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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค ABC Analysis ในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้า บริ ษทั กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด (2) เพื่อศึกษาการ
ลดระยะเวลาในการหยิบสิ นค้า โดยผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้การจัดเรี ยงสิ นค้าABC Analysis โดยการออกแบบ
และวางผังคลังสิ นค้า ซึ่ งในการดาเนิ นงานวิจยั ผลการศึกษาพบว่า นี้ พบว่าปั ญหาที่เกิดจากการใช้
เวลาในการเดินทางหยิบสิ นค้าซึ่ งเกิดจากการขาดประสิ ทธิ ภาพในระบบการจัดเก็บสิ นค้าจึงทาให้
ใช้เวลามากในการเดินทางหยิบสิ นค้า การจัดเรี ยงสิ นค้าด้วยเทคนิค ABC ทาให้พนักงานใช้เวลาใน
การเดิ นทางหยิบสิ นค้าน้อยลงโดยใช้ค่าเฉลี่ยของพนักงานจานวน 5 คน ก่อนที่จะนาเทคนิ ค ABC
เข้ามาช่วยในการจัดเรี ยงสิ นค้า พนักงานจานวน 5 คน ใช้เลาในการเดินทางหยิบสิ นค้าเฉลี่ย 9.45 นาที
และหลังจากที่มีการจัดเรี ยงสิ นค้าแบบ ABC พนักงานชุดเดิมจานวน 5 คน ใช้เวลาในการเดินทาง
หยิบสิ นค้าเฉลี่ย 6.41 ลดลง 3.04 นาที จะเห็นได้วา่ พนักงานใช้เวลาในการหยิบสิ นค้าลดลง
โดยการจัดเรี ยงสิ นค้าที่มียอดขายสิ นค้าสู งสุ ด (หน่วย : ลัง) ไว้ใกล้ประตูทางออก และสิ นค้า
ที่มียอดขายปานกลางหรื อเคลื่อนไหวปานกลางและยอดขายสิ นค้าต่า หรื อเคลื่อนไหวช้าไว้ตามลาดับ
เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยิบสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม
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ABSTRACT
This research aims to (1) to study the application of ABC Analysis techniques to improve
warehousing efficiency. Case Study Company AAA Company Limited (2) to study the reduction
of picking time. The researcher applied the ABC Analysis by design and layout of the warehouse.
In the research. The study found that the problem of time spent picking up goods due to lack of
efficiency in the storage system, therefore, took a lot of time to pick up. Sorting by ABC technique
allows employees to take fewer trips using an average of 5 employees before using ABC techniques
to sort through 5 employees. After the initial arrangement of ABC employees, 5 employees took
an average of 6.41 minutes to take the goods, decreased by 3.04 minutes. The task takes on Picking
reduced.
By arranging the goods with the highest sales (unit: crate) near the exit. And products
with moderate or moderate sales and low sales. Or slow motion in sequence. To reduce the time
and distance to walk properly.
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญ
ในปั จจุ บนั ที่การแข่งขันทางธุ รกิ จได้มีความตื่นตัวมากขึ้ นซึ่ งเป็ นผลกระทบโดยตรงจาก
การกระตุน้ ของการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนทั้งในและต่างชาติ
สามารถแสวงหาโอกาส ทางธุ รกิจได้กว้างขวางขึ้นภายใต้การรวมตัวในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม เรา
อาจจะมองได้วา่ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนนั้นเป็ นโอกาสที่ดีแต่ในอีกมุมมองหนึ่ งก็อาจจะ
เป็ นภัยคุกคามต่อนักลงทุนได้เช่นกัน หากไม่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ตลาดที่เปิ ดเสรี มากยิ่งขึ้น
ธุ รกิจหนึ่ งที่น่าจับตามองก็คือธุ รกิจบริ การคลังสิ นค้า เนื่ องจากธุ รกิจนี้ เป็ นธุ รกิจที่มีความสาคัญต่อ
ระบบโลจิสติกส์โดยภาพรวมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากคลังสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประกอบ
ธุ รกิจต่างๆ ทั้งเป็ นการจัดเก็บสิ นค้า การกระจายสิ นค้า การพักสิ นค้าเพื่อกระจายต่อ และภายใต้การค้า
ยุคใหม่น้ ี การบริ หารจัดการ Supply chain ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นกลไกลที่ นามาซึ่ งความสาเร็ จใน
การทาธุ รกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยซึ่ งมีศกั ยภาพที่จะก้าวขึ้นมา
เป็ นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น้ ี นักลงทุนไทยมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติและผูป้ ระกอบการรายอื่นๆใน
ภูมิภาค ปั จจุบนั กิจการรับฝากเก็บสิ นค้าของประเทศไทยนั้น มีจานวนผูป้ ระกอบการของไทยมีท้ งั หมด
231 ราย แบ่งเป็ นคลังสิ นค้า 56 ราย ไซโล 25 รายและห้องเย็น 150 ราย โดยทั้งหมดมีความจุรวม 6.78
ล้านตัน แต่มีอตั ราขยายตัวของผูป้ ระกอบการไม่สูงนักเพียงร้อยละ 1.75 โดยธุ รกิจบริ การคลังสิ นค้า
ไซโล และห้องเย็น ของประเทศไทยนั้นส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะ SMEs และเป็ นธุ รกิจครอบครัว ซึ่ ง
ยังมีความสามารถในการแข่งขันไม่สูงนักเนื่ องจากยังไม่มีระบบการจัดการที่ดีซ่ ึ งกระทรวงพาณิ ชย์
โดยกรมการค้าภายในได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน ISO และ
เกณฑ์คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ส่ วนหนึ่ งเพื่อรองรับการเปิ ดเสรี ตามประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน เพื่อให้ผูป้ ระกอบการได้ปรั บตัวรองรั บการแข่งขัน และใช้โอกาสนี้ หาผูร้ ่ วมลงทุ นจาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามโอกาสในการลงทุนในตลาดอาเซี ยนนั้นมีอยูม่ าก แต่ผปู ้ ระกอบการไทยมี
ความจาเป็ นที่จะต้องสร้างมาตรฐานของตนเอง ประกอบกับการหาพันธมิตรในการลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อให้สามารถเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอาเซี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น [1]
บริ ษทั AAA จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจประเภทคลังจัดเก็บสิ นค้า ซึ่ งจะมีสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อมาจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย ดังนั้นคลังสิ นค้าเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่มีความจาเป็ นจะต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและ
เพื่อควบคุมต้นทุนในการเก็บสิ นค้าคงคลังให้ต่าที่สุดโดยไม่ให้สินค้าขาดมือจนเป็ นสาเหตุให้ธุรกิจ
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เสี ยโอกาสทางการค้า โดยทัว่ ไปการจัดการคลังสิ นค้าไม่เพียงแต่มองเรื่ องการลดต้นทุนเพียงอย่าง
เดียว ความรวดเร็ วก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ลุกค้าพึงพอใจอีกด้วย ยังมีกิจกรรมการหยิบสิ นค้าซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่ใช้เวลามากที่สุดในทุกกิจกรรม

ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิ แสดงกิจกรรมโลจิสติกส์ในคลังสิ นค้า
จากการศึกษาพบปั ญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการหยิบสิ นค้าคือพนักงานใช้เวลามากในการเดินทางหยิบสิ นค้า
จากปั ญหาดังกล่ าวส่ งผลกระทบทาให้เกิ ดความล่ าช้าในงานและเกิ ดต้นทุ นในการดาเนิ นงานที่
เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากเกิ ดความสู ญเปล่ า ผูว้ ิจยั จึงได้ได้เล็งเห็ นความสาคัญในการหาแนวทางในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งสอดคล้อกับ คานาย อภิปรัชญาสกุล () ที่ให้ความหมายและความสาคัญของ
คลังสิ นค้าว่าเป็ นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บสิ นค้าที่ใช้สาหรับผูป้ ระกอบการ ซึ่ งเป็ นอาคารที่มีขนาด
เหมาะสมกับธุ รกิจที่ทาอยู่ มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายตามความเหมาะสม คลังสิ นค้า
มีไว้เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมของแต่ละฝ่ าย หรื อบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยตามมุมมอง
ของคลังสิ นค้ามาตรฐานสากล และการจัดการคลังสิ นค้า คือ กระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่างๆ
เพื่อให้การดาเนินกิจการคลังสิ นค้า เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
คลังสิ นค้า [2]
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิ ค ABC Analysis ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
คลังสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด
2. เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบสิ นค้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
1. เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางแก้ไขและบริ หารจัดการ
คลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทค ABC Analysis ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
คลังสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาการเสนอแนวทางการลดระยะเวลาการหยิบสิ นค้าโดยใช้ทฤษฎี ABC
Analysis กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด โดยทาการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการหยิบสิ นค้า
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทาการศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคเพื่อการเสนอแนวทางแนวทางแก้ไขและบริ หารจัดการ
คลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อดังนี้
 การแบ่งกลุ่มสิ นค้าโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาการจัดการคลังสิ นค้าและปั ญหาอุปสรรคฝั่ งขาออก (Outbound) ของคลังสิ นค้า
กรณี ศึกษาบริ ษทั AAA จากัด
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้สาหรับงานวิจยั นี้ คือ รายการสิ นค้าที่จดั เก็บพื้นที่ Pick Face Zone D ที่มียอด
การออกสู งสุ ด
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. Rack หมายถึง ชั้นวางสิ นค้าขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับน้ าหนักของสิ นค้าได้ 1,000 กิโลกรัม
ต่อพาเลท ซึ่ งเหมาะกับคลังสิ นค้าทัว่ ไป
2. Location code หมายถึงรหัสของตาแหน่งบนชั้นวาง
3. Item code หมายถึงรหัสของสิ นค้าหรื อชิ้นงานที่จดเก็บในคลังสิ นค้างานวิจยั คลังสิ นค้า
4. Pick Face ระบบการจัดเก็บสิ นค้าและการเติมสิ นค้าเพื่อหยิบจ่าย และจัดส่ ง
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทาสารนิ พนธ์เรื่ อง การศึกษาเสนอแนวทางการลดระยะเวลาการหยิบสิ นค้าโดยใช้
ทฤษฎี ABC Analysis กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด ได้ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดคลังสิ นค้ า
1.1 ความหมายของการจัดการคลังสิ นค้ า
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2547) อธิ บายว่า คลังสิ นค้า หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้ว เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้สอยและเคลื่อนย้ายสิ นค้าและวัตถุดิบ (A Planned Space for the Efficient
Accommodation and Handing for Goods and Materials) โดยคลังสิ นค้าทาหน้าที่ในการเก็บสิ นค้า
ระหว่างกระบวนการเคลื่ อนย้ายเพื่อสนับสนุ นการผลิ ตและการกระจายสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าที่ เก็บใน
คลังสิ นค้าสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่ งอยูใ่ นรู ป วัตถุดิบ ส่ วนประกอบ (Components) และชิ้นส่ วนต่างๆ
(Part)
2. สิ นค้าสาเร็ จรู ป (Finished Goods) หรื อ “สิ นค้า” จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต
(Work In Process) ตลอดจนสิ นค้าที่ตอ้ งการทิ้ง (Disposed) และวัสดุที่นามาใช้ใหม่ (Recycle Materials)
การจัดการคลังสิ นค้า หมายถึ ง กระบวนการประสมประสานทรั พยากรต่ างๆ เพื่ อให้ การ
ดาเนินการกิจการคลังสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผลและบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของคลังสิ นค้า
แต่ละประเภทที่กาหนดไว้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดการคลังสิ นค้ า
1. ลดระยะทางในการปฏิบตั ิการในการเคลื่อนย้ายในคลังสิ นค้าให้มากที่สุด
2. การใช้พ้นื ที่และปริ มาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. สร้ า งความมัน่ ใจว่าแรงงาน เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ สาธารณู ปโภคต่า งๆ มี เพี ยงพอและ
สอดคล้องกับระดับของธุ รกิจที่ได้วางแผนไว้
4. สร้างความพึงพอใจในการทางานในแต่ละวันแก่ผเู ้ กี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าทั้ง
การรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริ มาณจากการจัดซื้ อและความต้องการในการจัดส่ งให้แก่ลูกค้า
เป็ นเกณฑ์
5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้
เกิดการบริ การภายใต้ตน้ ทุนที่เกิดประสิ ทธิ ผลคุม้ ค่าในการลงทุนตามขนาดธุ รกิจที่กาหนด
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1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริ หารสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพ (อมรศิริ ดิสสร . 2550 : 6)
ได้ดงั นี้
1. ธุ รกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น
2. เงินลงทุนในสิ นค้าคงคลังน้อยลง
3. ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังลงซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนลดลง
4. สามารถตั้งราคาขายให้ต่ากว่าคู่แข่งขันได้
5. ธุ รกิจได้รับกาไรเพิ่มขึ้น
6. การวางแผนและควบคุ มสิ นค้าอย่างเหมาะสมทาให้ธุรกิ จทราบความเคลื่ อนไหวของ
สิ นค้าได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง แม่นยาและรวดเร็ ว
7. พนักงานในคลังสิ นค้าปฏิบตั ิงานด้วยความมัน่ ใจขึ้นนอกจากนี้ สิ นค้าคงคลังยังมีประโยชน์
อีกหลายประการ (ความหมายและประเภทของสิ นค้าคงคลัง. 2550 : 12 ) เช่น
7.1 เป็ นการรักษาการผลิตให้มีอตั ราคงที่สม่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน
การเดินเครื่ องจักร ฯลฯ ให้สม่าเสมอได้ โดยจะเก็บสิ นค้าที่จาหน่ายไม่หมดในช่วงที่จาหน่ายได้ไม่
ดีไว้จาหน่ ายตอนช่ วงเวลาที่ลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ ซึ่ งในช่ วง เวลานั้นอาจจะผลิตไม่
ทันการจาหน่าย
7.2 ทาให้ธุรกิ จได้ส่วนลดปริ มาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้ อสิ นค้าจานวน
มากต่ อครั้ งเพื่อเป็ นการป้ องกันการเปลี่ ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงิ นเฟ้ อ เมื่ อสิ นค้าใน
ท้องตลาดมีราคาเพิ่มสู งขึ้น
7.3 เป็ นการป้ องกันของขาดมือ ด้วยสิ นค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้า หรื อบังเอิญ
ได้คาสัง่ ซื้ อเพิม่ ขึ้นอย่างกะทันหัน
7.4 ทาให้กระบวนการผลิตสามารถดาเนิ นการต่อเนื่ องอย่างราบรื่ น ไม่มีการหยุดชะงัก
อันเนื่องจากของขาดมือ จนทาให้เกิดความเสี ยหายแก่กระบวนการผลิต ซึ่ งจะทาให้คนงานว่างงาน
เครื่ องจักรถูกปิ ด หรื อผลิตไม่ทนั คาสั่งซื้ อของลูกค้า
7.5 เป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่ วงเวลา
ทั้งในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุ รกิจต้องเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ในคลังสิ นค้า
ศลิษา ภมรสถิตย์ (2547) กล่าวว่า การจัดการคลังสิ นค้าเป็ นการวางแผนและควบคุมเกี่ ยวกับ
ประเภทและปริ มาณของสิ นค้าคงคลังที่ตอ้ งการเก็บรักษา ตลอดจนรู ปแบบของระบบการควบคุ ม
สิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม คาว่า “สิ นค้าคงคลัง” ในที่น้ ี หมายรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Raw Material)
สิ นค้าระหว่างทา (Work in Process) และสิ นค้าสาเร็ จรู ป (Finished Goods) สิ นค้าเหล่านี้ มีตน้ ทุน
และระบบที่ใช้ในการจัดการสิ นค้าคงคลังที่แตกต่างกันออกไป โดยสาคัญดังต่อไปนี้
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1. เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า การเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ในปริ มาณที่เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า จะไม่ทาให้เกิดปั ญหาสิ นค้าขาดมือ ซึ่ งการที่สินค้าขาดมือนั้น ถ้าลูกค้าไม่สามารถ
รอสิ นค้างวดใหม่ได้และไปซื้ อสิ นค้าของคู่แข่งแทนจะทาให้กิจการต้องสู ญเสี ยยอดขายไป นอกจากนั้น
การมีสินค้าคงคลังไว้ยงั ช่วยให้เวลา (Lead Time) ในการตอบสนองคาสัง่ ซื้ อสิ นค้า ของลูกค้าลดลง
2. เพื่อป้ องกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สิ นค้าคงคลังช่วยป้ องกันความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่ นในบางครั้งผูผ้ ลิตอาจมีการสั่งซื้ อวัตถุดิบไว้เนื่ องจากคาดว่า
ราคาของวัตถุ ดิบในอนาคตอาจสู งขึ้นหรื อขาดแคลนหรื อมีแนวโน้มว่าโรงงานซัพพลายเออร์ จะมี
การสไตร์ คของแรงงานฯลฯ ดังนั้นการเก็บวัตถุ ดิบว่าวนหนึ่ งทาให้สามารถส่ งป้ อนการบวนการ
ผลิ ตได้ในเวลาที่ตอ้ งการโดยไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบ และไม่ทาให้สายการผลิ ต
หยุดชะงัก
การวางผังคลังสิ นค้ า
การวางผังคลังสิ นค้า (Warehouse Layout) การจัดการคลังสิ นค้ามีความสาคัญอย่างยิ่งใน
ธุ รกิจโดยหน้าที่ของคลังสิ นค้า ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บ การรวบรวมและการกระจาย
สิ นค้าดัง นั้นการจัดพื้ นที่ ค ลังสิ นค้า เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งที่ สามารถทาให้ก ารดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนิ นกิจกรรมทาให้การทางานต่างๆ ภายในคลังสิ นค้าเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นส่ วนช่วยเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนในกระบวนการทางาน
2.1 การวางผังคลังสิ นค้ า (Warehouse Layout)
การวางผังของคลังสิ นค้าหรื อวัสดุโดยทัว่ ไปมักจะต้องการให้สินค้ามีลกั ษณะการเคลื่อนที่เป็ น
เส้นตรง, ระยะทางการเคลื่อนที่ท้ งั ของพนักงานและสิ นค้าต้องสั้น กะทัดรัดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
นี้ช่องทางเดินควรจะแคบที่สุดเท่าที่ทาได้และไม่ควรเป็ นทางตัน (Smith, 1989)
โดยทัว่ ไปการวางผังมักจะมีแนวคิดที่ผดิ เกี่ยวกับการออกแบบผังให้มีความยืดหยุน่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บได้ตามเหตุการณ์ (Flexibility) ไม่มีการกาหนดเส้นแบ่งช่องทางเดิน-ส่ วนจัดเก็บ
เพราะมีเหตุผลว่าชนิ ดและปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่ งในการออกแบบถ้า
พิจารณาเฉพาะเพียงความยืดหยุน่ เพียงอย่างเดียวจะทาให้กิจกรรมอื่นๆ เช่นการขนย้าย (Handling)
และการจัดเก็บรักษา (Storage) ขาดประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นในการวางผังควรพิจารณาทั้งปั จจัยความสามารถ
ยืดหยุน่ ได้,ปริ มาณสิ นค้าที่สามารถจัดเก็บได้แน่นอนและความหนักเบาในการจัดเก็บ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้
ควรได้รับคานวณและบันทึกอย่าปล่อยให้ “ความยืดหยุน่ ได้” เป็ นคาเดียวกับ “ความสู ญเสี ย” (Jenkins,
1968)
หลักการวางผังคลังสิ นค้ามีดงั นี้คือ
1) พยายามให้เส้นทางการทางานเป็ นเส้นตรงผ่านได้ตลอด เช่น แผนผังคลังสิ นค้าในรู ปภาพ
ประกอบที่ 2 ซึ่ งมีขอ้ ดีคือง่ายต่อการวางผังและสิ นค้าต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว ทาให้ง่ายต่อระบบ
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2) ขนถ่ายสิ นค้าและเป็ นรู ปแบบที่ใช้โดยทัว่ ไปและรู ปภาพประกอบที่ 3 เป็ นอีกรู ปแบบ
หนึ่งที่สินค้ามีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงทางเดียวกัน
3) ให้มีความยืดหยุ่นพอสมควร ไม่มากจนเกิ นไปจนการดาเนิ นงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
หรื ออีกนัยหนึ่งให้มีความยืดหยุน่ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่า

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการวางผังคลังสิ นค้ามีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (Smith,1989)

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการวางผังคลังสิ นค้ามีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (Bowersox and Closs, 1989)
รู ปภาพประกอบที่ 4 เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของผังสิ นค้า โดยจุดรับและจัดส่ งใช้พ้ืนที่บริ เวณ
เดียวกันซึ่ งมีขอ้ ดีในการลดอัตราค่าบริ การของพาหนะที่รอบริ เวณท่ารับ-ส่ งสิ นค้า และการขาดสิ นค้า
หรื อส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าช้ากว่ากาหนดมีปริ มาณน้อยกว่า และที่สาคัญคือ สามารถจัดส่ งสิ นค้าออกไป
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ได้ในทันทีที่รับสิ นค้าหรื อพัสดุเข้ามาโดยไม่ผา่ นการจัดเก็บก่อนซึ่ งวิธีน้ ี เรี ยกว่า “ครอสดองกิ้ง” (cross
docking) (Mulcathy, 1994)

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการวางผังคลังให้จุดรับละจัดส่ งใช้พ้นื ที่บริ เวณเดียวกัน (Smith, 1989)
การวางผังคลังสิ นค้า คือ การวางแผนในการจัดตั้งคลังสิ นค้าให้เครื่ องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับหน้าที่ในแต่ละงาน รวมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกในคลังสิ นค้า เพื่อให้กระบวนการทางานเป็ นไป
อย่างราบรื่ น ปลอดภัย และรวดเร็ ว โดยให้ระยะทางและระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสั้นที่สุด และเสี ย
ค่าใช้จ่ายต่าที่สุด (เหรี ยญ บุญดีสกุลโชค, 2552; อรุ ณ บริ รักษ์, 2547)
2.1.1 วัตถุประสงค์ ในการวางผังคลังสิ นค้ า
1) ใช้พ้นื ที่ในคลังสิ นค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2) ให้การไหลของสิ นค้าจากพื้นที่รับสิ นค้าไปยังพื้นที่จดั เก็บ และจากพื้นที่จดั เก็บไปประกอบ
บรรจุหีบห่อ และไปยังพื้นที่จดั ส่ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของทั้งพนักงาน
และสิ นค้าสั้นที่สุด
3) ให้ความสามารถเข้าถึงสิ นค้าแต่ละรายการมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถหยิบสิ นค้าได้สะดวก
ที่สุด
4) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าที่สุด
5) เพิ่มผลผลิตในการทางานหลักๆของพนักงานในคลังสิ นค้า (การรับสิ นค้า การเคลื่อนย้าย
การจัดเก็บ การหยิบสิ นค้า การบรรจุหีบห่อ การเตรี ยมจัดส่ ง การจัดส่ งและการรับคืนสิ นค้า
6) ดารงไว้ซ่ ึงปรัชญาและทิศทางขององค์กร
7) ป้ องกันสิ นค้าคงคลังและอุปกรณ์ขนย้ายจากการเสี ยหาย การลักขโมย และสิ่ งรบกวน
8) เตรี ยมพร้อมสาหรับการขยายคลังสิ นค้า
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9) จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
10) ทาให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจของลูกค้า
2.1.2 ขั้นตอนการวางผังสิ นค้ า
โดยทัว่ ไปขั้นตอนในการออกแบบคลังสิ นค้ามี 6 ขั้นตอนดังนี้ (ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, 2552 ;
เหรี ยญบุญดีสกุลโชค, 2552)
1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการวางผังคลังสิ นค้าเช่นต้องการออกแบบให้คลังสิ นค้ามีระดับ
การบริ การที่ดี (Service level) มีระยะเวลาในการหยิบสิ นค้าที่นอ้ ย (Picking time) หรื อต้องการผังที่
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้มากที่สุด (Space utilization) หรื อเป็ นคลังสิ นค้าแบบการส่ งสิ นค้าผ่านคลัง (Cross
docking) หรื อต้องการผังคลังสิ นค้าที่มีความยืดหยุน่ สู งเพราะมีแบบของผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนมาก
เป็ นต้น
2) ดาเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ขนาดของพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดของ
สิ นค้าคงคลังยอดขายและความถี่ในการจัดเก็บและหยิบสิ นค้าขนาดของสานักงานขนาดของเส้นทาง
ต่างๆ ที่ตอ้ งการขนาดของอาคารชั้นวางความสู งแนวดิ่งประตูดาดฟ้ า เพดานถังดับเพลิงปลัก๊ ไฟตลอดจน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นต้น
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อกาหนดแผนที่ต้ งั ของหน่วยงานหรื อกิจกรรมต่างๆ
(1) การประเมินข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อกาหนดอุปกรณ์ในการขนถ่าย (Material handling) เช่น
การวิเคราะห์รายการสิ นค้าหรื อ SKU (Stock Keeping Unit) ประเภทของหี บห่ อ (Package type)
จานวนหี บห่อในหนึ่งหน่วยขนถ่าย (Unit load หรื อ pallet) ขนาดความกว้าง x ยาว xสู งและน้ าหนัก
ของหนึ่งหน่วยขนถ่าย เป็ นต้น
(2) การประเมินกาหนดที่ต้ งั ของสถานที่จดั เก็บชั้นวางต่างๆ กล่าวคือกาหนดช่องและตาแหน่ง
ที่วางของชั้นจัดเก็บต่างๆ และการออกแบบระบบจัดเก็บสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีหลายระบบ
(3) การประเมิ นทางเดิ นในการคานวณพื้นที่ท้ งั หมดของคลังสิ นค้าจะต้องพิจารณาความ
ต้องการของพื้นที่ทางเดิ นเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการเข้าถึงจุดเก็บสิ นค้าและใช้เพื่อผ่านไปตามส่ วน
ต่างๆ ของคลังสิ นค้าการพิจารณาทางเดินต้องคานึ งถึงการนาสิ นค้าเข้าเก็บกับการจ่ายสิ นค้าให้เกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันหรื อไม่คนจัดสิ นค้าจะทางานที่ทางเดินระหว่างที่รถฟอร์ คลิฟท์ (Forklift) ทางาน
หรื อไม่จะต้องประเมินถึงเปอร์ เซ็นต์พ้ืนที่วา่ งในการจัดเก็บที่พึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าจัดเก็บ
และกระจายสิ นค้าแบบคงที่ (Fixed Storage) พื้นที่วา่ งจะเกิดขึ้นได้ถึง 20% ในขณะที่จดั แบบสุ่ ม
(Random System) เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยจะน้อยลง
(4) สรุ ปความต้องการใช้พ้ืนที่ในคลังสิ นค้าโดยคานวณพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้าสรุ ป
ประเภทการจัดเก็บ เช่น ประเภทและขนาดของพาเลทและชั้นวาง (Pallet and rack) ความกว้าง
ความยาวของทางเดิ นพื้นที่ว่างที่จะพึงเกิ ดขึ้นจากประเภทของการจัดเก็บพื้นที่ ที่เป็ นจุดพักสิ นค้า
สาหรับการรับสิ นค้าและการจ่ายสิ นค้าและสานักงาน
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4) กาหนดแผนและแนวทางเลือกที่เหมาะสม โดยแผนผังที่สร้างขึ้นต้องสามารถทาสาเร็ จ
ได้เทคนิคที่นิยมใช้ คือการสร้างแบบจาลอง (Template) ซึ่ งอาจเป็ นกระดาษแข็ง พิมพ์เขียว หรื อ
พลาสติก เพื่อใช้ในการพิจารณาหาวิธีการจัดวางผังที่ดีที่สุด วิธีน้ ี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า
การทดลองกับพื้นที่จริ งอีกทั้งสามารถจับข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า
5) การนาแผนงานในการวางผังมาดาเนินงาน เป็ นการนาผังที่สร้างไว้มาดาเนินการสาหรับ
คลังสิ นค้าที่ไม่ได้สร้างใหม่อาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า ชั้นวางหรื ออุปกรณ์ต่างๆที่จดั อยูก่ ่อน ซึ่ ง
ต้องการเวลาและกาลังในการทางาน โดยกิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ งรอคอยระยะเวลาที่เหมาะสมเนื่ องจาก
คลังสิ นค้ามีกิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการอยูต่ ลอด
6) การติดตามผลงาน เป็ นการติดตามเพื่อรักษารู ปแบบการทางานให้เป็ นไปตามที่วางแผน
ไว้อนั เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ดังนั้นควรพิจารณาว่าจุดใดควรจะปรับปรุ ง
ตลอดเวลาที่ใช้ผงั งานนั้น และต้องมีการบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปฏิบตั ิงานลง
บนผังงานนั้นด้วย
กลยุทธ์ การจัดเก็บสิ นค้ าในคลังสิ นค้ า
Jame and Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อเรื่ อง The Warehouse Management Handbook;
the second edition ในเรื่ อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ่งรู ปแบบในการจัดเก็บ
สิ นค้านั้นออกเป็ น 6 แนวคิด คือ
1. ระบบจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System) เป็ นรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าที่ไม่มีการ
บันทึกตาแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ และสิ นค้าทุกชนิ ดสามารถจัดเก็บไว้ในตาแหน่งใดก็ได้ใน
คลังสิ นค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้านั้นจะเป็ นผูท้ ี่รู้ตาแหน่งและจานวนสิ นค้าที่จดั เก็บ
ซึ่งจะเห็นได้วา่ รู ปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะสาหรับคลังสิ นค้าที่มีขนาดเล็ก มีจานวนสิ นค้าหรื อ SKU
(Stock Keeping Unit หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุด) ไม่มาก และมีจานวนตาแหน่งที่จดั เก็บน้อยด้วย
สาหรับในการทางานนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะเป็ นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้น
ไม่ได้มีแนวทางการปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน จึงทาให้อาจเกิดปั ญหาการจัดเก็บหรื อการยากใน
การค้นหาสิ นค้า ในวันที่พนักงานประจาโซนไม่มาทางานโดยแสดงการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ย
ของรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าโดยไร้รูปแบบ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงระบบจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System)
ระบบจัดเก็บแบบไร้ รูปแบบ (Informal System)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
ไม่มีการบารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ความยากในการค้นหาสิ นค้า
มีความยืดหยุน่ สู ง
การปฏิบตั ิงานขึ้นอยูก่ บั ทักษะของพนักงาน
คลังสิ นค้า
การบริ หารจัดการคลังสิ นค้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ระบบจัดเก็บโดยกาหนดตาแหน่งตายตัว (Fixed Location System) แนวความคิดในการ
จัดเก็บสิ นค้ารู ปแบบนี้ เป็ นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ สิ นค้าทุกชนิดหรื อทุก SKU นั้นจะมี
ตาแหน่งจัดเก็บที่กาหนดไว้ตายตัวอยูแ่ ล้ว ซึ่ งการจัดเก็บรู ปแบบนี้เหมาะสาหรับคลังสิ นค้าที่มีขนาด
เล็ก มีจานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานไม่มากและมีจานวนสิ นค้าหรื อจานวน SKU ที่ไม่มาก โดยจาก
การศึกษาพบว่าแนวคิ ดจัดเก็บสิ นค้านี้ จะมีขอ้ จากัดหากเกิ ดกรณี สินค้านั้นมีการสั่งซื้ อเข้ามาทีละ
มากๆจนเกินจานวนโซน ที่กาหนดไว้ของสิ นค้าชนิ ดนั้นหรื อในกรณี ที่สินค้าชนิ ดนั้นมีการสั่งซื้ อ
เข้ามาน้อยในช่วงเวลานั้น ซึ่งไม่เป็ นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี
ตารางที่ 2 แสดงระบบจัดเก็บโดยกาหนดตาแหน่งตายตัว (Fixed Location System)
ระบบจัดเก็บโดยกาหนดตาแหน่ งตายตัว(Fixed Location system)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
ความง่ายต่อการนาไปใช้
การใช้พ้นื ที่จดั เก็บที่ไม่เต็มที่
ความง่ายต่อการปฏิบตั ิงาน
การเสี ยพื้นที่จดั เก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณี
ที่ไม่มีสินค้าอยูใ่ นสต็อก
ความยากง่ายต่อการขยายพื้นที่จดั เก็บ
ความยากง่ ายต่ อการจดจาตาแหน่ งในการตัด
เก็บสิ นค้า
3. ระบบจัดเก็บโดยจัดเรี ยงตามรหัสสิ นค้า (Part Number System) รู ปแบบจัดเก็บสิ นค้า
โดยใช้รหัสสิ นค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบกาหนดตาแหน่ งตายตัว
(Fixe location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยูท่ ี่การเก็บแบบใช้รหัสสิ นค้านั้นจะมีลาดับการจัดเก็บเรี ยง
กัน เช่นรหัสสิ นค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกเก็บก่อนรหัสสิ นค้าหมายเลข B123 เป็ นต้น ซึ่ งการ
จัดเก็บแบบนี้ เหมาะกับกับองค์กรที่มีความต้องการในการเข้าและออกของรหัสสิ นค้านั้นจานวน
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คงที่เนื่ องจากได้มีการกาหนดตาแหน่ งจัดเก็บไว้แล้วในการจัดเก็บแบบใช้รหัสสิ นค้านี้ จะทาให้
พนักงานรู ้ตาแหน่งสิ นค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความยืดหยุน่ ในกรณี ที่องค์กรหรื อบริ ษทั นั้นกาลังเติบโต
และมีความต้องการขาย จานวน SKU ซึ่ งจะทาให้เกิดปั ญหาเรื่ องพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้า
ตารางที่ 3 แสดงระบบจัดเก็บโดยจัดเรี ยงตามรหัสสิ นค้า (Part Number System)
ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสิ นค้ า(Part Number System)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
ง่ายต่อการค้นหาสิ นค้า
ไม่มีความยืดหยุน่
ง่ายต่อการหยิบสิ นค้า
ความยากในการปรับปริ มาณความต้องการสิ นค้า
ง่ายต่อการนาไปใช้
ไม่จาเป็ นต้องมีการบันทึกตาแหน่งสิ นค้า

การเพิ่มการจัดเก็บสิ นค้าใหม่น้ นั จะมีผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บสิ นค้าทั้งหมด
การใช้พ้นื ที่จดั เก็บไม่เต็มที่

4. ระบบจัดการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Commodity System) เป็ นรู ปแบบการ
จัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Product Type) โดยมีการจัดตาแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้า
ปลีกหรื อตามซุ ปเปอร์ มาเก็ตทัว่ ไปที่มีการจัดวางสิ นค้าในกลุ่มเดี ยวกันหรื อประเภทเดี ยวกันไว้ใน
ตาแหน่งที่ใกล้กนั ซึ่ งรู ปแบบในการจัดเก็บสิ นค้าจัดอยูใ่ นรู ปแบบตามประเภทของสิ นค้า (Combination
System) ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บสิ นค้าคือการเน้นเรื่ องการใช้พ้ืนที่จดั เก็บมากขึ้น และ
สะดวกสาหรับพนักงานหยิบสิ นค้าในการทราบถึงตาแหน่งของสิ นค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีขอ้ เสี ย
คือ เนื่องจากพนักงานที่หยิบสิ นค้าต้องมีความรู ้ในเรื่ องของสิ นค้าแต่ละชนิ ดหรื อแต่ละยี่ห้อที่จดั อยู่
ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการหยิบสิ นค้าผิดได้ โดยแสดงข้อดี ข้อเสี ยของการจัดเก็บใน
รู ปแบบนี้ คือ
ตารางที่ 4 แสดงระบบจัดการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Commodity System)
ระบบการจัดเก็บสิ นค้ าตามประเภทของสิ นค้ า (Commodity System)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
การแบ่ ง ประเภทของสิ น ค้า ท าให้ พ นัก งาน กรณี ที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่ นหรื อหลาย
ปฏิบตั ิงานเข้าใจง่าย
ยีห่ อ้ อาจทาให้หยิบสิ นค้าผิดรุ่ นหรื อยีห่ อ้ ได้
การหยิบสิ นค้าทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จ าเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของสิ น ค้า แต่ ล ะ
ชนิดหรื อแต่ละยีห่ อ้ ที่จะหยิบ
มีความยืดหยุน่ สู ง
การใช้พ้นื ที่จดั เก็บไม่ดีข้ ึน
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ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ระบบการจัดเก็บสิ นค้ าตามประเภทของสิ นค้ า (Commodity System)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
ไม่จาเป็ นต้องมีการบันทึกตาแหน่งสิ นค้า
สิ นค้าบางประเภทมีความยุง่ ยากในการจัดประเภท
สิ นค้า
5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้กาหนดตาแหน่งตายตัว (Random Location System) เป็ นการ
จัดเก็บที่ไม่ได้กาหนดตาแหน่งตายตัว ทาให้สินค้าแต่ละชนิ ดสามารถจัดเก็บไว้ในตาแหน่งใดก็ได้
ในคลังสิ นค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้ จาเป็ นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม
ข้อมูลของสิ นค้าว่าจัดเก็บอยู่ในตาแหน่งใดโดยต้องมีการปรับปรุ งข้อมูลอยูต่ ลอดเวลาด้วย ซึ่ งใน
การจัดเก็บแบบนี้จะเป็ นรู ปแบบที่ใช้พ้นื ที่จดั เก็บอย่างคุม้ ค่าเพิ่มการใช้งานเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บและ
เป็ นระบบถือว่ามีความยืดหยุน่ สู งเหมาะกับคลังสิ นค้าทุกขนาด
ตารางที่ 5 แสดงระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้กาหนดตาแหน่งตายตัว (Random Location System)
ระบบการจัดเก็บทีไ่ ม่ ได้ กาหนดตาแหน่ งตายตัว(Random)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
สามารถใช้งานพื้นที่จดั เก็บได้เกิ ดประโยชน์ ต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล การจัด เก็ บ สิ น ค้า อย่ า ง
สู งสุ ด
ละเอียดและมีประสิ ทธิ ภาพ
มีความยืดหยุน่ สู ง
ต้อ งเข้ม งวดในติ ด ตามการบัน ทึ ก ข้อ มู ล การ
จัดเก็บ
การง่ายต่อการขยายการจัดเก็บ
การง่ายในการปฏิบตั ิงาน
ระยะทางในการเดินหยิบสิ นค้าไม่ไกล
6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เป็ นรู ปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสาน
หลักการของรู ปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยตาแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะต้องมีการพิจารณาจาก
เงื่อนไขหรื อข้อจากัดของสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ เช่น หากคลังสิ นค้านั้นมีสินค้าที่เป็ นวัตถุ อนั ตรายหรื อ
สารเคมีต่างๆรวมอยูก่ บั สิ นค้าอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสิ นค้าอันตราย และสิ นค้าเคมีดงั กล่าว
ให้อยูห่ ่างจากประเภทสิ นค้าอาหาร และเครื่ องดื่ม เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บแบบกาหนด
ตาแหน่งตายตัวสาหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสิ นค้านั้น เนื่ องจากมีการคานึ งถึ งเรื่ องการใช้งานพื้นที่
จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดให้พ้นื ที่ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่กาหนดตาแหน่งตายตัวก็ได้ โดยรู ปแบบการ
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จัดเก็บแบบนี้เหมาะสาหรับคลังสิ นค้าทุกๆ ประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่และ
คลังสิ นค้าที่จดั เก็บนั้นมีความหลากหลาย
ตารางที่ 6 แสดงระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System)
ระบบกสรจัดเก็บแบบผสม (Combination System)
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
มีความยืดหยุน่ สู ง
อาจทาให้ผปู ้ ฎิบตั ิงานเกิดความสับสน เนื่องจาก
มีระบบการจัดเก็บมากกว่า 1 วิธี
เป็ นการรวมข้อดีทุกระบบการจัดเก็บ
สามารถปรับเปลี่ ยนการจัดเก็บได้ตามสภาพ
ของสิ นค้า
สามารถควบคุมการจัดเก็บได้เป็ นอย่างดี
สามารถขยายการจัดเก็บได้ง่าย
ที่มา: ชุมพล มณฑาทิพย์กุล (2552)
การหยิบสิ นค้ า
หลังจากจัดเก็บสิ นค้าไปช่วงเวลาหนึ่ งแล้ว เมื่อมีคาสั่งซื้ อของลูกค้าจึงต้องมีการหยิบหรื อ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าออกจากพื้นที่จดั เก็บเพื่อมาจัดเรี ยงและจัดเตรี ยมก่อนที่จะส่ งมอบให้แก่ลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป การหยิบสิ นค้า (Picking) นั้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิธีการหยิบสิ นค้ า (Piece Picking)
เป็ นการหยิบสิ นค้าแบบรายชิ้นตามรายละเอียดใบสั่งซื้ อของลูกค้า ซึ่ งจะมีวิธีการหยิบสิ นค้า
อยู่ 4 แบบหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.) การหยิบสิ นค้าตามใบสั่งซื้ อ (Single Order Picking) เป็ นการหยิบสิ นค้าที่ง่ายที่สุดโดย
จะหยิบตามใบสั่งซื้ อหรื อคาสั่งซื้ อของลูกค้าทีละคาสั่งจนครบทุกคาสั่งซื้ อ โดยมีการกาหนดพื้นที่
ในการจัดเก็บสิ นค้าแต่ละชนิดที่แน่นอนและชัดเจน และนาสิ นค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆมาวางไว้
ในบริ เวณที่ใกล้กบั ทางเดินเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการหยิบสิ นค้า
2.) การหยิบสิ นค้าพร้อมๆกันหลายคาสั่งซื้ อ (Batch Picking) เป็ นการหยิบสิ นค้าตามใบสั่ง
ซื้ อหรื อคาสั่งพร้อมกันครั้งละหลายคาสั่งซื้ อ โดยทาการหยิบสิ นค้าในรายการที่เหมือนกันพร้อมๆ
กันในคราวเดียวเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินหยิบสิ นค้าให้นอ้ ยลง
3.) การหยิบสิ นค้าตามโซนพื้นที่วางสิ นค้า (Zone Picking) เป็ นการหยิบสิ นค้าโดยให้พนักงาน
หยิบสิ นค้าที่อยูป่ ระจาพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าในแต่ละจุด ทาการหยิบสิ นค้าของแต่ละคาสั่งซื้ อเฉพาะที่
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อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง แล้วจึงนามารวมกันเพื่อคัดแยกตามคาสั่งซื้ อและเตรี ยม
สาหรับการจัดส่ งต่อไป
4.) หยิบตามความพอใจของพนักงาน (Wave Picking) การหยิบสิ นค้าวิธีน้ ี จะแตกต่างจาก
วิธีอื่นข้างต้น โดยพนักงานจะสามารถหยิบสิ นค้าได้หลายรายการพร้อมกันหลายคา สั่งซื้ อหรื อแยก
ตามคาสั่งซื้ อ ซึ่ งจะหยิบแบบไหนก็ได้ จึงช่วยลดจานวนรอบของการหยิบสิ นค้า และทาให้สามารถ
ทางานได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น
3.2 การหยิบสิ นค้ าแบบกล่อง (Case Picking)
เป็ นการหยิบสิ นค้าแบบเป็ นกล่อง โดยไม่มีการแกะกล่องออกเพื่อหยิบสิ นค้าที่อยูภ่ ายใน
ออกมา ดังนั้นจึงเหมาะกับสิ นค้าที่ไม่มีความหลากหลายและมีจานวน SKU น้อยกว่าการหยิบสิ นค้า
แบบรายชิ้น (Piece Picking) โดยการหยิบสิ นค้าแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการหยิบแบบธรรมดา (Basic
Case-Picking) มาก กว่าเพราะต้องหยิบสิ นค้าทีละกล่องทาให้ไม่สามารถหยิบสิ นค้าพร้ อมกันได้
หลายคาสั่งซื้ อในเวลาเดี ยวกันทาให้วิธีการหยิบสิ นค้าพร้อมๆกันหลายคาสั่งซื้ อ (Batch Picking)
สาหรับการหยิบสิ นค้าแบบนี้ ไม่เป็ นที่นิยมมากนัก เช่นเดียวกันกับวิธีการหยิบสิ นค้าตามโซนพื้นที่
วางสิ นค้า (Zone Picking) และหยิบตามความพอใจของพนักงาน (Wave Picking) ด้วยเหตุผลเดียวกัน
ตามที่กล่าวมา
3.3 การหยิบสิ นค้ าเป็ นพาเลท (Pallet Picking)
การหยิบสิ นค้าแบบนี้ จะรู ้จกั กันในอีกชื่ อหนึ่ งว่า “Unit-Load Picking” ซึ่ งเป็ นการหยิบสิ นค้า
เป็ นพาเลตโดยแต่ละพาเลตจะมีสินค้าบรรจุอยูใ่ นกล่องจานวนมากกว่า 1 กล่องขึ้นไปตามขนาดของ
สิ นค้าที่บรรจุอยูภ่ ายในและบรรจุไว้จนเต็มพาเลต วิธีน้ ี จะง่ายกว่าการหยิบสิ นค้า 2 วิธีแรกข้างต้น ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการหยิบสิ นค้า เนื่ องจากพาเลตที่บรรจุสินค้าจนเต็มพาเลตนั้นจะมีขนาดใหญ่และ
ส่ วนใหญ่จะเคลื่อน ย้ายได้ครั้งละ 1-2 พาเลตเท่านั้นโดยอาจจะเป็ นการย้ายสิ นค้าออกจากพื้นที่จดั เก็บ
มาไว้ที่บริ เวณจัดเตรี ยมสิ นค้าหรื ออาจจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ ตูค้ อนเทนเนอร์ โดยตรงเลยก็ได้ นอกจาก
วิธีดงั กล่าวข้างต้นแล้วการหยิบสิ นค้าแต่ละวิธียงั แบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี ดงั นี้
1) สิ นค้าที่เข้ามาก่อน จ่ายออกก่อน (First In First Out: FIFO) เป็ นการหยิบสิ นค้า โดย
หยิบสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่มีการรับเข้ามาในคลังสิ นค้าออกมาใช้งานหรื อส่ งมอบก่อน และสิ นค้าใดที่
เข้ามาทีหลังก็จะหยิบออกมาเป็ นลาดับท้ายๆ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ที่สินค้าหรื อวัตถุดิบหมดอายุ
หรื อเสื่ อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้
2) สิ นค้าที่เข้ามาทีหลัง จ่ายออกก่อน (Last In First Out: LIFO) เป็ นการหยิบสิ นค้าโดยสิ นค้า
ที่รับเข้ามาเป็ นลาดับสุ ดท้ายจะถูกนาออกมาก่อนเป็ นลาดับแรก และเป็ นการหยิบสิ นค้าที่เข้ามาก่อน
จะถูกหยิบออกมาเป็ นลาดับสุ ดท้าย ซึ่ งตัวอย่างสาหรับกรณี น้ ี คือ การหยิบสิ นค้าลงจากรถขนส่ ง ซึ่ ง
สิ นค้าที่หยิบลงมาก่อนนั้นจะถูกบรรจุเข้าไปเป็ นลาดับสุ ดท้าย เพราะเวลาโหลดสิ นค้าขึ้นรถหรื อตู ้
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คอนเทนเนอร์ น้ นั สิ นค้าที่หยิบมาก่อนเป็ นลาดับแรกจะถูกจัดวางในบริ เวณในสุ ดเพื่อความสะดวก
ในการบรรจุสินค้าลาดับถัดไปและเพื่อให้สามารถใช้พ้นื ที่ได้คุม้ ค่ามากที่สุดนั้นเอง
อย่างไรก็ตามการหยิบสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นควรใช้เวลาและระยะทางที่ส้ ันในการหยิบ
สิ นค้า รวมทั้งความผิดพลาดจากการหยิบสิ นค้าก็ควรจะต่าที่สุดและไม่ทาให้สินค้าได้รับความเสี ยหาย
ในระหว่างที่หยิบสิ นค้าด้วยโดยการหยิบสิ นค้าต้องเริ่ มที่จุดเริ่ มต้น (Depot) ไปทางซ้ายสุ ดที่มีสินค้า
ที่ตอ้ งการจากนั้นทาการหยิบสิ นค้าจนครบทุกรายการตามใบสั่งซื้ อหรื อใบแสดงรายการสิ นค้าที่ตอ้ ง
หยิบ (Picking List) โดยคานึงถึงระยะทางที่ส้ นั ที่สุดเสมอ หลังจากนั้นจะกลับมาที่จุดเริ่ มต้นอีกครั้ง
จึงจบการทางานในรอบนั้นๆ (พงษ์ชยั อธิคมรัตนกุล, 2554)
แนวคิดเกีย่ วกับระบบเอบีซี
พิภพ เลาประจง (2549) การควบคุมสิ นค้าคงคลังเป็ นงานที่ทาเพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต่า
ที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มักจะมีสินค้าคงคลังมากมายหลายชนิ ดไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ ดิบชิ้ นส่ วน
อะไหล่ หรื อสิ นค้าสาเร็ จรู ป ตลอดจนของใช้สานักงาน ถ้าเราให้ความสนใจควบคุ มของเหล่ า นี้
ทั้งหมดในคลัง อย่า งใกล้ชิ ดก็ จะทาให้สิ้ นเปลื องค่า ใช้จ่ายและเสี ยเวลามาก ทางที่ดีที่สุดจึงควร
จาแนกประเภทของสิ น ค้าคงคลังออกเป็ นชนิ ดที่มีความสาคัญมาก และที่มีความสาคัญรองลงมา
วิธีการจาแนกชนิ ดของสิ นค้าคงคลังที่รู้จกั กันทัว่ ไปคือวิธี ABC ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่มีหลักการจาแนก
ของรายการสิ นค้าคงคลังตามจานวนเงินของสิ นค้าคงคลังที่หมุนเวียนในคลังในรอบปี
การบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยใช้ระบบ ABC Classification เป็ นแนวคิดการบริ หารสิ นค้าคง
คลังที่เหมาะสมกับกิจการที่มีสินค้าคงคลังมากชนิด แต่ละชนิดมีปริ มาณการใช้และต้นทุนต่อหน่วย
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นแนวคิดแบ่งสิ นค้าคงคลังออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A, B และ C โดยที่
กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าคงคลังกลุ่มที่มีปริ มาณการหมุนเวียนมาก
กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าคงคลังกลุ่มที่มีปริ มาณการหมุนเวียนปานกลาง
กลุ่ม C เป็ นสิ นค้าคงคลังกลุ่มที่มีปริ มาณการหมุนเวียนน้อย
จากนั้นจึงกาหนดนโยบายการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสิ นค้าคงคลังแต่ละกลุ่ม
สิ นค้าคงคลังกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าคงคลังที่ธุรกิจควรระมัดระวังและให้ความสนใจในการบริ หารมาก
ที่สุด เป็ นสิ นค้าคงคลังกลุ่มที่ตอ้ งนาตัวแบบเชิ งปริ มาณมาใช้ช่วยในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง สิ นค้าคงคลังกลุ่ม B เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีความสาคัญในการบริ หารพอควร และอาจ
ใช้ตวั แบบเชิ งปริ มาณในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารสิ นค้าคงคลังบางประเภทในกลุ่มนี้ ส่วน
สิ นค้าคงคลังกลุ่ม C เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค้าน้อยธุ รกิจจึงมักให้ความสนใจในการบริ หารสิ นค้า
คงคลังกลุ่มนี้นอ้ ยที่สุด
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ขั้นตอนในการจาแนกของสิ นค้าคงคลังตามแนววิธี ABC Classification ดังนี้
1. รวบรวมสถิติขอ้ มูลปริ มาณการใช้คานวณมูลค่าและร้ อยละของมูลค่าการใช้สินค้าคง
คลังแต่ละชนิดตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
2. จัดเรี ยงลาดับมูลค่าการใช้ของสิ นค้าคงคลังและพิจารณาร้ อยละของมูลค่าการใช้ของ
สิ นค้าคงคลังแต่ละชนิด
3. แบ่งกลุ่มสิ นค้าคงคลังออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A, B และ C โดยกาหนดดัง ตารางที่ 6
ตารางที่ 7 การแบ่งประเภทสิ นค้าคงคลังด้วยระบบ ABC
กลุ่มสิ นค้ า
A
B
C

มูลค่ าในการใช้ / สั่ งซื้อ
70 – 80 % แรกของมูลค่า
10- 15 % ถัดมาของมูลค่า
3 – 5 % สุ ดท้ายของมูลค่า

ปริมาณสิ นค้ าคงคลังทั้งหมด
10 - 15 %
30 – 40 %
50 - 60 %

สิ นค้าคงคลังกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 70-80% ของการหมุนเวียน
สิ นค้าคงคลังตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา สิ นค้าคงคลังกลุ่ม B เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีการหมุนเวียน
รวมประมาณ 20-30% ของการ หมุนเวียนสิ นค้าคงคลังตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา สิ นค้าคงคลัง
กลุ่ม C เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 5-10% ของการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังตลอด
ช่วงเวลาที่ทาการศึกษากาหนดนโยบายการบริ หารสิ นค้าคงคลังแต่ละกลุ่ม

ภาพประกอบที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าหมุนเวียนและปริ มาณอะไหล่คงคลัง
สิ นค้าคงคลังกลุ่ม A ใช้การคานวณปริ มาณการเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลังแต่ละชนิ ดอย่าง ละเอียด
และพิจารณาด้วยความระมัดระวัง มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้ าระวัง สิ นค้าขาด
มือ
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สิ นค้าคงคลังกลุ่ม B เหมือนกลุ่ม A แต่ให้ความสาคัญในการบริ หารรองลงมา และมีความถี่
ในการตรวจสอบน้อยลง
สิ นค้าคงกลังกลุ่ม C ไม่จาเป็ นต้องคานวณปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าคงคลังแต่ละชนิ ดอย่าง
ละเอียด ใช้การคานวณอย่างคร่ าว ๆ และมีการตรวจสอบอัตราการใช้งานนานๆ ครั้ง จากภาพที่ 4
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าหมุนเวียนและปริ มาณอะไหล่คงคลัง เหตุผลที่ตอ้ งจาแนกสิ นค้า
คงคลังในลักษณะนี้ ก็เพื่อกาหนดความสาคัญมากน้อยของสิ นค้าคงคลัง ในขณะที่มีบางวิธีที่กาหนดให้
ความสาคัญในการจัดการกับสิ นค้าในกลุ่ม C ที่มีปริ มาณมากแต่มูลค่ารวมน้อยและมีอตั ราการหมุนเวียน
ต่า (Critical Value Added) เนื่ องจากส่ วนใหญ่จะละเลย ที่จะให้ความสาคัญกับสิ นค้าคงคลังกลุ่มนี้
แต่หลายๆ ครั้งพบว่า หากบางรายการในสิ นค้าคงคลัง กลุ่มนี้ เกิดการขาดแคลนจะส่ งผลกระทบต่อ
ระบบได้ และหากมีมากเกินไปก็จะกลายเป็ นสิ นค้าคง คลังส่ วนเกินซึ่ งโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสู ง ใน
ปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เร็ วๆ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องหาวิธีในการจัดการที่เหมาะสม
กับสิ นค้าคงคลังในกลุ่มนี้แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรณี ศึกษานี้ เป็ นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมสามารถ
นามาแก้ไขหรื อประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาของบริ ษทั ฯ จานวนเปอร์ เซ็นต์ที่จะใช้ในการจาแนกสิ นค้าคง
คลังแต่ละประเภท ควรจะเป็ นเท่าไร นั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั สภาพการของการมีสินค้าคงคลัง สิ นค้าคง
คลังประเภท A มักจะมีราคาสู งการตั้ง เกณฑ์ราคาไว้ระดับหนึ่งจะช่วยให้แบ่งประเภทได้ง่ายขึ้น แต่
ช่วงที่จะใช้เป็ นชนิด B มักจะกาหนด ได้ยากอย่างไรก็ตามแต่ละบริ ษทั ก็มกั จะมีวิธีและแนวทางเป็ น
ของตัวเอง ทั้งนี้ แนวความคิดในการนาเอาเทคนิคของวิธี ABC ไปใช้เกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังสามารถ
อธิบายได้ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แนวคิดระบบ ABC กับสิ นค้าคงคลังอะไหล่
รายละเอียด
ประเภท A

ระดับการควบคุม
ต้องมีการควบคุมการสั่งซื้ อของ
อย่างใกล้ชิดเข้มงวด การสั่งและ
การใช้ของจะต้องมีการบันทึก
รายการให้เป็ นไปอย่างสมบูรณ์
และถูกต้อง มีผคู้ วบคุมดูแลและ
ตรวจสอบอยูเ่ สมอๆ

ประเภท B

มีการควบคุมตามปกติกล่าวคือ
มีการตรวจสอบของคงคลังเป็ น
ระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน เป็ นต้น
บันทึกและศึกษาดูวา่ มีเปลี่ยน

ระดับการสั่ งการ
ต้องมีการสั่งของอย่างระมัดระวัง
ในเรื่ องการกาหนดขนาดของการ
สั่งซื้ อและจุดสั่งซื้ อที่แน่นอนต้อง
มีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อลด
ต้น จ านวนของเท่ า ที่ เ ป็ นไปได้
หรื อเพื่ อป้ องกันการขาดแคลน
ของคงคลัง
โดยทัว่ ไปขนาดการสั่งซื้ อและจุด
สั่งซื้ อจะวิเคราะห์ใช้สูตร EOQ มี
การตรวจสอบทุกงวด 3-4 เดือน
หรื อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายละเอียด
ประเภท B
ประเภท C

ระดับการควบคุม
แปลงมากน้อยเพียงใด
การควบคุ มไม่ตอ้ งเข้มงวดมาก
เป็ นไปอย่างง่ายๆ ไม่จาเป็ นต้อง
มีการจดบันทึกรายการ แต่ควร
มี ก ารตรวจนับ เป็ นครั้ งคราว
ของ ในกลุ่มนี้ ควรมีของจานวน
มาก และสั่งซื้ อครั้งละมากๆ
เพื่อป้ องกันการขาดแคลน

ระดับการสั่ งการ
มาก
สั่งซื้ อสิ นค้าครั้งละมากๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องคานวณหา EOQ หรื อ
จุดสั่งซื้ อจะสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อไว้ใช้
ตลอด 1 ปี แม้วา่ จะมีสินค้าเหลือ
เป็ นจานวนมาก

ประโยชน์ ของสิ นค้ าคงคลัง
1. เป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้ง ใน
ฤดูกาลและนอกฤดูกาล
2. เป็ นการรักษาปริ มาณอะไหล่ให้มีอตั ราคงที่สม่าเสมอ
3. ทาให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริ มาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้ อสิ นค้าจานวนมากต่อ
ครั้ง เพื่อเป็ นการป้ องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้ อ เมื่อสิ นค้าในท้องตลาดมี
ราคาเพิ่มสู งขึ้น
4. ป้ องกันสิ นค้าขาดมือด้วยสิ นค้าเผือ่ ขาดมือเมื่อเวลารอคอยล่าช้า หรื อบังเอิญได้คาสั่งซื้ อ
เพิม่ ขึ้นอย่างกะทันหัน
5. ทาให้งานซ่อมเครื่ องปรับอากาศสามารถดาเนินการต่อเนื่ องอย่างราบรื่ น ไม่มีการหยุดชะงัก
อันเนื่องจากของขาดมือจนทาให้เกิดความเสี ยหายแก่งานซ่อมได้
1.2 งานวิจัยนีไ้ ด้ ทาการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องมีดังนี้
สมศักดิ์ ตรี สัตย์ (2545) กล่าวว่า กิจกรรมอุตสาหกรรมในยุคปั จจุบนั ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ทางด้านการออกแบบ และวางผังโรงงานมากขึ้นเป็ นลาดับ ดังนั้นการวางแผนผังจะต้องมีเป้ าหมาย
พื้นฐานที่จะอธิ บายหลักการต่างๆ ได้แก่ หลักการเกี่ ยวกับการเคลื่ อนที่ในระยะทางที่ส้ ันที่สุด คือ
การรวมกิ จกรรมทุ กกิ จกรรมอยู่ในสภาวะที่เท่าเทียมกัน หลักการเกี่ ยวกับการไหลเวียนของวัสดุ
แผนผังที่ดีจะต้องจัดสถานที่ทางานของแต่ละส่ วนให้มีความสัมพันธ์กนั มีอตั ราการไหลของสิ นค้า
ที่สมบูรณ์ที่สุด หลักการเกี่ยวกับการรวม กิจกรรมทั้งหมดภายในโรงงาน ผังโรงงานที่ดีจะต้องรวม
คนวัสดุเครื่ องมือหรื อกิจกรรมต่างๆ จะต้องประกอบกันในทุกๆ ส่ วนมีการสัมพันธ์ถึงวิธีการปฏิบตั ิการ
หลักการเกี่ยวกับการทาให้คนงานมีความพอใจในการจัดวางแผนผังที่ดีจะต้องมีการใช้เนื้ อที่ให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุ ด และมีความปลอดภัย และหลักการเกี่ยวกับความยืดหยุน่ ผังโรงงานที่ดีตอ้ งสามารถ
ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงโดยเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ทาให้สะดวกในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
พงศ์พฒั น์ เพ็ชรรุ่ งเรื อง (2539) วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะ
การ ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพขั้นตอนการคลังสิ นค้าเครื่ องปรับอากาศ ปั ญหาที่พบในการคลังสิ นค้า
ก่อนการ ปรั บปรุ งคื อปั ญหาการใช้พ้ืนที่คลังสิ นค้าในการดาเนิ นกิ จกรรม และการจัดเก็บรั กษา
เครื่ องปรับอากาศ ปั ญหาความหลากหลายของเครื่ องปรับอากาศ และปั ญหาจากขั้นตอนการคลังสิ นค้า
ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดความล้าช้าและความผิดพลาดในการดาเนิ นการคลังสิ นค้า การปรับปรุ ง
ทาโดยการจัดสรรพื้นที่ จัดเก็บเครื่ องปรับอากาศและกาหนดสถานที่ดาเนินงานให้สอดคล้องกับคุณ
ลักษณะเฉพาะและจานวนของเครื่ องปรับอากาศ โดยจัดเก็บเป็ นหน่วยรวม กาหนดสถานที่จดั เก็บที่
แน่นอน ลดขั้นตอนงานที่ซ้ าซ้อนได้
วัลลภ ภูผา (2557) งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหานโยบายการสั่งซื้ อที่เหมาะสมของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหารแปรรู ปประเภทไส้กรอก ซึ่ งในปั จจุบนั โรงงานได้เลือกใช้นโยบายการ
สั่งซื้ อที่กาหนดตามข้อมูลความต้องการใช้วตั ถุ ดิบที่เกิ ดขึ้นในอดี ต ที่มีจานวนรอบของการสั่งซื้ อ
คงที่ รู ปแบบการสั่งซื้ อวัตถุดิบสดแบบเก่า ได้แก่ การสั่งซื้ อโครงไก่และเนื้ อไก่ ครั้งละมากๆ เพื่อ
จัดเก็บไว้ใช้ผลิต ส่ งผลให้มีปริ มาณการจัดเก็บมากเกินไป และทาให้ตน้ ทุนรวมในการจัดการสิ นค้า
คงคลังสู งขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งประยุกต์ใช้เทคนิ คการจาลองสถานการณ์ แบบมอนติ คาร์ โล เพื่อหา
นโยบายในการสั่งซื้ อและจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความต้องการใช้มากที่สุดมา
ใช้พิจารณาในงานวิจยั จากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาโดยใช้หลักการ ABC พบว่าสามารถจาแนกวัตถุดิบ
ที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม A ได้ 3 ชนิ ด คือ โครงไก่ เนื้ อไก่ และแป้ งมันจากนั้นเก็บข้อมูลปริ มาณความต้องการ
ใช้วตั ถุ ดิบในอดีตแต่ละชนิ ด เพื่อสร้างเป็ นตารางการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของข้อมูลความต้องการ
กาหนดความต้องการวัตถุดิบคงคลัง เพื่อกาหนดนโยบายการสั่งซื้ อและจุดสั่งซื้ อของวัตถุดิบทั้ง 3
ชนิ ด ได้ท้ งั หมด 27 นโยบาย จาลองสถานการณ์เพื่อหานโยบายคาสั่งซื้ อที่ทาให้เกิดต้นทุนรวมใน
การจัดการสิ นค้าคงคลังที่ต่าที่สุด โดยพบว่าปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสม และจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
ที่ทาให้ตน้ ทุนรวมของการจัดการสิ นค้าคงคลังของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดต่าสุ ด ประกอบด้วยปริ มาณ
การสัง่ ซื้ อโครงไก่ เนื้ อไก่ และแป้ งมัน เท่ากับ 4,400 1,000 และ 930 กิโลกรัมต่อครั้ง ตามลาดับ และ
ที่จุดสั่งซื้ อโครงไก่ เนื้ อไก่ และแป้ งมันที่เหมาะสมเท่ากับ 5,904 1,416 และ 2,760 กิโลกรัม ตามลาดับ
นอกจากนี้ยงั พบว่า นโยบายคาสั่งซื้ อแบบใหม่ทาให้เกิดต้นทุนในการจัดการสิ นค้าคงคลังต่าสุ ด เป็ น
จานวนเงิน 20,010,855 บาทภายใต้ขอ้ มูลต้นทุนรวมที่มีการกระจายตัวแบบปกติ และจานวนรอบ
ในการทดลองที่เหมาะสม ผลจากการจาลองสถานการณ์ในรอบวันผลิตที่ 90 วัน สามารถลดต้นทุน
รวมในการจัดการสิ นค้าคงคลังที่เกิดขึ้นจากนโยบายคาสั่งซื้ อเดิมได้ 12,448,765 บาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนที่ลดลงไปถึงร้อยละ 38.35
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กิติยาวดีและคณะ (2552) ได้ศึกษาข้อมูลสภาพปั ญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาใน
การบริ หารงานของร้าน นิวสตาร์ 4x4 โปรชอป เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
ของ ร้านนิ วสตาร์ 4x4 โปรชอป เพื่อศึกษาระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังและแก้ไขปั ญหาระบบ
สิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีการใช้เครื่ องมือการจัดการ และ กลยุทธ์ทางการตลาดใน
การแก้ไขปั ญหา ดังนี้ การจัดทาใบบันทึกรายการสิ นค้า (Stock card) การใช้ทฤษฎี ABC Analysis
ทฤษฎี EOQ การกาหนดกระบวนการทางานของการบริ หารสิ นค้าคงคลัง แนวคิด 5 ส. การวิเคราะห์
วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ของสิ นค้าค้างสต๊อก การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กาหนดตลาดเป้ าหมาย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกผลการใช้
เครื่ องมือดังกล่าวพบว่า ร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบมากขึ้น มี การตรวจนับสิ นค้าคงคลังและ จัดทาใบบันทึกรายการ
สิ นค้า (Stock card) สิ นค้าคงคลังมีการจัดเรี ยงหมวดหมู่ตามประเภท,ยี่ห้อ,รุ่ น มีการวางแผนการ
จัดซื้ อที่เหมาะสมและในด้านการตลาดมีการระบายสิ นค้าค้างสต๊อกและกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ที่ชดั เจน ผลจากการดาเนินงานทาให้ตน้ ทุนสิ นค้าค้างสต๊อกลดลง 12.61% ยอดขายเดือนมกราคม
เพิม่ ขึ้น 5.29%
ธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการปรับปรุ งระบบคงคลังด้วยการประยุกต์ใช้ วิชาการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการในด้านการวางแผนและควบคุ มการผลิ ต รวมถึ งการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใ นการจัดการระบบคงคลัง โดยจาแนกวัตถุ ดิบและชิ้ นส่ วนของคงคลังด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบ ABC และวางแผนและควบคุมปริ มาณของคงคลังให้เหมาะสม โดยใช้เทคนิค
การสั่งซื้ อที่ประหยัดรวมทั้งจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการควบคุมระบบคงคลังผล
จากการศึกษาพบว่า สามารถลดมูลค่าคงคลังเฉลี่ยลงจาก 6,986,551.40 บาท ไปเป็ น 5,551,449.23
บาท หรื อลดลงเท่ากับร้อยละ 20.54 นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาขึ้นยังสามารถช่วย
อานวยความสะดวกได้ง่ายขึ้น และรายงานสถานะของคงคลังได้อย่างรวดเร็ ว
ประเสริ ฐ ลาดสุ วรรณ (2549) ได้ทาการศึกษาแนวคิดระบบการจัดเก็บมาใช้เพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บในการลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าโดยได้ใช้ระบบการจัดเก็บแบบ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า ABC Classification Storage Location Policy/ABC CSLP วิธีการคือ สิ นค้าจะถูก
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมูลความถี่ ในการหมุนเวียนเข้าและออก กลุ่มสิ นค้าที่มีอตั รา
การหมุนเวียนสิ นค้าเข้าและออกคลังสู ง (Fast Moving) ปานกลาง (Medium Moving) และต่า (Slow
Moving) โดยกาหนดให้แทนด้วย A, B และ C ตามลาดับ จากนั้นแบ่งพื้นที่สาหรับการจัดเก็บสิ นค้า
เป็ น 3 เขต (Zone) เพื่อรองรับปริ มาณของสิ นค้าแต่ละกลุ่ม โดยได้สารองพื้นที่ไว้สูงสุ ดสาหรับแต่
ละกลุ่ม การคานวณระยะทางจะใช้โปรแกรม Xquery ช่ วยในการคานวณ จากผลการวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณพบว่าการจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสิ นค้าใช้ระทางการเคลื่อนย้ายสิ นค้าลดลง 27,564 เมตร หรื อ
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11.39% เมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบสุ่ มเชิ งคุ ณภาพการจัดเก็บแบบกลุ่มสิ นค้ามี ความเป็ นระเบียบ
จัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ ค้นหาสิ นค้าและตรวจนับได้สะดวกและรวดเร็ ว
วิทิต มนต์ประสิ ทธิ์ (2557) คลังสิ นค้ามีบทบาทสาคัญในการป้ องกันความไม่แน่นอนของ
อุปสงค์และอุปทานในห่ วงโซ่ อุปทาน เมื่อธุ รกิ จมีการขยายตัวคลังสิ นค้าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง
ด้านพื้นที่และการจัดการเพื่อรองรับปริ มาณและชนิ ดของสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ฉบับนี้ คือ นาเสนอการออกแบบผังคลังสิ นค้าเพื่อรองรับปริ มาณธุ รกรรมในอนาคตระยะเวลา 3 ปี
โดยอาศัยคลังสิ นค้าเครื่ องใช้ในสานักงานเป็ นกรณี ศึกษา ทางคณะวิจยั ได้พิจารณาเหตุผลของการ
ขยายพื้นที่ ของคลังสิ นค้าและวิเคราะห์ความจาเป็ นทางธุ รกิ จในการย้ายคลังสิ นค้า เมื่ อรวบรวม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในด้านการจัดการและด้านการดาเนิ นงานแล้ว สถานที่ต้ งั คลังสิ นค้าใหม่ได้
ถูกวิเคราะห์โดยใช้วิธีของกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
และข้อจากัดต่างๆ ของสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่ผา่ นวิธี AHP ดังกล่าวได้ถูกนามาพิจารณาปั จจัย
เบื้องต้นในการออกแบบผังคลังสิ นค้า ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้า อุปกรณ์การขนย้ายและ
จัดเก็บ และการจัดโซนเก็บสิ นค้า โดยผังคลังสิ นค้าที่ออกแบบได้ถูกนามาเปรี ยบเทียบกับผังคลังสิ นค้า
เดิมในด้านการใช้พ้นื ที่จดั เก็บ ด้านการเข้าถึงสิ นค้า ด้านผลิตภาพที่พนักงานสามารถหยิบได้โดยใช้
ข้อมูลในอดี ต ผ่านการจาลองตัวแบบระยะทางเฉลี่ ยสั้นที่สุด ซึ่ งผลการเปรี ยบเทียบพบว่าแบบผัง
คลังสิ นค้าที่ ออกแบบใหม่ สามารถดาเนิ นการได้ดีกว่าโดยสามารถรองรับการใช้พ้ืนที่จดั เก็บได้
มากกว่าคลังเดิม 77% โดยมีการใช้พ้ืนที่อยูท่ ี่ 91% ในปี ที่ 4 และใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดสิ นค้า
อยูท่ ี่ 57 นาทีต่อคาสั่งซื้ อหรื อ 10 กล่องต่อชัว่ โมงแรงงาน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั ญหาที่เกิดจากการใช้เวลาในการเดินทางหยิบสิ นค้าซึ่ งเกิดจาก
การขาดประสิ ทธิ ภาพในระบบการจัดเก็บสิ นค้าจึงทาให้ใช้เวลามากในการเดินทางหยิบสิ นค้า
งานวิจยั เรื่ อง “การวางผังคลังสิ นค้าโดยใช้เทคนิค ABC Analysis กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA
จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค ABC Analysis ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการคลังสิ นค้า บริ ษทั กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด 2. เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบ
สิ นค้า ซึ่งสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอผลการศึกษาตามแนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
เริ่ มต้น

ระเบียบวิธีการศึกษา
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปและเสนอแนะ

เริ่ มต้น
ภาพประกอบที่ 6 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
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3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบสิ นค้า และหาปั ญหาสาเหตุที่ทาให้ใช้ระยะเวลามากใน
การหยิบสิ นค้าจากจุด Pick face จากนั้นนาแนวคิดว่าวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยนา
ทฤษฎีมาใช้เป็ นเครื่ องในการวิเคราะห์วางแผนในการจัดเก็บสิ นค้าให้เกิดประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นตาม
วัตถุที่กล่าวมา โดยมีกระบวนการทางานดังนี้

ภาพประกอบที่ 7 กระบวนการทางานของคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด
3.2 ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ รายการสิ นค้าที่พ้ืนที่ Pick Face Zone D ของคลังสิ นค้า
บริ ษทั กรณี ศึกษา AAA กาจัด ที่มียอดการออกสู งสุ ด
ตารางที่ 9 จานวนยอดสิ นค้าออกประจาเดือนของ Zone D
กลุ่มสิ นค้ า
U6-ซอสปรุ งรส
R5-มันฝรั่งทอดกรอบ
J7-น้ ามันพืช
F6-ชาเชียวสาหรับชงดื่ม
98-ผงปรุ งรสสาเร็ จรู ป

ยอดสิ นค้ าออก(ลัง)
261
196
144
96
85
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
กลุ่มสิ นค้ า

ยอดสิ นค้ าออก(ลัง)
71
42
39
31
27

S6-น้ าแร่
I2-นมผงสาหรับเด็ก
09-ซอสมะเขือเทศ
96-น้ ามันมะกอก
B3-อาหารเด็กอ่อน
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
หลักการจัดการสิ นค้าคงคลัง ABC ANALYSIS

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผทู ้ าวิจยั ได้เก็บรวบรวมเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ คือ
1. การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจับเวลาของพนักงานที่เดินหยิบสิ นค้าจานวน 5 คน
2. การรวบรวมข้อมูลสิ นค้าขาออกใน เป็ นระยะเวลา 1 เดือนของ Zone D
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจับเวลาของพนักงานที่เดินหยิบสิ นค้าตามใบ Picking
ใบ Picking
กลุ่มสิ นค้ า
U6-ซอสปรุ งรส
U6-ซอสปรุ งรส
R5-มันฝรั่งทอดกรอบ
F6-ชาเชียวสาหรับชงดื่ม
98-ผงปรุ งรสสาเร็ จรู ป
B3-อาหารเด็กอ่อน
J7-น้ ามันพืช

วันหมดอายุ
31/01/19
15/06/19
03/05/22
09/22/19
10/03/19
24/6/19
30/04/21

จานวน(ลัง)
3
4
5
5
4
1
1

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างใบ Picking
2. รวบรวมข้อมูลยอดสิ นค้าออกประจาเดือน กรกฎาคม 2561 และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ปรับปรุ งผังสิ นค้าพร้อมจับเวลาใหม่อีกครั้ง ดังนี้
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยเวลาที่พนักงานใช้ในการหยิบสิ นค้าก่อนปรับปรุ ง
พนักงาน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
รวมค่ าเฉลีย่

เวลาทีใ่ ช้ จับเวลา (นาที)
9.45
8.46
10.01
9.59
10.00
9.30
3.31
9.45

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยเวลาที่พนักงานใช้ในการหยิบสิ นค้าหลังปรับปรุ ง
พนักงาน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
รวมค่ าเฉลีย่

เวลาทีใ่ ช้ จับเวลา(นาที)
6.21
7.46
6.01
6.59
5.00
6.30
7.31
6.41

3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มา
4. จับเวลาของพนักงานที่เดินทางหยิบสิ นค้าในคลังสิ นค้าก่อนปรับปรุ งจานวน 5 คน มา
เฉลี่ยเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จบั เวลาของพนักงานชุดเดิมที่เดินทางหยิบสิ นค้าในคลังสิ นค้าหลัง
การปรับปรุ ง
5. รวบรวมข้อมูลจากยอดออกสิ นค้าประจาเดือน กรกฎาคม 2561 เพื่อนามาเป็ นข้อมูลก่อนที่
จะนาเทคนิคการจัดเรี ยงสิ นค้าแบบ ABC มาทาการแก้ไขปั ญหานคลังสิ นค้าเพื่อให้ทราบว่าสิ นค้า
ไหนมียอดออกสู งควรไว้ใกล้ประตูทางออกเพื่อทาการจับเวลาอีกครั้ง
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3.6 สรุ ปผลและเสนอแนะ
จัดเรี ยงสิ นค้าที่จุด Pick Face ของ Zone D โดยดูจากข้อมูลยอดขายที่รวบรวมมาวิเคราะห์
และใช้เทคนิคการจัดเรี ยงสิ นค้า ABC มาช่วยในการแก้ไขปั ญหา เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
หยิบสิ นค้า

Outbound
จุด Pick Face

F6

S6

จุดวางสินค ้า

U6 96

J7
98
R5 09
10 M.

DA DB

DC DD

DE DF

B3
DG DH

50 M.

R5
DI DJ

DK DL

DM DN

DO DP

Inbound

ภาพประกอบที่ 9 ภาพจาลองในคลังสิ นค้า Zone D ก่อนปรับปรุ ง
จากรู ปภาพจะเห็นได้วา่ ภายในคลังสิ นค้าของ Zone D ทาการจัดเรี ยงสิ นค้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทาให้พนักงานใช้เวลามากในการเดินทางหยิบสิ นค้า ทาให้เกิดความล่าช้า จึงใช้เทคนิ คการจัดเรี ยง
สิ นค้าแบบ ABC เข้ามาช่วยในการจัดเรี ยงสิ นค้าที่มียอดการออกสู งสุ ดไว้ใกล้ประตู และสิ นค้าที่มี
ยอดการออกต่าสุ ดอยูข่ า้ งลัง เรี ยงตามลาดับ เพื่อสามารถลดระยะเวลาการหยิบสิ นค้าของพนักงาน
หยิบสิ นค้า

0

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การนาเสนอในบทนี้ เป็ นการแสดงผลการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการลดระยะเวลาในการ
เดินทางหยิบสิ นค้าด้วยเทคนิควีธีการจัดเรี ยง โดยใช้วธิ ีการ ABC Analysis โดยการจัดเรี ยงสิ นค้าที่มี
ยอดการออกสู งจะถูกนามาเรี ยงอยู่ใกล้ประตูทางออกมากที่สุด ตามลาดับเพื่อลดระยะเวลาในการ
เดินทางหยิบสิ นค้าของพนักงาน
ปัญหาทีพ่ บก่อนทีจ่ ะมาใช้ วธิ ีการจัดเรียงแบบ ABC

Outbound
จุด Pick Face

F6

S6

จุดวางสินค ้า

U6 96

J7
98
R5 09
10 M.

DA DB

DC DD

DE DF

B3
DG DH

50 M.

R5
DI DJ

DK DL

DM DN

DO DP

Inbound

ภาพประกอบที่ 10 แบบจาลองคลังสิ นค้า Zone D ก่อนใช้ ABC
จากภาพจะเห็นได้วา่ ก่อนที่จะนาเทคนิ ค ABC มาช่วยในการเรี ยงสิ นค้า จะเห็นว่าในการ
เดินทางหยิบสิ นค้าในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาในการเดินทางที่มาก เนื่ องจากสิ นค้าถูกจัดเรี ยงโดยที่ไม่
คานึงถึงยอดการขายสิ นค้าจากมากไปน้อยไว้ใกล้ประตูทางออก จึงทาให้พนักงานใช้เวลาไปกับการ
เดินทางหยิบสิ นค้าตามตารางด้านล่างดังนี้
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยเวลาก่อนใช้เทคนิค ABC

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยเวลาหลังใช้เทคนิค ABC

พนักงาน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7

เวลาทีใ่ ช้ จับเวลา(นาที)
9.45
8.46
10.01
9.59
10.00
9.30
3.31

พนักงาน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7

เวลาทีใ่ ช้ จับเวลา(นาที)
6.21
7.46
6.01
6.59
5.00
6.30
7.31

รวมค่ าเฉลีย่

9.45

รวมค่ าเฉลีย่

6.41

จากตาราง ก่อน – หลัง ที่มีการจัดเรี ยงสิ นค้าด้วยเทคนิค ABC ทาให้พนักงานใช้เวลาในการ
เดินทางหยิบสิ นค้าน้อยลงโดยใช้ค่าเฉลี่ยของพนักงานจานวน 5 คน ก่อนที่จะนาเทคนิ ค ABC เข้า
มาช่วยในการจัดเรี ยงสิ นค้า พนักงานจานวน 5 คน ใช้เลาในการเดินทางหยิบสิ นค้าเฉลี่ย 9.45 นาที
และหลังจากที่มีการจัดเรี ยงสิ นค้าแบบ ABC พนักงานชุดเดิมจานวน 5 คน ใช้เวลาในการเดินทาง
หยิบสิ นค้าเฉลี่ย 6.41 ลดลง 3.04 นาที จะเห็นได้วา่ พนักงานใช้เวลาในการหยิบสิ นค้าลดลง
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ผลการดาเนินวิจัยหลังทีจ่ ะมาใช้ วธิ ีการจัดเรียงแบบ ABC

ภาพประกอบที่ 11 แบบจาลองคลังสิ นค้า Zone D หลังใช้ ABC
โดยการจัดเรี ยงสิ นค้าที่มียอดขายสิ นค้าสู งสุ ด (หน่วย : ลัง) ไว้ใกล้ประตูทางออก และสิ นค้า
ที่มียอดขายปานกลางหรื อเคลื่อนไหวปานกลางและยอดขายสิ นค้าต่า หรื อเคลื่อนไหวช้าไว้ตามลาดับ
เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยิบสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม

0

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การแก้ไขปั ญหาการวางผังคลังสิ นค้า กรณี ศึกษาบริ ษทั AAA จากัด โดยใช้วิธีการจัดเรี ยง
สิ นค้าแบบ ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ ทาให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้กบั องค์กร
ได้เป็ นอย่างดี และสามารถลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางหยิบสิ นค้าของพนักงานได้ดี
สรุ ปผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ นค้า ประจาเดือน กรกฎาคม ของสิ นค้า Zone D มาคานวณ เพื่อ
แบ่งกลุ่มของสิ นค้าดังนี้
กลุ่ม A คือ สิ นค้ายอดขายดีหรื อเคลื่อนไหวสู ง ให้อยูใ่ กล้ประตุทางออก มีสินค้าจานวน 5
รายการ
กลุ่ม B คือ สิ นค้ายอดขายปานกลางหรื อเคลื่อนไหวปานกลาง ให้อยูถ่ ดั จาก กลุ่ม A เข้าไป
มีจานวน 4 รายการ
กลุ่ม D คือ สิ นค้ายอดขายต่าหรื อเคลื่อนไหวช้า ให้อยูถ่ ดั จาก B เข้าไป มีจานวน 2 รายการ
การจัดการด้านพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบ และวางผังโรงงาน
โดยจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้าที่ได้ดาเนิ นการแบ่งประเภท ของสิ นค้า
ตามทฤษฎี ABC Analysis เพื่อให้เหมาะสมต่อการทางานและเพื่อลดระยะทางในการเดินทางหยิบ
สิ นค้าและส่ งมอบสิ นค้าตามจุด แบ่งเป็ นโซนกรุ งเทพฯ และโซนต่างจังหวัด ทาให้ลดระยะเวลาลง
ได้
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยเวลาก่อนใช้เทคนิค ABC
พนักงาน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
รวมค่ าเฉลีย่

เวลาทีใ่ ช้ จับเวลา(นาที)
9.45
8.46
10.01
9.59
10.00
9.30
3.31
9.45

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยเวลาหลังใช้เทคนิค ABC
พนักงาน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
รวมค่ าเฉลีย่

เวลาทีใ่ ช้ จับเวลา(นาที)
6.21
7.46
6.01
6.59
5.00
6.30
7.31
6.41

จากตาราง ก่อน – หลังการจัดวางผังคลังสิ นค้าด้วยวิธี ABC แล้ว ภายหลังจากการจัดวางผัง
คลังสิ นค้าใหม่ พบว่าพนักงานสามารถใช้เวลาในการเดินหยิบสิ นค้าน้อยลงจากเดิม 9.45 นาที โดย
ใช้พนักงานชุดเดิมเดินหยิบสิ นค้าใช้เวลา 6.41 นาที ลดลงกว่าเวลาเดิม 3.04 นาที ทาให้สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการหยิบสิ นค้า และสามารถลดระยะทางในการเดินหยิบสิ นค้าได้ ซึ่ งสามารถลด
ระยะเวลาในการส่ งมอบให้กบั ลูกค้าได้ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแนวทางการวางผังคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด
โดยใช้การจัดเรี ยงสิ นค้า โดยเทคนิค ABC Analysis เพื่อแก้ไขปั ญหาการลดระยะเวลาการหยิบสิ นค้า
เนื่องจากระยะทางที่ใช้เดินทางหยิบสิ นค้า จึงส่ งผลให้สูญเสี ยเวลากับกิจกรรมการหยิบสิ นค้า ซึ่ งผล
การศึกษาสอดคล้องกับ ธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการปรับปรุ งระบบคงคลังด้วยการประยุกต์ใช้
โดยจาแนกวัตถุดิบและชิ้นส่ วนของคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ ABC และวางแผนและควบคุม
ปริ มาณของคงคลังให้เหมาะสม สามารถช่วยอานวยความสะดวกได้ง่ายขึ้น เพื่อดาเนิ นการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดเรี ยงสิ นค้าแบบ ABC Analysis ควรมีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ โดยการรวบรวมข้อมูล
การขายสิ นค้า
2. การเคลื่อนไหวสิ นค้า เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง
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3. โรงงานกรณี ศึกษาควรจะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า โดย
การจัดกลุ่มสิ นค้า ในคลังสิ นค้า และการออกแบบและวางผังโรงงาน จัดสรรพื้นที่ ในการจัดเก็บ
สิ นค้าตามประเภทของ สิ นค้าตามที่ผวู้ จิ ยั ได้เสนอไว้
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