสินคา้ท่ีจะน ามาจดัเก็บ การก าหนดผงัแสดง
พื้นท่ีตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนเหมาะสมกบัลกัษณะหรือประเภทของคลงัสินคา้จะช่วยให้การใชพ้ื้นท่ีมี
ประโยชน์สูงสุด พนกังานฝ่ายปฏิบติัการจะท างานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและแม่นย  า 

1.4. ผงัแสดงพื้นท่ีท่ีใช้ในการควบคุมการปฏิบติัการ หรือ Operation office โดยปกติใน
ส่วนของการควบคุมการปฏิบติัการมกัถูกออกแบบให้ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเหนือพื้นท่ีอาคารคลงัสินคา้ 
การออกแบบจะเป็นชั้นลอย เพื่อใหเ้ห็นภาพของการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.5. ผงัแสดงพื้นท่ีในการจัดส่งสินค้า ซ่ึงมักอยู่ในบริเวณประตูทางออกของสินค้าท่ี 
รถบรรทุกจะเขา้มารับสินคา้ โดยธรรมชาติของตวัอาคารคลงัสินคา้มกัถูกออกแบบให้มีลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงหรือเหมือนกนัแทบทุกอาคาร แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัของคลงัสินคา้แต่ละแห่งคือ เร่ืองของ
พื้นท่ีคลงัสินคา้ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบตวัอาคาร ดงันั้น การออกแบบอาคารคลงัสินคา้จะตอ้ง
ค านึงถึงพื้นท่ีของการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งซ่ึงมีขนาดยาวท าให้เกิดความยุง่ยากในช่วงเวลา
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ท่ีมีการเข้าออกของรถบรรทุกจ านวนมาก ดังจะแสดงให้เห็นถึงบริเวณโดยรอบของตัวพื้นท่ี
คลงัสินคา้ และอาคารคลงัสินคา้ 

2. การก าหนดสัดส่วนการใช้พื้นท่ีท่ีเป็นส่วนประกอบภายในคลงัสินคา้ สามารถจดัแบ่ง
พื้นท่ีเป็นส่วน ๆ ไดด้งัน้ี 

2.1 พื้นท่ีส าหรับทางเดิน หรือทางเดินส าหรับปฏิบติัการ (Working Aisles) การก าหนด
พื้นท่ีส าหรับทางเดินท่ีเป็นมาตรฐานด้านคลังสินคา้ในประเทศญ่ีปุ่น จะก าหนดความกวา้งของ
ทางเดินเป็นประเด็นส าคญั โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีจะสัญจรในทางเดินเหล่านั้น มาตรฐานท่ีนิยมใช้
จะประกอบดว้ย 
 2.2.1 ทางเดินหลกั (Main Aisles) เป็นทางเดินท่ีใชเ้ป็นหลกัในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้งการ
น าเขา้เก็บ น าออกเพื่อจ่ายรวมทั้งทางเดินอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง ทางเดินหลกัจะทอดยาวไปตามแนวทาง
ของอาคารคลงัสินคา้ ทางเดินหลกัมกัจะมีความกวา้งอยูท่ี่ 2.0, 4.0 เมตร ตามความเหมาะสม ความ
จ าเป็นส าหรับการใช้งานรวมทั้งประสิทธิผลของงานท่ีตอ้งการ โดยปกติควรให้รถยกขน 2 คนั 
สามารถสวนทางกนัไดอ้ยา่งสะดวก และคล่องตวั 

2.2.2 ทางเดินของคน (Personal Aisles) จะมีความกวา้ง เท่ากบั 0.5 เมตร 
2.2.3 ทางเดินส าหรับรถเข็นมือ (Hand Truck) จะมีความกวา้ง เท่ากับ 1 เมตร รถเข็นมือ

เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายใช้ระบบไฮดรอลิก ในการยกสินค้า ใช้แรงงานคนในการควบคุม มี
ความสามารถในการยกขนไดป้ระมาณ 1,000 กิโลกรัม เหมาะส าหรับพื้นท่ีแคบ ๆ 

2.2.4 ทางเดินส าหรับรถยกขน จ าพวก สแต็กเกอร์ (Stacker) และ ทักค์ (Truck) เป็น
รถบรรทุก เช่น รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift Truck) จะมีความกวา้ง เท่ากบั 1.5 เมตร ความกวา้งของรถ
อาจมีการเผือ่ทางเดินเพิ่มเติมไวอี้กประมาณ 0.2, 0.4 เมตร 

2.2.5 ท าง เดินพิ เศษ  (Special Aisles) ซ่ึ ง เป็ นท าง เดินบ ริก าร  (Service Aisles) ท่ี มี
จุดมุ่งหมายไวต้รวจตราสินคา้ในการวางสินคา้เป็นของกองขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจตอ้งเป็นทางเดินท่ีท า
ให้สามารถเข้าถึงกองสินคา้เพื่อตรวจสอบได้ นอกจากน้ียงัมีทางเดินส าหรับป้องกนัเพลิง (Fire 
Aisles) เป็นทางเดินท่ีเวน้ไวร้ะหวา่งกองสินคา้กบัผนงั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัไฟหรือ
เพื่อเป็นทางเขา้ถึงเคร่ืองมือดิบเพลิงท่ีติดตั้งไว ้

ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Activity- Based Costing (ABC) 
ส าหรับการค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนันั้น วิธีการค านวณ 

แบบ Activity- Based Costing(ABC) เป็นวิธีการวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีนิยมวิธีหน่ึง Activity 
Based Costing หมายความถึง “การค านวณต้นทุนกิจกรรม” ซ่ึงเป็นการค านวณต้นทุนโดยใช ้
“กิจกรรม” เป็นฐานในการค านวณ โดยปกติองคก์รส่วนใหญ่ใช้การค านวณตน้ทุนแบบดั้งเดิม ใน 
การค านวณตน้ทุนกิจกรรมในชั้นแรกจะตอ้งมีการจ าแนกเน้ืองานตามกิจกรรมท่ีปฏิบติัจริง เม่ือแยก
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เป็นรายกิจกรรมไดแ้ลว้จึงจะพิจารณาค าใชจ่้ายหลกั “การค านวณตน้ทุนกิจกรรม ” เป็นการ ค านวณ
ค าเฉล่ียของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในรายละเอียดตามเน้ืองานท่ีปฏิบติัจริงซ่ึงเรียกว่า “ตน้ทุนต่อหน่วย” 
หากน่าตน้ทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจ านวนคร้ังท่ีท ากิจกรรมนั้น ก็จะได้ตน้ทุนโดยรวมของแต่ละ
กิจกรรม 

ขอบเขตในการค านวณต้นทุนโลจิสติกส์กจิกรรม (ABC) 
ในการค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์กิจกรรม (ABC) จะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตเป้าหมาย ซ่ึง 

จะตอ้งเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน เช่น โรงงาน ส านักงาน ไม่ใช่เก็บขอ้มูลและค านวณตน้ทุนจากทุก 
สาขารวมกัน บริษทัท่ีมีสถานปฏิบติังานหลายแห่งควรค านวณแยกทีละแห่งซ่ึงผลท่ีได้จะเป็น 
ขอ้มูลเฉพาะของสถานท่ีปฏิบติันั้นๆ ตน้ทุนโดยรวมของบริษทัก็สามารถค านวณโดยผลรวมของ 
ตน้ทุนโลจิสติกส์แต่ละแห่ง 

ค่าใช้จ่ายทีน่ ามาใช้วเิคราะห์ต้นทุนกจิกรรม (ABC) 
นอกจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถานปฏิบติังานแลว้ค่าใช้จ่าย

ในการขนส่งสินคา้ก็จดัเป็นตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึง หากมีการเปรียบเทียบ ค่าใชจ่้าย
ของกิจกรรมโลจิสติกส์ในสองส่วนน้ีจากมุมมองเก่ียวกับการลดต้นทุนโลจิสติกส์ จะพบข้อ 
แตกต่างบางประการคือการพยายามลดตน้ทุนโลจิสติกส์ในกิจกรรมการขนส่งสินคา้มกัท าไตย้าก 
กว่าเน่ืองจากการด าเนินการจดัส่งสินคา้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไงท่ีไตต้กลงไวก้บัลูกคา้จึงเป็น 
ขอ้จ ากดัท่ีหลีกเล่ียงไม่ไต ้หากผูป้ระกอบการสามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจดัส่งสินคา้ไตก้็จะ
สามารถลดตน้ทุนของการขนส่งลงไตใ้นความเป็นจริงแลว้ลูกคา้มกัเป็นฝ่ายก าหนดเง่ือนไขตาม 
ความสะดวกของลูกค้าเอง ดังนั้นการขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจดัส่งสินค้าจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย
นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัของการขนส่งสินคา้คือค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทั
ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้นหากเปรียบเทียบการจดัส่งสินคา้กบัการปฏิบติังานภายใน หน่วยงาน
แล้วจะเห็นว่า การปฏิบติังานโลจิสติกส์ในหน่วยงานสามารถควบคุมไต้ง่ายกว่าเพราะ เกิดข้ึน
ภายในองคก์รและไม่มีปัจจยัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยมากนกั 

การวเิคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าภายใต้มุมมองเง่ือนไขการขนส่งสินค้า  
หากตอ้งการลดตน้ทุนการจดัส่งสินคา้ผูป้ระกอบการน่าจะมีการเจรจากบัลูกคา้เก่ียวกบั 

การจดัส่งสินคา้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นผลดีกบั 
ทั้ งสองฝ่ายผูป้ระกอบการต้องพิจารณาเลือกระหว่างการแกไขเง่ือนไขการจดัส่งสินค้ากับการ 
ปรับปรุงกิจกรรมการท างานโลจิสติกส์ในหน่วยงานว่าวิธีการใดน่าจะมีประสิทธิภาพและความ 
เป็นไปไตม้ากกวา่กนั 
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ความต่อเน่ืองของการวเิคราะห์ต้นทุนกจิกรรม ABC  
การเก็บขอ้มูลและการค านวณตน้ทุนกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองจะท าให้ผูป้ระกอบการเห็น 

ภาพรวมของตน้ทุนแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อท าการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุ รวมถึง 
วิธีการแกปั้ญหาและปรับปรุงระดบัการจดัการระบบโลจิสติกส์ของบริษทัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ข้ึน 

การค านวณต้นทุนกจิกรม (ABC) ในระบบการจัดการโลจิสติกส์ 
ปัจจยัหลกัท่ีตอ้งท าการวเิคราะห์คือ “กิจกรรม” การท างาน หรือ “Activities” นั้นเอง ซ่ึงใน 

การศึกษากิจกรรมจะตอ้งค านึงถึงประเด็นท่ีเก่ียวชอ้งดงัน้ี 
-   ผู ้ท  าการวิเคราะห์จะต้องทราบรายละเอียดของงานตามสภาพความเป็นจริงอย่าง

ครอบคลุมทุก เน้ืองาน รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัไม่มีการเก็บขอ้มูล
เชิงน้ีมาก่อน 

-   แมว้า่จะสามารถเก็บขอ้มูลปริมาณกิจกรรมตามการปฏิบติัจริงแต่ถา้ไม่ไดค้  านวณดน้ทุน
ให้เห็น ถึงด้นทุนของแต่ละกิจกรรม ข้อมูลท่ีได้ก็คงไม่สามารถสะท้อนถึงภาพท่ีแท้จริงของ
ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการดน้ทุนโลจิสติกส์ภายในองคก์รได ้

ข้อมูลทีส่ าคัญทีต้่องมีการรวบรวม เพ่ือใช้ค านวณต้นทุนกจิกรรมประกอบด้วย 
1. เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแต่ละกิจกรรม 
2. ปริมาณการปฏิบติังานโดยนบัเป็นจ านวนคร้ังของการท ากิจกรรม 
3. ตน้ทุนของกิจกรรมจ าแนกตามประเภทของทรัพยากรท่ีใช ้
4. พื้นท่ีท่ีใชใ้นการท าแต่ละกิจกรรม 
5. เวลาท่ีใชใ้นการท าแต่ละกิจกรรม 
6. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าแต่ละกิจกรรม 
7. ปริมาณวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นการท าแต่ละกิจกรรม 
8. พนกังาน คนงานท่ีใชใ้นการท าแต่ละกิจกรรม 

การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลติและระบบบัญชีต้นทุนฐานกจิกรรม (ABC) 
ความส าคัญของการบัญชีต้นทุนฐานกจิกรรม 
การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม กระตุน้ให้ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจกบัการบริหารกิจกรรมและ 

ตน้ทุนโดยใหข้อ้มูลท่ีส าคญัแก่ผูบ้ริหารอนัเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 

1.  การค านวณต้นทุนผลติภัณฑ์ ผู ้บ ริห ารต้องการข้อ มู ลต้น ทุนผ ลิตภัณฑ์ เพื่ อ ใช้
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่น การตั้งราคาผลิตภณัฑ์ การออกแบบหรือการปรับเปล่ียน 
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แบบผลิตภณัฑ์ การยกเลิกผลิตภณัฑ์เป็นดน้ ขอ้มูลตน้ทุนผลิตภัณฑ์จะถือว่ามีความถูกตอ้งหาก 
ขอ้มูลนั้นสะท้อนถึงกระบวนการผลิตหรือความยากง่ายในการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด หาก 
ข้อมูลด้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากข้ึนเท่าไร การตัดสินใจของผูบ้ริหารก็ย่อมมีความ
ผิดพลาดลดลง และยงัส่งผลให้ผูบ้ริหารสามารถประเมิน และมีขอ้มูลท่ีใช้ก าหนดสัดส่วนในการ 
ผลิตผลิตภณัฑแ์ละส่วนของตลาดเป็นไปอยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

2.  การบริหารเงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน เงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน ถือวา่
มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าก าไรทางบญัชี ในสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง มี
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนสูงดงัเช่นท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ี เงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน 
นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้กิจการสามารถยืนหยดัอยูไ่ดใ้นสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่ง 
ไม่คาดฝัน อีกทั้งสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และสามารถน าเงินทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ไปลงทุนในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากรายจ่ายใน 
การลงทุนระยะสั้ น เช่น ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนหรือด้นทุนท่ีลดลงโดยไม่พิจารณาถึงความพร้อมของ 
เงินทุนและตน้ทุนของการถือเงินสดไวใ้นมือ ตลอดจนกิจกรรมท่ีท าใหต้น้ทุนของกิจการเพิ่มสูงข้ึน 
โดยไม่จ  าเป็น เช่น งานระหว่างท า ทั้งน้ีเพียงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาสินคา้ขาดมือและการปรับปรุง 
คุณภาพสินคา้ 

3.  การควบคุมต้นทุน ความเป็นเลิศของกิจการส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารได้รับ 
ขอ้มูลตน้ทุนท่ีถูกตอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญั 
กบัการบริหารกิจกรรม เพื่อลดความสูญเปล่าให้เหลือนอ้ยท่ีสุดหรือให้หมดไป การท ากิจกรรมควร 
มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร การออกแบบผลิตภณัฑ์จะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ี 
ผูบ้ริโภคจะได้รับเป็นส าคญั สินคา้หรือบริการจะต้องได้มาตรฐานตามท่ีได้ก าหนดไวล่้วงหน้า 
มาตรฐานน้ีควรจะเทียบเคียงไดห้รือเหนือกวา่สินคา้หรือบริการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

4.  การตัดสินใจ ขอ้มูลดน้ทุนผลิตภณัฑ์จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารเพื่อใช้ประกอบการ 
ตดัสินใจเก่ียวกบัการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ การยกเลิกผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริหาร มกั
ตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลด้นทุนท่ีไม่ได้มาจากระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรม เพราะเขา้ใจว่าจะ 
ได้รับขอ้มูลไม่ทนัต่อเวลาและไม่เหมาะสมต่อการท่ีจะน ามาใช้ในการตดัสินใจ และเป็นเพียงตวั 
เลขท่ีจดัท าข้ึนโดยสมมติฐานว่า กิจกรรมสนับสนุนการผลิตสัมพนัธ์กบัปริมาณการผลิต อีกทั้ง
ค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนกันจะน ามารวมเป็นยอดเดียว โดยไม่ได้ค  านึงถึง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายของแผนกกบัตวัผลิตภณัฑ ์

5.  การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารของหลายกิจการใช ้
ข้อมูลด้นทุนกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของ 
พนกังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและเพื่อลดตน้ทุนต่าง ๆ เช่น กิจการบางแห่ง ใช้
ขอ้มูลดน้ทุนกิจกรรมในการลดจ านวนข้ึนส่วนในการผลิตสินคา้ โดยออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วย ให้
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งานวิศวกรรมและการควบคุมวตัถุดิบลดลง และใชจ้  านวนข้ึนส่วนเป็นตวัผลกัตนัดน้ทุนกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมการจดัซ้ือข้ึนส่วน การน าข้ึนส่วนเขา้เก็บในคลงั การตรวจรับข้ึนส่วน เป็นดน้ ท าให้มี 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่โดยลดข้ึนส่วนบางประเภทลง เพราะการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยใช ้
ข้ึนส่วนท่ีใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑ์เพียงไม่ก่ีชนิดในปริมาณนอ้ย นอกจากจะท าให้ผลิตภณัฑ์มีต้นทุนต่อ 
หน่วยสูงกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ช้ินส่วนท่ีใช้ไดก้บัผลิตภณัฑ์ ทัว่ไปแลว้ ยงัท าให้ดน้ทุนของการผลิต 
สูงข้ึนโดยไม่จ่าเป็น อย่างไรก็ตาม การใช้จ  านวนช้ินส่วนเพียงอย่างเดียวเป็นตวัผลกัดันต้นทุน 
กิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ตน้ทุนผลิตภณัฑ์บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เน่ืองจากต้นทุนกิจกรรม
บางอยา่งไม่ไดผ้นัแปรตามจ านวนช้ินส่วน ท าให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารผิดพลาด เพราะการใช ้
จ  านวนช้ินส่วนเพียงอยา่งเดียวเป็นตวัผลกัตนัดน้ทุนไม่ไดค้  านึงถึงความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
ระหวา่งกิจกรรมอ่ืน ๆ กบัจ านวนช้ินส่วน 

6.  การสร้างความเป็นเลิศแก่กิจการ การบัญชีต้นทุนกิจกรรมมีบทบาทส าคัญในการ 
เสริมสร้างความเป็นเลิศของกิจการโดยการให้ขอ้มูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีความถูกตอ้งใกล้เคียง 
ความเป็นจริง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารในประเด็นต่อไปน้ี 

1.  การปรับปรุงโครงสร้างตน้ทุนและพฒันาการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
2.  การประเมินส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ ส่วนผสมของบริการ การเขา้ใจความเก่ียวเน่ือง 

และความสัมพนัธ์กนัในระหวา่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการหา 
ก าไรในระยะยาวของกิจการ 

3.  การลดความสูญเปล่าให้หมดไปจะช่วยให้ผูบ้ริหาร มองเห็นถึงศกัยภาพขององคก์รใน 
การลดดน้ทุนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

เม่ือมีการน าขอ้มูลดน้ทุนกิจกรรมไปใช่ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั 
คุณภาพ ข้อมูลเก่ียวกับของคงเหลือ ข้อมูลเก่ียวกับอัตราการเพิ่มผลผลิต และข้อมูลเก่ียวกับ 
ผูป้ฏิบติังาน การบริหารงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ขอ้มูลกิจกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือ 
ส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและเพิ่มก าไรใหแ้ก่กิจการอยา่งต่อเน่ือง 

ระบบการบริหารตน้ทุนโดยทัว่ไปมกัระบุแต่เฉพาะจุดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน การท่ีจะตดัสินว่า 
ระบบการบริหารตน้ทุนประสบความส าเร็จหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กบัการน าขอ้มูลท่ีได้จากระบบการ 
บริหารต้นทุนนั้ นไปใช้ก่อนเร่ิมท าการวิเคราะห์กิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุน ผูบ้ริหารควร 
ตระหนักดว้ยว่า การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการจดบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมจ าเป็นตอ้งอาศยั 
ทั้ งเวลา เงินทุน และก าลังคน ก่อนเร่ิมท าการวิเคราะห์กิจกรรมผูบ้ริหารควรท าการส ารวจส่ิง 
ต่อไปน้ี 
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1. ผูบ้ริหารระดับสูงตระหนักถึงคุณค าของการน าเอาระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมาใช ้
ตลอดจนมีความมุ่งม่ืนต่อการปฏิบติัตามก าหนดเวลา เงินทุนและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการ 
ติดตั้งระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด 

2. ผูจ้ดัการแผนกและผูค้วบคุมงานเขา้ใจการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการ 
น าเอาระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ตลอดจนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีมีต่อพวก 
เขาและพนกังานมากนอ้ยเพียงใด 

การด าเนินการหยบิสินค้า (Picking Operation) 
1. ปัจจยัพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการแรงงาน ความตอ้งการแรงงานสัมพนัธ์กบัผงับริเวณ

คลงัสินคา้และกระบวนการหยบิสินคา้ ซ่ึงมีพื้นฐานจากปัจจยัต่อไปน้ี 
1.1 การก าหนดต าแหน่งของการหยบิสินคา้ 
1.2 ระดบัของกิจกรรมการหยิบสินคา้จากเอกสารประกอบในการหยิบสินคา้ให้เป็นไป

ตามค าสั่งลูกคา้ 
1.3 การไหลและรูปแบบของงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัตารางก าหนดการจ่ายสินคา้ออก

จากคลงัสินคา้ 
1.4 วธีิการหยบิวา่ใชแ้รงงานคนหรือเคร่ืองจกัรกลช่วยในการสนบัสนุนการหยบิสินคา้ 

2. กิจกรรมยอ่ยของการหยบิสินคา้ ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
2.1 การรวมเอกสารในการหยบิสินคา้ 
2.2 การรวบรวมอุปกรณ์ส าหรับการจดัส่ง 
2.3 การจดัสรรพื้นท่ีในการหยบิสินคา้หรือรูปแบบของระบบการหยบิสินคา้ 
2.4 เช็คและหยบิสินคา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม 
2.5 เดินทางไปยงัสถานียอ่ยในการหยบิสินคา้ 
2.6 แนะน าหรือแจง้สินคา้ท่ีมีต าหนิหรือเสียหาย 
2.7 เคล่ือนยา้ยไปยงัพื้นท่ีวางสินคา้ รวบรวมสินคา้ บรรจุภณัฑแ์ละจ่ายสินคา้ 
2.8 แจง้ความตอ้งการในการเติมสินคา้ 
2.9 ท างานแลว้เสร็จสมบูรณ์และส่งขอ้มูลทางเอกสารทั้งระบบไปยงัผูรั้บผดิชอบ 

3. วธีิการหยบิสินคา้ (Picking method) วธีิการหยบิสินคา้ มี 3 ชนิด ดงัน้ี 
3.1 การหยบิในระดบัต ่า (Low Level picking) การหยบิลกัษณะน้ี ผูห้ยบิจะหยิบท่ีระดบั

พื้นและชั้นวางสินคา้ในชั้นแรก ฉะนั้น การหยิบสินคา้จึงง่ายมาก โดยการหยิบจะใชค้นหยิบโดยใช้
ตะกร้าหรือรถเข็นหรือเคร่ืองจกัรประเภทอ่ืน เช่น รถฟอร์คลิฟท์ เพื่อให้เกิดการหยิบอย่างต่อเน่ือง
ไม่ตอ้งยอ้นกลบัไปมาหลายเท่ียวท าใหเ้กิดตน้ทุนสูง 
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3.2 การหยิบสินคา้ในระดบัสูง (High Level Picking) ผูห้ยิบสินคา้ในระบบน้ีจะหยิบ
สินคา้โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัตามระดบัความสูงของชั้นในพื้นท่ีจดัเก็บ ซ่ึงสามารถท าไดท้ั้งใน
พื้นท่ีจดัเก็บขนาดใหญ่ในคลงัสินคา้ หรือพื้นท่ีหยบิสินคา้อิสระ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสร้างความสมดุล
ระหว่างการหยิบสินค้าออกและการเติมสินค้าทดแทนพร้อมๆ กันก็สามารถท าได้ แต่ต้อง
ระมดัระวงัในการวางแผนเพื่อป้องกนัการกระจุกตวัของสินคา้ทั้งขาเขา้และขาออกจากช่องจดัเก็บ 
รวมถึงเหตุผลดา้นความปลอดภยัในการด าเนินงาน 

3.3 การหยิบในสถานีการหยิบ (Station Picking) ผูห้ยิบสินคา้จะยืนอยู่ต  าแหน่งเดียว
และเลือกหยิบสินคา้จากอุปกรณ์ท่ีบรรทุกสินคา้ท่ีผา่น ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของระบบชั้นวางสินคา้ท่ี
เคล่ือนยา้ยไดจ้ากสายพานล าเลียงหรือพาเลทท่ีวางอยูใ่กลผู้ห้ยบิสินคา้ 

4. เทคนิคการหยิบสินค้า (Picking Techniques) ในปัจจุบันมีเทคนิคในการหยิบสินค้า
สินคา้ทั้งการหยบิสินคา้ในใบสั่งซ้ือสินคา้ 1 ใบ และหลายใบ ซ่ึงเทคนิคท่ีใชมี้รายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การหยิบสินคา้ตามค าสั่ง (Order Picking) โดยผูเ้ลือกหยิบสินคา้จะหยิบสินคา้ให้
ครบตามค าสั่งซ้ือสินคา้คร้ังละ 1 ใบสั่งซ้ือเท่านั้น หลงัจากรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแลว้จะส่งให้ผูรั้บ
ขนส่งทนัที ในบางกรณีการหยิบสินคา้ให้กบัลูกคา้หลายรอบหรือใบสั่งซ้ือหลายใบไปยงัผูข้นส่งท่ี
แตกต่างกนั สามารถท าไดถ้า้สินคา้ท่ีสั่งนั้นเป็นสินคา้ท่ีพบเห็นประจ าในใบสั่งซ้ือ 

4.2 การหยิบสินคา้ตามสายผลิตภณัฑ์ (Line Picking) ใบสั่งซ้ือจะรวมกนัหลายใบและ
หยิบสินคา้ตามสายผลิตภณัฑ์ จะท าให้ประหยดัเวลาในการเดินทางส าหรับผูห้ยิบสินคา้แต่ตอ้ง
สร้างระบบการหยบิสินคา้ใหม่เป็นชุดยอ่ยๆ เพื่อใหแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์ในกระบวนการ 

4.3 การหยิบสินคา้ตามโซน (Zone Picking) เป็นการหยิบสินคา้โดยแยกเป็นหลายส่วน
โดยมีผูห้ยิบสินค้าในแต่ละส่วนจากการพิจารณาว่าโซนไหนท่ีมีจ านวนสินค้าท่ีมากกว่า ความ
ยุ่งยากในการคน้หาสินคา้และการรวบรวมสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีช่วงท่ีเป็นส่วนย่อยใน
กระบวนการหยบิสินคา้ 

5. เส้นทางในการหยิบสินคา้ (Picking Path) เส้นทางการหยิบสินคา้ก็มีความส าคญัท าให้
ลดระยะทาง ลดเวลาในการเดินทางและสอดคลอ้งกบัรายการสินคา้ท่ีตอ้งหยิบ (Picking List) โดย
การเลือกสินคา้ตอ้งหยบิตามล าดบัของต าแหน่งจดัเก็บจะช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ผลงานของผูห้ยิบ
ไดรั้บการควบคุมและอยูใ่นระดบัท่ีสูง ซ่ึงเส้นทางในการหยบิสินคา้ส่วนมากนิยมเพียง 2 วธีิ ดงัน้ี 

5.1 แบบตวัย ู(U Path) ผูห้ยบิสินคา้จะเคล่ือนยา้ยในทิศทางหน่ึงของการจดัเก็บและกลบั
ในทิศทางตรงขา้มในช่องทางเดียวกนัในรูปตวัย ูและท าซ ้ ากนัไปจนหยบิสินคา้ครบถว้น 

5.2 แบบทางเล้ือยงู (Snake Path) ผูห้ยิบสินคา้จะคน้หาสินคา้ในแต่ละช่องสลบัไปมา
ตามต าแหน่งท่ีตอ้งการหยบิสินคา้ จนไปถึงช่วงสุดทา้ยของงานจดัเก็บ เหมาะส าหรับช่องจดัเก็บเล็ก
และท าซ ้ าไปเร่ือยๆ จนกระบวนการแลว้เสร็จโดยสมบูรณ์ 
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 จากภาพจะเห็นไดว้่ากิจกรรมท่ีใช้เวลานานท่ีสุดจะเป็นกิจกรรมในการเดินในคลงัสินคา้
เพื่อคน้หาสินคา้ เน่ืองจากไม่ทราบวา่สินคา้ท่ีตอ้งการอยูต่  าแหน่งไหน 

FIFO (First In First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน 
เพื่อลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน เป็นตน้ การเขา้ก่อนออกก่อน FIFO : First in First 
out หมายถึง วิธีท่ีใช้ในการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ
เขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไป
ตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อน
ออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

LIFO (Last In First Out) หมายถึง สินคา้ท่ีเขา้คลงัท่ีหลงั ให้จ่ายออกไปก่อน สินคา้พวก
น้ี ไดแ้ก่ วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ท่ีมีอายุจ  ากดั สารเคมี เป็นตน้ การเขา้หลงัออกก่อน LIFO : Last 
in First out เป็นวิธีท่ีใช้ในการวดัตน้ทุนของสินคา้ โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ี
ซ้ือเขา้มาใช้ท่ีหลงัสุด จะตอ้งถูกน าออกมาขายหรือน ามาใช้ก่อน โดยตามหลกัของระบบการเขา้
หลงัออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาท่ีหลงัสุดจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อน การ
คิดตน้ทุนสินคา้โดยใช้หลกัวิธีการเขา้หลงัออกก่อนจะแสดงถึงตน้ทุนสินคา้ท่ีมีราคาใกลก้บัราคา
ตลาดในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

การหาอตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงคลงั (Inventory Turnover) 
Inventory Turns เป็นตวัช้ีวดัวา่ การผลิตขององคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดได้หรือไม่ และการบริหารสินคา้คงคลงัไดดี้แค่ไหนเม่ือเทียบกบัการขาย ในทางธุรกิจการ
เปล่ียนวตัถุดิบและสินคา้เป็นเงินให้เร็วท่ีสุด มีส่วนส าคญัในทางธุรกิจท าให้สามารถบริหารงบ
การเงินขององคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความสัมพนัธ์ดงัน้ี 

อตัราการหมุนเวยีนของวสัดุคงคลงั (Inventory Turns) = 
ตน้ทุนขาย (𝐶𝐶𝐶𝐶)

ค่าเฉล่ียนของวสัดุคงคลงั (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)
 

โดย ค่าเฉล่ียของวสัดุคงคลงั = (วสัดุคงคลงัตน้งวด + วสัดุคงคลงัปลายงวด) / 2 

อตัราการหมุนเวยีนของปริมาณวสัดุคงคลงั (หน่วยเป็นวนั) = 
วสัดุคงคลงัตน้งวด

ค่าเฉล่ียปริมาณการขายรายวนั
 

 

0% 20% 40% 60% 
% of order-picker's time 

ภาพประกอบที ่2.2 Typical distribution of an order picker’s time (Tompkins et al. 2003) 
Ac

tiv
ity
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โดย เฉล่ียปริมาณการขายรายวนั = ผลรวมปริมาณการขายรายวนั / จ  านวนวนั 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 จริยา  รอดธรรม, 2556. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ และการขนส่ง
สินคา้  ปัจจุบนัประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อตน้ทุนและผล
ก าไรของธุรกิจนั้นๆ รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาใน
การจดัการคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ขององคก์ร จากนั้นโดยไดท้ดลองใชว้ธีิการในการจดัวาง
สินคา้และเส้นทางการหยบิสินคา้แบบตวัย ู(U Path) มาใชใ้นการจดัวางผงัคลงัสินคา้ใหม่ และไดท้  า
การเปรียบเทียบการขนส่งสินคา้ทางรถยนต์บรรทุกและการขนส่งสินคา้ทางน ้ า ท าให้การจดัการ
ภายในคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และท าให้ทราบถึงปริมาณในการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
การขนส่งทางรถยนตบ์รรทุกและการขนส่งทางน ้าได ้
 อนุสรา อติโรจนสกุล, 2553. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินคา้ต่อ
ธุรกิจห้องเยน็ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ร
ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาดา้นการจดัการสินคา้ในปัจจุบนั ขาดการวางแผนพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ท า
ให้หาสินค้าไม่ เจอ จึงท าให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการวางแผนการจัดพื้นท่ีใหม่ 
(ออกแบบ Lay Out) พฒันาระบบบ่งช้ีต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้โดยจดัท าแบบฟอร์มในการบนัทึก
ขอ้มูล ก าหนดวิธีการด าเนินงานมาตรฐาน (Work Procedure) ท่ีเหมาะสม อีกทั้งวเิคราะห์วิธีการคิด
ตน้ทุนแบบฐานกิจกรรม จากการศึกษาพบวา่ การปรับปรุงต าแหน่งการจดัวางสินคา้ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานได้มากข้ึน เน่ืองจากมีการวางแผน ต าแหน่งการเก็บสินคา้ ท าให้มีพื้นท่ี
จดัเก็บได้มากข้ึนแบ่งหมวดหมู่การเก็บสินค้าแต่ละประเภทไวด้้วยกัน มีการระบุต าแหน่งการ
จดัเก็บท่ีชดัเจน ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคน้หาสินคา้ ท าให้กระบวนกานในการให้บริการแก่
ลูกคา้มีความสะดวกยิง่ข้ึน และการพฒันาระบบบ่งช้ีต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้โดยจดัท าแบบฟอร์ม
ในการบนัทึกขอ้มูลท าให้สามารถดึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระบบมาใช้ไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน สามารถช่วย
ในการวิเคราะห์พื้นท่ีเก็บให้สามารถรองรับความตอ้งการฝากสินคา้ล่วงหน้าได้ เน่ืองจากทราบ
ปริมาณสินคา้คงเหลือและพื้นท่ีวา่งสามารถเก็บสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 กฤษณ์ เดชอมร, 2557. ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้าในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านการหยิบสินค้า
เพื่อใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัการโดยใหมี้การปรับปรุงพื้นท่ีการเก็บสินคา้ รายงานการเก็บ
สินคา้ และปรับปรุงการ์ดบางช้ี เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบสินคา้ รวมถึงมีการปรับปรุงแผนผงั
การเก็บสินค้าจากแบบจัดวางแบบสุ่ม (Random) เป็นการจัดวางสินค้าโดยใช้หลักการ ABC 
Classification และ จดัวางสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวมากไวใ้กลป้ระตูเพื่อลดระยะทางเฉล่ียรวมใน
การหยิบสินคา้ ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมการหยิบสินคา้เพื่อส่งมอบลดลง โดยจากการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบแผนผงัดว้ยการจ าลอง เหตุการณ์โดยใชว้ธีิการ Monte Carlo Simulation พบวา่
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สามารถลดระยะทางในการหยิบสินค้าจากเดิมลงได้ร้อยละ 60.61 ลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงรถ 
ฟอร์คลิฟทล์งไดร้้อยละ 57.27  

วสริญญา ราวีทิพย์, 2548. ศึกษาการปรับปรุงต าแหน่งการจัดวางสินค้าเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานในคลงัสินคา้กรณีศึกษาธุรกิจคา้ปลีก ในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีการมุ่งเนน้เพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิดการแข่งขันข้ึนอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงมีแนวโน้มการแข่งขนัสูงมากข้ึนท าให้ผูป้ระกอบการต่าง 
พยายามหาแนวทางเพื่อท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในสินคา้และการบริการมากท่ีสุด นอกจากน้ี
ยงัมองหาแนวทางในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถ
ช่วยลดเวลาและตน้ทุนในการท างานในการท างานลง ดว้ยคลงัสินคา้ซ่ึงเป็นสถานท่ี จดัเก็บสินคา้
ของธุรกิจคา้ปลีกนั้นมีกิจกรรมในการท างานมากมายและกิจกรรมท่ีท าให้เกิดต้นทุน สูงสุดใน
คลังสินค้านั้ นคือการหยิบสินค้า (Order picking) ซ่ึงคิดเป็น 55% ของต้นทุนกิจกรรม ทั้ งหมด 
(Tompkins et al, 1996) ดังนั้ นผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการหาแนวทางเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานซ่ึงจะท าให้ช่วยลดต้นทุนการท างานและเวลาในการท างานของ 
พนกังานในคลงัสินคา้ลงไตจ้ากท่ีมาและความส าคญัดงักล่าวจึงท าให้เกิดแนวคิดในงานวิจยัน้ีข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการศึกษารูปแบบการจดัเก็บสินคา้และวธีิการหยบิสินคา้ในองคก์รท่ีเป็นกรณีศึกษา ใน
ปัจจุบนัและเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีจะส่งผลให้การด าเนินงานนั้นมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งข้ึนโดยลดเวลาและระยะทางในการปฏิบัติงานของ 
พนกังานลงเพื่อน่าเสนอเป็นแนวทางใหอ้งคก์รสามารถน่าไปประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไปซ่ึงวธีิการท่ีไต ้น่า
มาใช่ในงานวิจยัน้ีได้แก่ หลกัการของ Linear Programming Method โดยเลือกใช้วิธีแบบ fastest 
turning closet to the door, หลกัการของ Pareto Rule หรือ ABC Analysis และรูปแบบ การจดัเก็บ
สินคา้แบบ Commodity System ซ่ึงเป็นวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่มโดยจะแยกตาม ประเภทสินคา้
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าเป็นวิธีท่ีใช่พื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ไตอ้ย่างคุม้ค่ามากท่ีสุด วิธีหน่ึงจาก
การศึกษาดงักล่าวในขา้งตน้ท าให้ไตผ้ลการวิจยัเพื่อเสนอให้กบัองคก์รในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการหยิบสินคา้ ดงันั้น การปรับเปล่ียน Location ในการ
จดัเก็บสินคา้ตามยอดขายสินคา้หรือประเภทสินคา้ท่ีเหมาะสมจะท าให้ช่วยลดพื้นท่ีในการจดัเก็บ
สินคา้ลงจากเดิมไดถึ้ง 14.28% และสามารถลดระยะทางเฉล่ียท่ีตอ้งใช้ในการ หยบิสินคา้ลดลงจาก
เดิม 5.4% นอกจากน้ีเม่ือทดลองต่อโดยศึกษาระยะทางและเวลาท่ีสามารถ ลดลงได้จากการ
เปรียบเทียบรูปแบบการจดัเก็บเดิมและแบบใหม่โดยใช้วิธีการเดินแบบ Aisle by Aislett ละน า
จ านวน SKU ใน Picking list มาพิจารณาดว้ยจะพบวา่ สามารถลดเวลาในการหยิบ สินคา้ลงได ้22% 
และระยะทางท่ีใชใ้นการหยบิสินคา้ลดลงจากเดิม 30% อีกดว้ย 
 



 

บทที ่3 

ระเบียบการวจิัย 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ปัญหาเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในระบบการจดัเก็บสินคา้ 

จึงท าใหไ้ม่มีการจดัเรียงสินคา้ ท าใหสิ้นคา้เกิดความเสียหาย 

การวิจัยเร่ือง “การวางผังคลังสินค้าห้องเย็น  กรณี ศึกษา ห้องเย็น  ส .ทรัพย์สมุทร 
มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อลดการหยิบสินค้าผิดพลาด ซ่ึงสามารถ 
วเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการศึกษาตามแนวทาง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1 ระเบียบวธีิการศึกษา  

การท าการส ารวจและศึกษาขอ้มูลท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้ และหา
สาเหตุท่ีท าให้สินคา้เกิดความเสียหาย จากนั้นน าแนวความคิดมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยน าทฤษฏีมาให้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์วางแผนเพื่อให้การจดัเก็บสินค้าเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมา โดยมีกระบวนการท างานดงัน้ี 
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                        กระบวนการท างานของห้องเยน็ ส.ทรัพย์สมุทร – ปากน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่3.1 กระบวนการท างานของหอ้งเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร – ปากน ้า 

 
 
 
 

1.ท าการจัดหาปลาเข้าห้องเยน็โดยการ
ส่ังซ้ือจาก บริษัททีน่ าเข้าอาหารทะเล 

2. ตรวจสอบจ านวนปลาทีม่าส่งว่าตรง
กบัจ าหน่วยทีส่ั่งซ้ือ หรือ ใบส่งของ  

3. จัดเรียงสินค้าเพ่ือหยบิสินค้าตาม
ใบส่ังซ้ือจากลูกค้า 

4. ตรวจสอบจ านวนว่าตรงตามใบส่ังซ้ือ
หรือไม่ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 

5. ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 

ศึกษาและแกไ้ขปัญหา 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรท่ีน ามาใชใ้นวิจยัคร้ังน้ี คือ สินคา้ปลาทูแช่แขง็ท่ีจดัเก็บอยูใ่นหอ้งเยน็ ส.

ทรัพยส์มุทร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใช ้คือ กลุ่มสินคา้ปลาทูแช่แขง็ 11 รายการท่ีมียอดขายสูงสุด
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่3.1 รายการสินคา้ท่ีมียอดขายสูงสุด 

รายการปลา จ านวนทีข่าย (กล่อง) 
ซาบะ 200-300 257 
4-6A GFF          214 
AAA 18-19 173 
8-10 อาบตั 108 
5-7 A 78 
4-6 AA GFF       75 
ทู 25         70 
ทูแตก 15-16        59 
6-8 อาบตั           27 
8-10 มาเล           22 
AA 8-10             15 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 หลกัการจดัการสินคา้คงคลงั ABC ANALYSIS 
 หลกัการจดัเรียงสินคา้คงคลงั FIFO 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูท้  าการวจิยัไดเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลยอดขายสินคา้คือปลาทูแช่แขง็ ในแต่ละวนั เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
       ภายหลงัจากขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลยอดขายสินคา้แลว้ ไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสามารถ
สรุปยอดขายสินคา้จ านวน 11 รายการ ในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ ดงัน้ี              

ตารางที ่3.2 ยอดขายสินคา้ก่อนการปรับปรุง          ตารางที ่3.3 ยอดขายสินคา้หลงัการปรับปรุง 
 

มูลค่าสินค้าภายในห้องเยน็ 2,000,000 บาท 

ยอดสินค้าทีข่ายไป เป็นเงิน 

วนัที ่1 กรกฎาคม 2560 103,610 

วนัที ่2 กรกฎาคม 2560 153,730 

วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 157,890 

วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 148,340 

วนัที ่5 กรกฎาคม 2560 136,140 

วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 115,580 
วนัที ่7 กรกฎาคม 2560 127,430 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 
ทีข่ายได้ใน 1 สัปดาห์ 

942,720 

 

มูลค่าสินค้าภายในห้องเยน็ 2,000,000 บาท 

ยอดสินค้าทีข่ายไป เป็นเงิน 

วนัที ่11 กรกฎาคม 2560 161,040 

วนัที ่12 กรกฎาคม 2560 162,650 

วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 162,000 

วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 159,050 

วนัที ่15 กรกฎาคม 2560 171,000 

วนัที ่16 กรกฎาคม 2560 173,000 

วนัที ่17 กรกฎาคม 2560 180,000 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 
ทีข่ายได้ใน 1 สัปดาห์ 

1,168,740 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้มา 
 เก็บรวมรวมรายการปลาท่ีมียอดขายสินคา้เยอะในแต่ละวนัมารวมกนั เพื่อเป็นขอ้มูลก่อนท่ี
จะน าหลกัการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC และ FIFO มาท าการแกปั้ญหาในคลงัสินคา้ และเพื่อให้
ทราบวา่สินคา้ไหนมียอดขายท่ีดี ควรจะอยูใ่กล ้เพื่อสะดวกต่อการหยบิสินคา้  
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ภาพประกอบที ่3.2 ขอ้มูลยอดขายสินคา้ในแต่ละวนั 
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ภาพประกอบที ่3.3 ยอดขายสินคา้ใน 1 สัปดาห์ 

จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงยอดขายสินค้าใน 1 สัปดาห์ ซ่ึงสามารถจดัล าดับสินค้าท่ีมี
ยอดขายสูงสุดไปจนถึงต ่าสุดไดด้งัน้ี 

 
ซาบะ 200-300 257  กล่อง 4-6AGFF 214  กล่อง 
AAA18-19 173  กล่อง 8-10 อาบตั 108  กล่อง 
5-7A   78  กล่อง 4-6AAGFF   75  กล่อง 
ทู 25   70  กล่อง ทูแตก 15-16   59  กล่อง 
6-8 อาบตั   27  กล่อง 8-10 มาเล   22  กล่อง 
AA8-10   15  กล่อง   

 
 
 

 

173

257

108

75

214

22

78 70 59

15
27

ยอดขายประจ าสัปดาห์
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จดัเรียงสินค้าภายในห้องใหม่โดยดูจากข้อมูลยอดขายท่ีจดัเก็บมา และใช้เทคนิคการ

จดัเรียงสินค้า ABC มาช่วยในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินหาสินค้า และ
เพื่อใหง่้ายต่อการหยบิสินคา้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่3.4 แผนผงัภายในหอ้งเยน็ 

 จากรูปจะเห็นว่าภายในห้องเย็น มีช่องจดัเรียงสินค้า 2 ชั้น จะท าการจดัเรียงสินค้าท่ีมี
ยอดขายมากมาไวข้้างหน้า และสินคา้ท่ีมียอดขายน้อยท่ีสุดจะอยู่ข้างหลัง เรียงตามล าดับลงไป 
เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบสินคา้และตรวจนับสินคา้ได้ง่าย ในการจดัเรียงสินคา้ในท่ีน้ีจะใช้เทคนิค 
FIFO มาช่วยดว้ย คือสินคา้ตวัไหนท่ีเขา้มาก่อน จะตอ้งออกก่อน เพราะสินคา้ท่ีอยูภ่ายในห้องเยน็
นั้น มีอายใุนการจดัเก็บ จึงตอ้งใช ้FIFO มาช่วยลดปัญหาสินคา้เสียหายจากการเก็บ จากเดิมท่ีไม่ได้
ระบุต าแหน่งโซนในการจดัเรียง ท าใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้ในการคน้หาสินคา้ 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4  
ผลการด าเนินงาน 

 

 การน าเสนอในบทน้ี เป็นการแสดงผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการลดความผิดพลาดใน
การหยิบสินค้าด้วยเทคนิควิธีการจดัเรียง โดยใช้วิธีการ ABC  Analysis อีกทั้งยงัมีการน า FIFO 
(First In First Out) มาใชด้ว้ยช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการหยิบสินคา้ผิดไดอ้ยา่งมาก อีกทั้งยงัสามารถ
จดัเรียงสินคา้ไดเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสินคา้ไหนท่ีมียอดการขายท่ีมากจะถูกน ามาเรียงอยูใ่กล้
ประตูทางออกมากท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดส้ะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย จากนั้นจะเรียงล าดบัตามกนัไปจาก
ยอดการขายสินคา้ ท่ีไดมี้การจดบนัทึกเอาไว ้
 

 
 

ภาพประกอบที ่4.1 ก่อนการใช ้ABC เขา้มาช่วย 

 จากภาพจะเห็นไดว้่า ก่อนท่ีจะน าเทคนิค ABC มาช่วยในการเรียงสินคา้ จะเห็นว่าในการ

เดินหยิบสินคา้ในแต่ละคร้ัง จะใช้เวลาในการเดินท่ีมาก เน่ืองจากสินคา้ไดถู้กจดัเรียงแบบกระจดั

กระจายไม่เป็นระเบียบ กวา่จะหยิบสินคา้ได ้ใชท้ั้งเวลาแล8ะระยะทางในการเดินหยิบสินคา้ท่ีมาก 

เพราะสินคา้ถูกจดัเรียงคนละต าแหน่งจึงตอ้งใชเ้วลาในการเดินหาสินคา้ จากภาพประตูทางเขา้เดิน

ไปหยิบสินคา้ A ประมาณ 6 เมตร แลว้จากสินคา้ A ไปสินคา้ B ประมาณ 4 เมตร จากสินคา้ B ไป

สินคา้ C ประมาณ 3 เมตร จากสินคา้ C ไปยงัประตูทางออกอีก 6 เมตร รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 

6+4+3+6 = 19 เมตร ใน 1 คร้ัง ถ้าในแต่ละวนัมีการหยิบสินคา้แบบน้ีเป็นจ านวน 20 คร้ัง ก็จะใช้

ระยะทางทั้งหมด = 380 เมตร 
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ภาพประกอบที ่4.2 หลงัการใช ้ABC เขา้มาช่วย 

 จากภาพจะเห็นได้ว่า เม่ือน าเทคนิคการจดัเรียงสินคา้เขา้มาช่วยแล้วนั้น สามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการหยิบสินคา้ได ้จะเห็นได้ว่า จากประตูทางเขา้ เดินไปหยิบสินคา้ C ใช้ระยะทาง
โดยประมาณ 5 เมตร แล้วจากสินคา้ C ไปสินคา้ B ระยะทางประมาณ 1.5 เมตร จากสินคา้ B ไป
สินคา้ A ระยะทางประมาณ 1.5 เมตร แลว้จากสินคา้ A ไปประตูทางเขา้ ระยะทาง 1.5 เมตร รวม
ระยะทางทั้งหมดเป็น 5+1.5+1.5+1.5 = 9.5 เมตร ใน 1 คร้ัง ถา้ในแต่ละวนัมีการหยิบสินคา้แบบน้ี
เป็นจ านวน 20 คร้ัง ก็จะใชร้ะยะทางทั้งหมด = 190 เมตร สามารถประหยดัระยะเวลาในการเดินได้
ถึง 380 – 190 = 190 เมตร  
 
ปัญหาทีพ่บก่อนทีจ่ะมาใช้วธีิการจัดเรียงแบบ ABC  
 ปัญหาท่ีพบคือ จากการท่ีไม่มีวธีิการจดัเรียงสินคา้ ท าให้เกิดการเรียงสินคา้ไม่ถูกตอ้ง ถึงท า
ให้เกิดความเสียหาย การเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีพบ คือ 1. สินคา้สูญหายเน่ืองจากหยิบสินค้ามาแล้ว
ไม่ไดน้ าไปเก็บไวท่ี้เดิม 2. สินคา้เกิดการเสียหายเน่ืองจากมีการเก็บไวน้าน 3. เวลาตรวจสต็อคสิน
คา้แล้วพบว่าจ านวนสินค้าไม่ตรงกบัใบสต็อก พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ เน่ืองจากสินค้า
ภายนอกมีลกัษณะกล่องท่ีเหมือนกนั จะแตกต่างกนัท่ีเบอร์ขา้งกล่อง  
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ภาพประกอบที ่4.3 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ก่อนการปรับปรุง 

  

 
ภาพประกอบที ่4.4 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ก่อนการปรับปรุง 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่ถา้ตอ้งการหยบิสินคา้กล่องสีแดงจะตอ้งท าการหยบิสินคา้ขา้งบนออก
ก่อน จึงจะหยบิสินคา้ได ้ท าใหเ้สียเวลาในการหยบิสินคา้  
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ภาพประกอบที ่4.5 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ก่อนการปรับปรุง 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่สินคา้ท่ีถูกเรียงอยูไ่หน ไม่สามารถรู้ไดเ้ลยวา่สินคา้เป็นชนิดไหน 
เน่ืองจากวางปะปนกนัอยู ่ท  าใหแ้ยกสินคา้ไม่ได ้

 

 

ภาพประกอบที ่4.6 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ก่อนการปรับปรุง 
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 จากรูปจะเห็นไดว้า่สินคา้ถูกจดัเรียงไม่เป็นระเบียบ มีการวางทบัซ้อนกนั ท าให้ยากต่อการ
คน้หา ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมาได ้เช่น ไม่สามารถระบุไดว้า่วา่สินคา้แต่ละตวัอยูต่รงไหน 
จึงท าเกิดปัญหาความล่าชา้ในการเดินหาสินคา้ 

 

 

ภาพประกอบที ่4.7 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ภายหลงัการปรับปรุง 

 จากรูปจะเห็นไดว้า่เม่ือน าเทคนิคการจดัเรียงแบบ ABC มาใชแ้ลว้สินคา้ถูกจดัใหเ้ป็น
ระเบียบแลว้มีป้ายระบุสินคา้ จึงท าใหส้ามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย ตรวจสอบไดง่้าย 
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ภาพประกอบที ่4.8 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ภายหลงัการปรับปรุง 

 

 
 

ภาพประกอบที ่4.9 สินคา้ภายในหอ้งเยน็ภายหลงัการปรับปรุง 
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   ภาพประกอบที ่4.10 ห้องเยน็ก่อนการปรับปรุง      ภาพประกอบที ่4.11 ห้องเยน็หลงัการปรับปรุง 

 จากรูปหลงัจากท่ีไดใ้ชว้ิธีการจดัเรียง ABC ท าให้สินคา้ดูเป็นระเบียบ ลดการสูญเสียเวลา
จากการคน้หาสินคา้ลงได ้ท าให้หาสินคา้ไดง่้ายข้ึน เพราะแบ่งเป็นโซนแลว้แยกประเภทของสินคา้ 
ช่วยท าให้ตรวจนบัสินคา้ได้ง่ายข้ึน ตรวจสอบสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และตรงตามใบสต็อกสินคา้ 
จากรูปซ้ายมือซ่ึงเป็นรูปก่อนการใช้วิธีการจดัเรียง ABC นั้นจะเห็นไดว้่าถ้าตอ้งการสินคา้ขา้งใน
จะตอ้งท าการปีนไปหยิบสินคา้เพราะไดถู้กสินคา้ตวัอ่ืนบงัเอาไว ้หลงัจากท่ีไดท้  าการจดัระเบียบ
โดยวิธี ABC ท  าให้สามารถหยิบสินคา้ไดง่้ายข้ึน FIFO ท่ีน ามาใช้จะมาช่วยในการท่ีสินคา้ท่ีเขา้มา
เป็นปลาทะเลแช่แข็ง จึงตอ้งน าสินคา้ท่ีเขา้มาก่อนขายออกไปก่อน เพราะสินคา้มีอายุในการจดัเก็บ 
ถา้ไม่ขายสินคา้ท่ีเขา้มาก่อนออกไปก่อน จะท าให้สินคา้หมดอายุเป็นตน้ทุนค่าเสียหายในการเก็บ
รักษา ท าใหห้อ้งเยน็เกิดค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน 
 

ใบสต็อกสินค้า 

 

ภาพประกอบที ่4.12 ใบสตอ๊กสินคา้ 
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จากรูปใบสต็อกสินค้าสามารถอธิบายความหมายได้ดังนี ้

- บนหวัสุดจะระบุวนัท่ีของใบสตอ็กสินคา้ 

- วนัท่ีรับสินคา้ หมายถึง วนัท่ีสินคา้นั้นไดเ้ขา้คลงัสินคา้ 

- ท่ีมา หมายถึง ท่ีมาของปลาว่ามาจากไหน รวมไปถึงยี่ห้อของปลา เช่น อินโดเฟส,  
กาวาดา ฯลฯ เป็นตน้ 

- รายการปลา หมายถึง ระบุวา่ขนาดของปลารวมไปถึงชนิดของปลา เช่น อินเดีย 4-6, 
ปากี U-5 ฯลฯ เป็นตน้ 

- จ านวน หมายถึง ยอดท่ีมีอยู ่ยอดท่ียกมาของวนัก่อน 

- เขา้ใหม่ หมายถึง จ านวนปลาท่ีเขา้มาใหม่ในแต่ละวนัวา่มีจ  านวนเท่าไร  
- ยอดรวม หมายถึง ยอดรวมทั้งหมดของสินคา้ภายในหอ้ง 

- ขายไป หมายถึง ยอดท่ีขายไปในแต่ละวนั 

- คงเหลือ หมายถึง ยอดรวมทั้งหมด-ขายไปในแต่ละวนัก็คือ สินคา้คงเหลืออยูใ่นหอ้ง 

- ราคาขาย หมายถึง ราคาท่ีขายทัว่ไป 

- จ านวนเงิน หมายถึง จ านวนสินค้าท่ีอยู่ในยอดรวม  X  ราคาขาย เพื่อทราบมูลค่า
ทั้งหมดของสินคา้ 

- ราคาต ่าสุด หมายถึง ราคาท่ีขายส่งใหก้บัลุกคา้เม่ือลูกคา้ซ้ือจ านวนท่ีเยอะ 

- ต าแหน่งวางสินคา้ หมายถึง จะระบุสินคา้วา่อยูใ่นต าแหน่งไหน เพื่องานต่อการคน้หา
สินคา้ 

ใบส่งของ 

 

ภาพประกอบที ่4.13 ใบส่งของ 

 จากรูปคือใบส่งของท่ีหอ้งห้องเยน็จะไดรั้บจากการสั่งซ้ือปลาเพื่อน ามาจ าหน่าย โดยในใบ
ส่งของจะระบุวนัท่ี, ท่ีมา, รายการปลา, จ  านวน, ยอดรวมทั้งหมด มาใหเ้พื่อทางหอ้งเยน็จะสามารถ
ท่ีจะตรวจสอบสินคา้ก่อนน าเขา้ไปจดัเรียงในหอ้งเยน็



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การแก้ไขปัญหาการวางผงัคลังสินค้า กรณีศึกษาห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร ปากน ้ า ด้วย
วิธีการจดัเรียงแบบ ABC  Analysis และ FIFO (First In First Out) มาประยุกต์ใช้ดว้ยนั้น สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างดี ลดระยะเวลาการค้นหาสินค้า ลดความ
ผดิพลาดจากการท่ีพนกังานหยบิสินคา้ผดิได ้ 

สรุปผลและอภิปรายผลการวจัิย 
 จากการเก็บรวมรวมสถิติยอดขายสินค้าใน 1 สัปดาห์ มาค านวณเพื่อแยกประเภทของ
สินคา้ออก จดัเป็นประเภท สินคา้ขายดี สินคา้ขายปานกลาง และ สินคา้ท่ีมียอดขายน้อย เพื่อน ามา
วางแผนการจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ ใหจ้ดัเรียงสินคา้ท่ีมียอดขายดี มีการเคล่ือนไหวบ่อยไวต้รงจุดหนา้
ประตูทางเขา้ และสินคา้ท่ีมียอดขายปานกลาง มีการเคล่ือนไหวปานกลาง และสินคา้ท่ีมียอดขาย
นอ้ย มีการเคล่ือนไหวไม่บ่อย จดัเรียงถดัไปจนถึงทา้ยห้องเยน็ เพื่อให้เหมาะสมและง่ายต่อการหยิบ
สินคา้ อีกทั้งยงัไดน้ าการจดัเรียงแบบ FIFO มาจดัเรียงสินคา้เพื่อลดปัญหาสินคา้เสียหาย และช่วย
ให้ลดเวลาในการหาสินคา้ ลดระยะเวลาในการเดินหาสินคา้ จากการท่ีไดใ้ช้วิธีจดัเรียงแบบ ABC 
กบั FIFO เขา้ดว้ยกนันั้น ท าใหเ้กิดความผดิพลาดท่ีนอ้ยมาก ก่อนท่ีสินคา้จะส่งไปใหลู้กคา้ จึงท าให้
ลูกคา้เกิดความมัน่ใจวา่สินคา้ท่ีจะถูกส่งไปใหน้ั้นมีความถูกตอ้ง 100% 

 ตารางที ่3.2 ยอดขายสินคา้ก่อนการปรับปรุง           ตารางที ่3.3 ยอดขายสินคา้หลงัการปรับปรุง 
 

มูลค่าสินค้าภายในห้องเยน็ 2,000,000 บาท 

ยอดสินค้าทีข่ายไป เป็นเงิน 

วนัที ่1 กรกฎาคม 2560 103,610 
วนัที ่2 กรกฎาคม 2560 153,730 
วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 157,890 
วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 148,340 
วนัที ่5 กรกฎาคม 2560 136,140 
วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 115,580 
วนัที ่7 กรกฎาคม 2560 127,430 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 
ทีข่ายได้ใน 1 สัปดาห์ 

942,720 

 

มูลค่าสินค้าภายในห้องเยน็ 2,000,000 บาท 

ยอดสินค้าทีข่ายไป เป็นเงิน 

วนัที ่11 กรกฎาคม 2560 161,040 
วนัที ่12 กรกฎาคม 2560 162,650 
วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 162,000 
วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 159,050 
วนัที ่15 กรกฎาคม 2560 171,000 
วนัที ่16 กรกฎาคม 2560 173,000 
วนัที ่17 กรกฎาคม 2560 180,000 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 
ทีข่ายได้ใน 1 สัปดาห์ 

1,168,740 
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  จากตารางยอดขายก่อน – หลังการจัดวางผังคลังสินค้าด้วยวิธี ABC และ FIFO แล้ว 
ภายหลังจากการจัดวางผงัคลังสินค้าใหม่ ท าให้มียอดขายเพิ่มข้ึนจากเดิม 942,750 บาท เป็น 
1,168,740 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 226,020 บาท ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้ยอดขายเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากท่ีใช ้
FIFO มาท าการจดัเรียงปลา ท าให้ลดความเสียงท่ีจะเกิดปัญหาสินคา้เสียหาย โดยท่ีสินคา้ทุกกล่อง
ภายหลงัจากการท า FIFO แลว้ ยงัไม่พบปัญหาใดๆจากลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้เกิดความมัน่ใจถึงสินคา้ท่ีได้
คุณภาพ ท าใหเ้กิดกรสั่งซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมากข้ึน และมีความถ่ีในการสั่งซ้ือบ่อยข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 สืบเน่ืองจากขอ้จ ากดัในการท่ีจะล็อกช่องสินคา้ไว ้เพื่อท่ีจะเก็บสินคา้ชนิดน้ีชนิดเดียว มี
บางช่วงท่ีสินคา้ขาดตลาดจึงตอ้งน าสินคา้ชนิดอ่ืนมาเติมท่ีแทน บางคร้ังจึงไม่สามารถล็อกช่อง
เอาไวไ้ด ้จึงจะตอ้งค านวณยอดขายสินคา้ท่ีขายดีอยูเ่ร่ือยๆ ถา้เกิดสินคา้มีการขาดตลาดไป จึงจะตอ้ง
หาสินคา้ตวัอ่ืนมาเติมแทน 
       อนาคตข้างหน้าอาจจะน าเทคโนโลยี Barcode เข้ามาช่วยเพื่อง่ายต่อการท างานและการ
ตรวจเช็คสินคา้ 
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