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การค้นคว้าอสิระเร่ือง การวางผงัคลงัสินคา้ส าเร็จรูปดว้ยเทคนิค ABC ANALYSIS  
 กรณีศึกษา บริษทั AAA จ  ากดั 
ค าส าคญั การลดระยะเวลาการหยบิสินคา้ 
นักศึกษา วรรณวภิา ช่ืนเพช็ร 
อาจารย์ทีศึ่กษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวนิ วงศว์วิฒัน์ 
หลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะ  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
ปีการศึกษา 2560 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค ABC Analysis ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทักรณีศึกษา บริษทั  AAA จ ากดั (2) เพื่อศึกษาการ
ลดระยะเวลาในการหยิบสินคา้ โดยผูว้ิจยัประยุกตใ์ชก้ารจดัเรียงสินคา้ABC Analysis โดยการออกแบบ
และวางผงัคลงัสินคา้ ซ่ึงในการด าเนินงานวิจยั ผลการศึกษาพบวา่ น้ี พบว่าปัญหาท่ีเกิดจากการใช้
เวลาในการเดินทางหยิบสินคา้ซ่ึงเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในระบบการจดัเก็บสินคา้จึงท าให้
ใชเ้วลามากในการเดินทางหยิบสินคา้ การจดัเรียงสินคา้ดว้ยเทคนิค ABC ท าให้พนกังานใชเ้วลาใน
การเดินทางหยิบสินคา้นอ้ยลงโดยใชค้่าเฉล่ียของพนกังานจ านวน 5 คน ก่อนท่ีจะน าเทคนิค ABC 
เขา้มาช่วยในการจดัเรียงสินคา้ พนกังานจ านวน 5 คน ใชเ้ลาในการเดินทางหยิบสินคา้เฉล่ีย 9.45 นาที 
และหลงัจากท่ีมีการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC พนกังานชุดเดิมจ านวน 5 คน ใชเ้วลาในการเดินทาง
หยบิสินคา้เฉล่ีย 6.41 ลดลง 3.04 นาที จะเห็นไดว้า่พนกังานใชเ้วลาในการหยบิสินคา้ลดลง  

โดยการจดัเรียงสินคา้ท่ีมียอดขายสินคา้สูงสุด (หน่วย : ลงั) ไวใ้กลป้ระตูทางออก และสินคา้
ท่ีมียอดขายปานกลางหรือเคล่ือนไหวปานกลางและยอดขายสินคา้ต ่า หรือเคล่ือนไหวชา้ไวต้ามล าดบั 
เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยบิสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 



II 

IS TITEL THE LAYOUT DESIGN OF FINISHED GOODS IN 
 WAREHOUSE BY ABC ANALYSIS CASE STUDY 
 OF AAA COMPANY LTD. 
KEY WORD         REDUCTION TIME OF PICKING 
STUDENT         WANWIPA CHUANPENT 
ADVISOR         ASST. PROF. ASAWIN WONGWIWAT DR. 
LEVEL OF STUDY MASTER OF SCIENCE OF LOGISTICS  
  AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
FACULTY         COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
  SRIPATUM UNIVERSITY 
ACADEMIC YEAR 2017 
 

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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บทที ่1 
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญ 
 ในปัจจุบนัท่ีการแข่งขนัทางธุรกิจไดมี้ความต่ืนตวัมากข้ึนซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงจาก
การกระตุน้ของการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้นกัลงทุนทั้งในและต่างชาติ
สามารถแสวงหาโอกาส ทางธุรกิจไดก้วา้งขวางข้ึนภายใตก้ารรวมตวัในภูมิภาคน้ี อยา่งไรก็ตาม เรา
อาจจะมองไดว้า่การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นโอกาสท่ีดีแต่ในอีกมุมมองหน่ึงก็อาจจะ
เป็นภยัคุกคามต่อนกัลงทุนไดเ้ช่นกนั หากไม่มีความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ตลาดท่ีเปิดเสรีมากยิ่งข้ึน 
ธุรกิจหน่ึงท่ีน่าจบัตามองก็คือธุรกิจบริการคลงัสินคา้ เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อ 
ระบบโลจิสติกส์โดยภาพรวมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคลงัสินคา้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ ทั้งเป็นการจดัเก็บสินคา้ การกระจายสินคา้ การพกัสินคา้เพื่อกระจายต่อ และภายใตก้ารคา้
ยคุใหม่น้ี การบริหารจดัการ Supply chain ท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกลท่ีน ามาซ่ึงความส าเร็จใน
การท าธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อใหป้ระเทศไทยซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะกา้วข้ึนมา
เป็นศูนยก์ลางดา้นโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ นกัลงทุนไทยมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบันกัลงทุนต่างชาติและผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆใน
ภูมิภาค ปัจจุบนักิจการรับฝากเก็บสินคา้ของประเทศไทยนั้น มีจ  านวนผูป้ระกอบการของไทยมีทั้งหมด 
231 ราย แบ่งเป็นคลงัสินคา้ 56 ราย ไซโล 25 รายและห้องเยน็ 150 ราย โดยทั้งหมดมีความจุรวม 6.78 
ลา้นตนั แต่มีอตัราขยายตวัของผูป้ระกอบการไม่สูงนกัเพียงร้อยละ 1.75 โดยธุรกิจบริการคลงัสินคา้ 
ไซโล และห้องเยน็ ของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นลกัษณะ SMEs และเป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึง
ยงัมีความสามารถในการแข่งขนัไม่สูงนกัเน่ืองจากยงัไม่มีระบบการจดัการท่ีดีซ่ึงกระทรวงพาณิชย์
โดยกรมการคา้ภายในไดส้นบัสนุนให้มีการพฒันาให้ไดต้ามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน ISO และ
เกณฑ์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่วนหน่ึงเพื่อรองรับการเปิดเสรีตามประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้ปรับตวัรองรับการแข่งขนั และใช้โอกาสน้ีหาผูร่้วมลงทุนจาก
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามโอกาสในการลงทุนในตลาดอาเซียนนั้นมีอยูม่าก แต่ผูป้ระกอบการไทยมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างมาตรฐานของตนเอง ประกอบกบัการหาพนัธมิตรในการลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อใหส้ามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดอาเซียนใหดี้ยิง่ข้ึน [1] 
 บริษทั AAA จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจประเภทคลงัจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงจะมีสินคา้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อมาจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคในประเทศไทย ดงันั้นคลงัสินคา้เป็นส่วน
หน่ึงท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัการท่ีดีเพื่อให้สินคา้มีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้และ
เพื่อควบคุมตน้ทุนในการเก็บสินคา้คงคลงัใหต้ ่าท่ีสุดโดยไม่ให้สินคา้ขาดมือจนเป็นสาเหตุให้ธุรกิจ
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เสียโอกาสทางการคา้ โดยทัว่ไปการจดัการคลงัสินคา้ไม่เพียงแต่มองเร่ืองการลดตน้ทุนเพียงอยา่ง
เดียว ความรวดเร็วก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ลุกคา้พึงพอใจอีกดว้ย ยงัมีกิจกรรมการหยิบสินคา้ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดในทุกกิจกรรม 

 

ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิ แสดงกิจกรรมโลจิสติกส์ในคลงัสินคา้ 

 จากการศึกษาพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมการหยิบสินคา้คือพนกังานใชเ้วลามากในการเดินทางหยิบสินคา้ 
จากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในงานและเกิดต้นทุนในการด าเนินงานท่ี
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเกิดความสูญเปล่า ผูว้ิจยัจึงได้ได้เล็งเห็นความส าคญัในการหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้กบั ค านาย อภิปรัชญาสกุล () ท่ีให้ความหมายและความส าคญัของ
คลงัสินคา้วา่เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บสินคา้ท่ีใชส้ าหรับผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมีขนาด
เหมาะสมกบัธุรกิจท่ีท าอยู ่มีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บ เคล่ือนยา้ยตามความเหมาะสม คลงัสินคา้
มีไวเ้พื่อสนบัสนุนกิจกรรมของแต่ละฝ่าย หรือบริษทัตามวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยตามมุมมอง
ของคลงัสินคา้มาตรฐานสากล และการจดัการคลงัสินคา้ คือ กระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่างๆ 
เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการคลงัสินคา้ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์อง
คลงัสินคา้ [2]  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค ABC Analysis ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้บริษทักรณีศึกษา บริษทั  AAA จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการหยบิสินคา้ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1. เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางแกไ้ขและบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทค ABC Analysis ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้บริษทักรณีศึกษา บริษทั AAA จ ากดั 
 

ขอบเขตการวจัิย 
งานวจิยัน้ีท าการศึกษาการเสนอแนวทางการลดระยะเวลาการหยิบสินคา้โดยใชท้ฤษฎี ABC 

Analysis กรณีศึกษา บริษทั AAA จ ากดั โดยท าการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการหยบิสินคา้ 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อการเสนอแนวทางแนวทางแกไ้ขและบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ดงัน้ี 
 การแบ่งกลุ่มสินคา้โดยใชท้ฤษฎี ABC Analysis 

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
การศึกษาการจดัการคลงัสินคา้และปัญหาอุปสรรคฝ่ังขาออก (Outbound) ของคลงัสินคา้ 

กรณีศึกษาบริษทั AAA จ ากดั 
3. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีคือ รายการสินคา้ท่ีจดัเก็บพื้นท่ี Pick Face Zone D ท่ีมียอด

การออกสูงสุด 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. Rack หมายถึง ชั้นวางสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับน ้ าหนกัของสินคา้ได ้1,000 กิโลกรัม

ต่อพาเลท ซ่ึงเหมาะกบัคลงัสินคา้ทัว่ไป 
2. Location code หมายถึงรหสัของต าแหน่งบนชั้นวาง  
3. Item code หมายถึงรหสัของสินคา้หรือช้ินงานท่ีจดเก็บในคลงัสินคา้งานวจิยัคลงัสินคา้ 
4. Pick Face ระบบการจดัเก็บสินคา้และการเติมสินคา้เพื่อหยบิจ่าย และจดัส่ง 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการท าสารนิพนธ์เร่ือง การศึกษาเสนอแนวทางการลดระยะเวลาการหยิบสินคา้โดยใช้

ทฤษฎี ABC Analysis กรณีศึกษา บริษทั AAA จ  ากดั ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมหลกัการ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดคลงัสินค้า 

1.1  ความหมายของการจัดการคลงัสินค้า 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2547) อธิบายวา่ คลงัสินคา้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ (A Planned Space for the Efficient 
Accommodation and Handing for Goods and Materials) โดยคลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีในการเก็บสินคา้
ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บใน
คลงัสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบ (Components) และช้ินส่วนต่างๆ 
(Part) 

2. สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) หรือ “สินคา้” จะนบัรวมไปถึงงานระหวา่งการผลิต   
(Work In Process) ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้ง (Disposed) และวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่ (Recycle Materials)     
 การจัดการคลังสินค้า หมายถึง กระบวนการประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการกิจการคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องคลงัสินคา้
แต่ละประเภทท่ีก าหนดไว ้ 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดการคลงัสินค้า 
1. ลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยในคลงัสินคา้ใหม้ากท่ีสุด  
2. การใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. สร้างความมัน่ใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและ

สอดคลอ้งกบัระดบัของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้
4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้ง 

การรับเขา้และการจ่ายออก โดยใชป้ริมาณจากการจดัซ้ือและความตอ้งการในการจดัส่งให้แก่ลูกคา้
เป็นเกณฑ ์

5. สามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควบคุม และรักษาระดบัการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื่อให้
เกิดการบริการภายใตต้น้ทุนท่ีเกิดประสิทธิผลคุม้ค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจท่ีก าหนด
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ (อมรศิริ ดิสสร . 2550 : 6) 
ไดด้งัน้ี 

1. ธุรกิจมีสภาพคล่องมากข้ึน    
2. เงินลงทุนในสินคา้คงคลงันอ้ยลง 
3. ลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัลงซ่ึงส่งผลใหต้น้ทุนลดลง 
4. สามารถตั้งราคาขายใหต้ ่ากวา่คู่แข่งขนัได ้
5. ธุรกิจไดรั้บก าไรเพิ่มข้ึน 
6. การวางแผนและควบคุมสินคา้อย่างเหมาะสมท าให้ธุรกิจทราบความเคล่ือนไหวของ

สินคา้ไดต้ลอดเวลาอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  าและรวดเร็ว 
7. พนกังานในคลงัสินคา้ปฏิบติังานดว้ยความมัน่ใจข้ึนนอกจากน้ี สินคา้คงคลงัยงัมีประโยชน์

อีกหลายประการ (ความหมายและประเภทของสินคา้คงคลงั. 2550 : 12 ) เช่น  
 7.1 เป็นการรักษาการผลิตใหมี้อตัราคงท่ีสม ่าเสมอ เพื่อรักษาระดบัการวา่จา้งแรงงาน 
การเดินเคร่ืองจกัร ฯลฯ ให้สม ่าเสมอได ้โดยจะเก็บสินคา้ท่ีจ  าหน่ายไม่หมดในช่วงท่ีจ าหน่ายไดไ้ม่
ดีไวจ้  าหน่ายตอนช่วงเวลาท่ีลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ ซ่ึงในช่วง เวลานั้นอาจจะผลิตไม่
ทนัการจ าหน่าย 
 7.2 ท าให้ธุรกิจไดส่้วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจดัซ้ือสินคา้จ านวน
มากต่อคร้ังเพื่อเป็นการป้องกันการเปล่ียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เม่ือสินคา้ใน
ทอ้งตลาดมีราคาเพิ่มสูงข้ึน 
 7.3 เป็นการป้องกนัของขาดมือ ดว้ยสินคา้เผื่อขาดมือ เม่ือเวลารอคอยล่าชา้ หรือบงัเอิญ
ไดค้  าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึนอยา่งกะทนัหนั 
 7.4 ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเน่ืองอยา่งราบร่ืน ไม่มีการหยุดชะงกั
อนัเน่ืองจากของขาดมือ จนท าให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซ่ึงจะท าให้คนงานวา่งงาน
เคร่ืองจกัรถูกปิด หรือผลิตไม่ทนัค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
 7.5 เป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีประมาณการไวใ้นแต่ละช่วงเวลา 
ทั้งในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตอ้งเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้นคลงัสินคา้ 

ศลิษา ภมรสถิตย ์(2547) กล่าววา่ การจดัการคลงัสินคา้เป็นการวางแผนและควบคุมเก่ียวกบั
ประเภทและปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีตอ้งการเก็บรักษา ตลอดจนรูปแบบของระบบการควบคุม
สินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม ค าวา่ “สินคา้คงคลงั” ในท่ีน้ีหมายรวมถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต (Raw Material) 
สินคา้ระหวา่งท า (Work in Process) และสินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) สินคา้เหล่าน้ีมีตน้ทุน
และระบบท่ีใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยส าคญัดงัต่อไปน้ี  
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1. เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ การเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้นปริมาณท่ีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ จะไม่ท าใหเ้กิดปัญหาสินคา้ขาดมือ ซ่ึงการท่ีสินคา้ขาดมือนั้น ถา้ลูกคา้ไม่สามารถ
รอสินคา้งวดใหม่ไดแ้ละไปซ้ือสินคา้ของคู่แข่งแทนจะท าให้กิจการตอ้งสูญเสียยอดขายไป นอกจากนั้น
การมีสินคา้คงคลงัไวย้งัช่วยใหเ้วลา (Lead Time) ในการตอบสนองค าสั่งซ้ือสินคา้ ของลูกคา้ลดลง  

2. เพื่อป้องกนัความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต สินคา้คงคลงัช่วยป้องกนัความไม่
แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้เช่นในบางคร้ังผูผ้ลิตอาจมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบไวเ้น่ืองจากคาดว่า
ราคาของวตัถุดิบในอนาคตอาจสูงข้ึนหรือขาดแคลนหรือมีแนวโนม้วา่โรงงานซัพพลายเออร์จะมี
การสไตร์คของแรงงานฯลฯ ดงันั้นการเก็บวตัถุดิบว่าวนหน่ึงท าให้สามารถส่งป้อนการบวนการ
ผลิตไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ และไม่ท าให้สายการผลิต
หยดุชะงกั 

 
การวางผงัคลงัสินค้า 

การวางผงัคลงัสินคา้ (Warehouse Layout) การจดัการคลงัสินคา้มีความส าคญัอย่างยิ่งใน
ธุรกิจโดยหนา้ท่ีของคลงัสินคา้ ประกอบดว้ยการเคล่ือนยา้ยการจดัเก็บ การรวบรวมและการกระจาย
สินค้าดงันั้นการจดัพื้นท่ีคลงัสินคา้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมท าให้การท างานต่างๆ ภายในคลงัสินคา้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนช่วยเพื่อใหเ้กิดการลดตน้ทุนในกระบวนการท างาน  

2.1  การวางผงัคลงัสินค้า (Warehouse Layout)  
การวางผงัของคลงัสินคา้หรือวสัดุโดยทัว่ไปมกัจะตอ้งการให้สินคา้มีลกัษณะการเคล่ือนท่ีเป็น 

เส้นตรง, ระยะทางการเคล่ือนท่ีทั้งของพนกังานและสินคา้ตอ้งสั้น กะทดัรัดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์
น้ีช่องทางเดินควรจะแคบท่ีสุดเท่าท่ีท าไดแ้ละไม่ควรเป็นทางตนั (Smith, 1989)  

โดยทัว่ไปการวางผงัมกัจะมีแนวคิดท่ีผดิเก่ียวกบัการออกแบบผงัใหมี้ความยดืหยุน่สามารถ 
เปล่ียนแปลงการจดัเก็บไดต้ามเหตุการณ์ (Flexibility) ไม่มีการก าหนดเส้นแบ่งช่องทางเดิน-ส่วนจดัเก็บ 
เพราะมีเหตุผลวา่ชนิดและปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงในการออกแบบถา้
พิจารณาเฉพาะเพียงความยืดหยุน่เพียงอยา่งเดียวจะท าให้กิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการขนยา้ย (Handling) 
และการจดัเก็บรักษา (Storage) ขาดประสิทธิภาพ ดงันั้นในการวางผงัควรพิจารณาทั้งปัจจยัความสามารถ
ยดืหยุน่ได,้ปริมาณสินคา้ท่ีสามารถจดัเก็บไดแ้น่นอนและความหนกัเบาในการจดัเก็บ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
ควรไดรั้บค านวณและบนัทึกอยา่ปล่อยให้ “ความยืดหยุน่ได”้ เป็นค าเดียวกบั “ความสูญเสีย” (Jenkins, 
1968)  

หลกัการวางผงัคลงัสินคา้มีดงัน้ีคือ  
1) พยายามใหเ้ส้นทางการท างานเป็นเส้นตรงผา่นไดต้ลอด เช่น แผนผงัคลงัสินคา้ในรูปภาพ

ประกอบท่ี 2 ซ่ึงมีขอ้ดีคือง่ายต่อการวางผงัและสินคา้ต่างเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียว ท าใหง่้ายต่อระบบ 
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2) ขนถ่ายสินคา้และเป็นรูปแบบท่ีใชโ้ดยทัว่ไปและรูปภาพประกอบท่ี 3 เป็นอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีสินคา้มีการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงทางเดียวกนั  

3) ให้มีความยืดหยุ่นพอสมควร ไม่มากจนเกินไปจนการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ 
หรืออีกนยัหน่ึงใหมี้ความยดืหยุน่โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่า 

 

ภาพประกอบที ่2 แสดงการวางผงัคลงัสินคา้มีการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง (Smith,1989) 

 

ภาพประกอบที ่3 แสดงการวางผงัคลงัสินคา้มีการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง (Bowersox and Closs, 1989) 
 
 รูปภาพประกอบท่ี 4 เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของผงัสินคา้ โดยจุดรับและจดัส่งใชพ้ื้นท่ีบริเวณ
เดียวกนัซ่ึงมีขอ้ดีในการลดอตัราค่าบริการของพาหนะท่ีรอบริเวณท่ารับ-ส่งสินคา้ และการขาดสินคา้
หรือส่งสินคา้ใหลู้กคา้ชา้กวา่ก าหนดมีปริมาณนอ้ยกวา่ และท่ีส าคญัคือ สามารถจดัส่งสินคา้ออกไป
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ไดใ้นทนัทีท่ีรับสินคา้หรือพสัดุเขา้มาโดยไม่ผา่นการจดัเก็บก่อนซ่ึงวิธีน้ีเรียกวา่ “ครอสดองก้ิง” (cross 
docking) (Mulcathy, 1994) 

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการวางผงัคลงัใหจุ้ดรับละจดัส่งใชพ้ื้นท่ีบริเวณเดียวกนั (Smith, 1989) 

การวางผงัคลงัสินคา้ คือ การวางแผนในการจดัตั้งคลงัสินคา้ใหเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กบัหนา้ท่ีในแต่ละงาน รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในคลงัสินคา้ เพื่อให้กระบวนการท างานเป็นไป
อยา่งราบร่ืน ปลอดภยั และรวดเร็ว โดยใหร้ะยะทางและระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยสั้นท่ีสุด และเสีย
ค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด (เหรียญ บุญดีสกุลโชค, 2552; อรุณ บริรักษ,์ 2547) 

2.1.1  วตัถุประสงค์ในการวางผงัคลงัสินค้า 
1) ใชพ้ื้นท่ีในคลงัสินคา้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2) ใหก้ารไหลของสินคา้จากพื้นท่ีรับสินคา้ไปยงัพื้นท่ีจดัเก็บ และจากพื้นท่ีจดัเก็บไปประกอบ 

บรรจุหีบห่อ และไปยงัพื้นท่ีจดัส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือระยะเวลาในการเคล่ือนท่ีของทั้งพนกังาน
และสินคา้สั้นท่ีสุด 

3) ใหค้วามสามารถเขา้ถึงสินคา้แต่ละรายการมีประสิทธิภาพ สามารถหยิบสินคา้ไดส้ะดวก
ท่ีสุด 

4) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการต ่าท่ีสุด 
5) เพิ่มผลผลิตในการทางานหลกัๆของพนกังานในคลงัสินคา้ (การรับสินคา้ การเคล่ือนยา้ย 

การจดัเก็บ การหยบิสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การเตรียมจดัส่ง การจดัส่งและการรับคืนสินคา้ 
6) ด ารงไวซ่ึ้งปรัชญาและทิศทางขององคก์ร 
7) ป้องกนัสินคา้คงคลงัและอุปกรณ์ขนยา้ยจากการเสียหาย การลกัขโมย และส่ิงรบกวน 
8) เตรียมพร้อมสาหรับการขยายคลงัสินคา้ 
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9) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน 
10) ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจของลูกคา้ 
2.1.2  ขั้นตอนการวางผงัสินค้า 

 โดยทัว่ไปขั้นตอนในการออกแบบคลงัสินคา้มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี (ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 2552 ; 
เหรียญบุญดีสกุลโชค, 2552) 

1) ก าหนดวตัถุประสงคข์องการวางผงัคลงัสินคา้เช่นตอ้งการออกแบบให้คลงัสินคา้มีระดบั
การบริการท่ีดี (Service level) มีระยะเวลาในการหยิบสินคา้ท่ีนอ้ย (Picking time) หรือตอ้งการผงัท่ี
ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด (Space utilization) หรือเป็นคลงัสินคา้แบบการส่งสินคา้ผา่นคลงั (Cross 
docking) หรือตอ้งการผงัคลงัสินคา้ท่ีมีความยืดหยุน่สูงเพราะมีแบบของผลิตภณัฑ์เป็นจ านวนมาก
เป็นตน้ 

2) ด าเนินการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ขนาดของพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดของ
สินคา้คงคลงัยอดขายและความถ่ีในการจดัเก็บและหยิบสินคา้ขนาดของสานกังานขนาดของเส้นทาง
ต่างๆ ท่ีตอ้งการขนาดของอาคารชั้นวางความสูงแนวด่ิงประตูดาดฟ้า เพดานถงัดบัเพลิงปลัก๊ไฟตลอดจน
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ 

3) วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพื่อก าหนดแผนท่ีตั้งของหน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
(1) การประเมินขอ้มูลดา้นต่างๆ เพื่อก าหนดอุปกรณ์ในการขนถ่าย (Material handling) เช่น                                

การวิเคราะห์รายการสินคา้หรือ SKU (Stock Keeping Unit) ประเภทของหีบห่อ (Package type) 
จ านวนหีบห่อในหน่ึงหน่วยขนถ่าย (Unit load หรือ pallet) ขนาดความกวา้ง x ยาว xสูงและน ้ าหนกั
ของหน่ึงหน่วยขนถ่าย เป็นตน้ 

(2) การประเมินก าหนดท่ีตั้งของสถานท่ีจดัเก็บชั้นวางต่างๆ กล่าวคือก าหนดช่องและต าแหน่ง
ท่ีวางของชั้นจดัเก็บต่างๆ และการออกแบบระบบจดัเก็บสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีหลายระบบ 

(3) การประเมินทางเดินในการค านวณพื้นท่ีทั้งหมดของคลงัสินคา้จะตอ้งพิจารณาความ
ตอ้งการของพื้นท่ีทางเดินเป็นส่ิงจ าเป็นสาหรับการเขา้ถึงจุดเก็บสินคา้และใช้เพื่อผา่นไปตามส่วน
ต่างๆ ของคลงัสินคา้การพิจารณาทางเดินตอ้งค านึงถึงการน าสินคา้เขา้เก็บกบัการจ่ายสินคา้ให้เกิดข้ึน
ในเวลาเดียวกนัหรือไม่คนจดัสินคา้จะท างานท่ีทางเดินระหวา่งท่ีรถฟอร์คลิฟท ์ (Forklift) ท างาน
หรือไม่จะตอ้งประเมินถึงเปอร์เซ็นตพ์ื้นท่ีวา่งในการจดัเก็บท่ีพึงเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้จดัเก็บ
และกระจายสินคา้แบบคงท่ี (Fixed Storage) พื้นท่ีวา่งจะเกิดข้ึนไดถึ้ง 20% ในขณะท่ีจดัแบบสุ่ม 
(Random System) เปอร์เซ็นตสู์ญเสียจะนอ้ยลง 

(4) สรุปความตอ้งการใช้พื้นท่ีในคลงัสินคา้โดยค านวณพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บสินคา้สรุป
ประเภทการจดัเก็บ เช่น ประเภทและขนาดของพาเลทและชั้นวาง (Pallet and rack) ความกวา้ง
ความยาวของทางเดินพื้นท่ีว่างท่ีจะพึงเกิดข้ึนจากประเภทของการจดัเก็บพื้นท่ีท่ีเป็นจุดพกัสินคา้
ส าหรับการรับสินคา้และการจ่ายสินคา้และสานกังาน 
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4) ก าหนดแผนและแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยแผนผงัท่ีสร้างข้ึนตอ้งสามารถท าส าเร็จ
ไดเ้ทคนิคท่ีนิยมใช้ คือการสร้างแบบจ าลอง (Template) ซ่ึงอาจเป็นกระดาษแข็ง พิมพเ์ขียว หรือ
พลาสติก เพื่อใชใ้นการพิจารณาหาวิธีการจดัวางผงัท่ีดีท่ีสุด วิธีน้ีประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายมากกวา่
การทดลองกบัพื้นท่ีจริงอีกทั้งสามารถจบัขอ้ผดิพลาดไดง่้ายกวา่ 

5) การน าแผนงานในการวางผงัมาด าเนินงาน เป็นการน าผงัท่ีสร้างไวม้าด าเนินการส าหรับ
คลงัสินคา้ท่ีไม่ไดส้ร้างใหม่อาจตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ชั้นวางหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีจดัอยูก่่อน ซ่ึง
ตอ้งการเวลาและก าลงัในการท างาน โดยกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งรอคอยระยะเวลาท่ีเหมาะสมเน่ืองจาก
คลงัสินคา้มีกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการอยูต่ลอด 

6) การติดตามผลงาน เป็นการติดตามเพื่อรักษารูปแบบการท างานให้เป็นไปตามท่ีวางแผน
ไวอ้นัเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพต่อไป ดงันั้นควรพิจารณาวา่จุดใดควรจะปรับปรุง
ตลอดเวลาท่ีใชผ้งังานนั้น และตอ้งมีการบนัทึกทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขการปฏิบติังานลง
บนผงังานนั้นดว้ย 

 
กลยุทธ์การจัดเกบ็สินค้าในคลงัสินค้า 

Jame and Jerry (1998) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง The Warehouse Management Handbook; 
the second edition ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บ
สินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 

1. ระบบจดัเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มีการ
บนัทึกต าแหน่งการจดัเก็บเขา้ไวใ้นระบบ และสินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไวใ้นต าแหน่งใดก็ไดใ้น
คลงัสินคา้ ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้นั้นจะเป็นผูท่ี้รู้ต  าแหน่งและจ านวนสินคา้ท่ีจดัเก็บ
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่รูปแบบการจดัเก็บน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก มีจ านวนสินคา้หรือ SKU 
(Stock Keeping Unit หมายถึง หน่วยท่ีเล็กท่ีสุด) ไม่มาก และมีจ านวนต าแหน่งท่ีจดัเก็บนอ้ยดว้ย
ส าหรับในการท างานนั้นจะมีการแบ่งพนกังานท่ีรับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ โดยท่ีแต่ละโซนนั้น
ไม่ไดมี้แนวทางการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจดัเก็บหรือการยากใน
การคน้หาสินคา้ ในวนัท่ีพนกังานประจ าโซนไม่มาท างานโดยแสดงการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย
ของรูปแบบการจดัเก็บสินคา้โดยไร้รูปแบบ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงระบบจดัเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System) 

ระบบจัดเกบ็แบบไร้รูปแบบ (Informal System) 

ข้อดี ข้อเสีย 

ไม่มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ความยากในการคน้หาสินคา้ 
มีความยดืหยุน่สูง การปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัทกัษะของพนกังาน

คลงัสินคา้ 

 การบริหารจดัการคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. ระบบจดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System) แนวความคิดในการ
จดัเก็บสินคา้รูปแบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมี
ต าแหน่งจดัเก็บท่ีก าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้ ซ่ึงการจดัเก็บรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาด
เล็ก มีจ  านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานไม่มากและมีจ านวนสินคา้หรือจ านวน SKU ท่ีไม่มาก โดยจาก
การศึกษาพบว่าแนวคิดจดัเก็บสินคา้น้ีจะมีขอ้จ ากดัหากเกิดกรณีสินคา้นั้นมีการสั่งซ้ือเขา้มาทีละ
มากๆจนเกินจ านวนโซน ท่ีก าหนดไวข้องสินคา้ชนิดนั้นหรือในกรณีท่ีสินคา้ชนิดนั้นมีการสั่งซ้ือ
เขา้มานอ้ยในช่วงเวลานั้น ซ่ึงไม่เป็นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีดี 

ตารางที่ 2 แสดงระบบจดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System) 

ระบบจัดเกบ็โดยก าหนดต าแหน่งตายตัว(Fixed Location system) 

ข้อดี ข้อเสีย 
ความง่ายต่อการน าไปใช ้ การใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บท่ีไม่เตม็ท่ี 
ความง่ายต่อการปฏิบติังาน การเสียพื้นท่ีจดัเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณี

ท่ีไม่มีสินคา้อยูใ่นสตอ็ก 
 ความยากง่ายต่อการขยายพื้นท่ีจดัเก็บ 
 ความยากง่ายต่อการจดจ าต าแหน่งในการตดั

เก็บสินคา้ 

3. ระบบจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part Number System) รูปแบบจดัเก็บสินคา้
โดยใช้รหสัสินคา้ (Part Number) มีแนวคิดใกลเ้คียงกบัการจดัเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตวั 
(Fixe location) โดยขอ้แตกต่างนั้นจะอยูท่ี่การเก็บแบบใชร้หสัสินคา้นั้นจะมีล าดบัการจดัเก็บเรียง
กนั เช่นรหสัสินคา้หมายเลข A123 นั้นจะถูกเก็บก่อนรหสัสินคา้หมายเลข B123 เป็นตน้ ซ่ึงการ
จดัเก็บแบบน้ีเหมาะกบักบัองค์กรท่ีมีความตอ้งการในการเขา้และออกของรหัสสินคา้นั้นจ านวน
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คงท่ีเน่ืองจากไดมี้การก าหนดต าแหน่งจดัเก็บไวแ้ลว้ในการจดัเก็บแบบใช้รหัสสินคา้น้ี จะท าให้
พนกังานรู้ต าแหน่งสินคา้ไดง่้าย แต่จะไม่มีความยดืหยุน่ในกรณีท่ีองคก์รหรือบริษทันั้นก าลงัเติบโต
และมีความตอ้งการขาย จ านวน SKU ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ 

ตารางที่ 3 แสดงระบบจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part Number System) 

ระบบการจัดเกบ็โดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า(Part Number System) 

ข้อดี ข้อเสีย 

ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ ไม่มีความยดืหยุน่ 
ง่ายต่อการหยบิสินคา้ ความยากในการปรับปริมาณความตอ้งการสินคา้ 

ง่ายต่อการน าไปใช ้ การเพิ่มการจดัเก็บสินคา้ใหม่นั้นจะมีผลกระทบ
ต่อการจดัเก็บสินคา้ทั้งหมด 

ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการบนัทึกต าแหน่งสินคา้ การใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่เตม็ท่ี 

4.  ระบบจดัการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity System) เป็นรูปแบบการ
จดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Product Type) โดยมีการจดัต าแหน่งการวางคลา้ยกบัร้านคา้
ปลีกหรือตามซุปเปอร์มาเก็ตทัว่ไปท่ีมีการจดัวางสินคา้ในกลุ่มเดียวกนัหรือประเภทเดียวกนัไวใ้น
ต าแหน่งท่ีใกลก้นั ซ่ึงรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้จดัอยูใ่นรูปแบบตามประเภทของสินคา้ (Combination 
System) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้คือการเนน้เร่ืองการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บมากข้ึน และ
สะดวกส าหรับพนกังานหยิบสินคา้ในการทราบถึงต าแหน่งของสินคา้ท่ีจะตอ้งไปหยิบ แต่มีขอ้เสีย
คือ เน่ืองจากพนกังานท่ีหยบิสินคา้ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของสินคา้แต่ละชนิดหรือแต่ละยี่ห้อท่ีจดัอยู่
ในประเภทเดียวกนั ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการหยบิสินคา้ผดิได ้โดยแสดงขอ้ดี ขอ้เสียของการจดัเก็บใน
รูปแบบน้ี คือ 

ตารางที่ 4 แสดงระบบจดัการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity System) 

ระบบการจัดเกบ็สินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 

ข้อดี ข้อเสีย 
การแบ่งประเภทของสินค้าท าให้พนักงาน
ปฏิบติังานเขา้ใจง่าย 

กรณีท่ีสินคา้ประเภทเดียวกนัมีหลายรุ่นหรือหลาย
ยีห่อ้ อาจท าใหห้ยบิสินคา้ผดิรุ่นหรือยีห่อ้ได ้

การหยบิสินคา้ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของสินค้าแต่ละ
ชนิดหรือแต่ละยีห่อ้ท่ีจะหยบิ 

มีความยดืหยุน่สูง การใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่ดีข้ึน 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ระบบการจัดเกบ็สินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 

ข้อดี ข้อเสีย 
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการบนัทึกต าแหน่งสินคา้ สินคา้บางประเภทมีความยุง่ยากในการจดัประเภท

สินคา้ 

5. ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) เป็นการ
จดัเก็บท่ีไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งตายตวั ท าให้สินคา้แต่ละชนิดสามารถจดัเก็บไวใ้นต าแหน่งใดก็ได้
ในคลงัสินคา้ แต่รูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีจ าเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศในการจดัเก็บและติดตาม
ขอ้มูลของสินคา้วา่จดัเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาดว้ย ซ่ึงใน
การจดัเก็บแบบน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บอยา่งคุม้ค่าเพิ่มการใชง้านเพิ่มพื้นท่ีการจดัเก็บและ
เป็นระบบถือวา่มีความยดืหยุน่สูงเหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาด  

ตารางที่ 5 แสดงระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) 

ระบบการจัดเกบ็ทีไ่ม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว(Random) 

ข้อดี ข้อเสีย 
สามารถใช้งานพื้นท่ีจดัเก็บไดเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 

ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่าง
ละเอียดและมีประสิทธิภาพ 

มีความยดืหยุน่สูง ต้องเข้มงวดในติดตามการบันทึกข้อมูลการ
จดัเก็บ 

การง่ายต่อการขยายการจดัเก็บ  
การง่ายในการปฏิบติังาน  
ระยะทางในการเดินหยบิสินคา้ไม่ไกล  

6. ระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีผสมผสาน
หลกัการของรูปแบบการจดัเก็บในขา้งตน้ โดยต าแหน่งในการจดัเก็บนั้นจะตอ้งมีการพิจารณาจาก
เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัของสินคา้ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลงัสินคา้นั้นมีสินคา้ท่ีเป็นวตัถุอนัตรายหรือ
สารเคมีต่างๆรวมอยูก่บัสินคา้อาหาร จึงควรแยกการจดัเก็บสินคา้อนัตราย และสินคา้เคมีดงักล่าว
ใหอ้ยูห่่างจากประเภทสินคา้อาหาร และเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการจดัเก็บแบบก าหนด
ต าแหน่งตายตวัส าหรับพื้นท่ีท่ีเหลือในคลงัสินคา้นั้น เน่ืองจากมีการค านึงถึงเร่ืองการใช้งานพื้นท่ี
จดัเก็บ ดงันั้นจึงจดัใหพ้ื้นท่ีท่ีเหลือมีการจดัเก็บแบบไม่ก าหนดต าแหน่งตายตวัก็ได ้โดยรูปแบบการ
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จดัเก็บแบบน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ทุกๆ ประเภทโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และ
คลงัสินคา้ท่ีจดัเก็บนั้นมีความหลากหลาย 

ตารางที่ 6 แสดงระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) 

ระบบกสรจัดเกบ็แบบผสม (Combination System) 

ข้อดี ข้อเสีย 
มีความยดืหยุน่สูง อาจท าใหผู้ป้ฎิบติังานเกิดความสับสน เน่ืองจาก

มีระบบการจดัเก็บมากกวา่ 1 วธีิ 
เป็นการรวมขอ้ดีทุกระบบการจดัเก็บ  
สามารถปรับเปล่ียนการจดัเก็บไดต้ามสภาพ
ของสินคา้ 

 

สามารถควบคุมการจดัเก็บไดเ้ป็นอยา่งดี  
สามารถขยายการจดัเก็บไดง่้าย  

ท่ีมา: ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล (2552) 
 

การหยบิสินค้า 
หลงัจากจดัเก็บสินคา้ไปช่วงเวลาหน่ึงแลว้ เม่ือมีค าสั่งซ้ือของลูกคา้จึงตอ้งมีการหยิบหรือ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ออกจากพื้นท่ีจดัเก็บเพื่อมาจดัเรียงและจดัเตรียมก่อนท่ีจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภคต่อไป การหยบิสินคา้ (Picking) นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1  วธีิการหยบิสินค้า (Piece Picking) 
เป็นการหยิบสินคา้แบบรายช้ินตามรายละเอียดใบสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงจะมีวิธีการหยิบสินคา้

อยู ่4 แบบหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.) การหยิบสินคา้ตามใบสั่งซ้ือ (Single Order Picking) เป็นการหยิบสินคา้ท่ีง่ายท่ีสุดโดย

จะหยิบตามใบสั่งซ้ือหรือค าสั่งซ้ือของลูกคา้ทีละค าสั่งจนครบทุกค าสั่งซ้ือ โดยมีการก าหนดพื้นท่ี
ในการจดัเก็บสินคา้แต่ละชนิดท่ีแน่นอนและชดัเจน และน าสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยบ่อยๆมาวางไว้
ในบริเวณท่ีใกลก้บัทางเดินเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหยบิสินคา้ 

2.) การหยบิสินคา้พร้อมๆกนัหลายค าสั่งซ้ือ (Batch Picking) เป็นการหยิบสินคา้ตามใบสั่ง
ซ้ือหรือค าสั่งพร้อมกนัคร้ังละหลายค าสั่งซ้ือ โดยท าการหยิบสินคา้ในรายการท่ีเหมือนกนัพร้อมๆ
กนัในคราวเดียวเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินหยบิสินคา้ใหน้อ้ยลง 

3.) การหยิบสินคา้ตามโซนพื้นท่ีวางสินคา้ (Zone Picking) เป็นการหยิบสินคา้โดยให้พนกังาน
หยิบสินคา้ท่ีอยูป่ระจ าพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ในแต่ละจุด ท าการหยิบสินคา้ของแต่ละค าสั่งซ้ือเฉพาะท่ี
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อยูใ่นบริเวณพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง แลว้จึงน ามารวมกนัเพื่อคดัแยกตามค าสั่งซ้ือและเตรียม
ส าหรับการจดัส่งต่อไป 

4.) หยิบตามความพอใจของพนกังาน (Wave Picking) การหยิบสินคา้วิธีน้ีจะแตกต่างจาก
วธีิอ่ืนขา้งตน้ โดยพนกังานจะสามารถหยบิสินคา้ไดห้ลายรายการพร้อมกนัหลายคา สั่งซ้ือหรือแยก
ตามค าสั่งซ้ือ ซ่ึงจะหยบิแบบไหนก็ได ้จึงช่วยลดจ านวนรอบของการหยบิสินคา้ และท าใหส้ามารถ 
ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน 

3.2  การหยบิสินค้าแบบกล่อง (Case Picking) 
 เป็นการหยิบสินคา้แบบเป็นกล่อง โดยไม่มีการแกะกล่องออกเพื่อหยิบสินคา้ท่ีอยูภ่ายใน
ออกมา ดงันั้นจึงเหมาะกบัสินคา้ท่ีไม่มีความหลากหลายและมีจ านวน SKU นอ้ยกวา่การหยิบสินคา้
แบบรายช้ิน (Piece Picking) โดยการหยิบสินคา้แบบน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการหยิบแบบธรรมดา  (Basic 
Case-Picking) มาก กว่าเพราะตอ้งหยิบสินคา้ทีละกล่องท าให้ไม่สามารถหยิบสินคา้พร้อมกนัได้
หลายค าสั่งซ้ือในเวลาเดียวกนัท าให้วิธีการหยิบสินคา้พร้อมๆกนัหลายค าสั่งซ้ือ (Batch Picking) 
ส าหรับการหยิบสินคา้แบบน้ีไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เช่นเดียวกนักบัวิธีการหยิบสินคา้ตามโซนพื้นท่ี
วางสินคา้ (Zone Picking) และหยิบตามความพอใจของพนกังาน (Wave Picking) ดว้ยเหตุผลเดียวกนั
ตามท่ีกล่าวมา 

3.3  การหยบิสินค้าเป็นพาเลท (Pallet Picking) 
การหยิบสินคา้แบบน้ีจะรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงวา่ “Unit-Load Picking” ซ่ึงเป็นการหยิบสินคา้

เป็นพาเลตโดยแต่ละพาเลตจะมีสินคา้บรรจุอยูใ่นกล่องจ านวนมากกวา่ 1 กล่องข้ึนไปตามขนาดของ
สินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในและบรรจุไวจ้นเตม็พาเลต วิธีน้ีจะง่ายกวา่การหยิบสินคา้ 2 วิธีแรกขา้งตน้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นการหยิบสินคา้ เน่ืองจากพาเลตท่ีบรรจุสินคา้จนเต็มพาเลตนั้นจะมีขนาดใหญ่และ
ส่วนใหญ่จะเคล่ือน ยา้ยไดค้ร้ังละ 1-2 พาเลตเท่านั้นโดยอาจจะเป็นการยา้ยสินคา้ออกจากพื้นท่ีจดัเก็บ
มาไวท่ี้บริเวณจดัเตรียมสินคา้หรืออาจจะเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตูค้อนเทนเนอร์โดยตรงเลยก็ได ้นอกจาก
วธีิดงักล่าวขา้งตน้แลว้การหยบิสินคา้แต่ละวธีิยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 

1) สินคา้ท่ีเขา้มาก่อน จ่ายออกก่อน (First In First Out: FIFO) เป็นการหยิบสินคา้ โดย
หยบิสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีมีการรับเขา้มาในคลงัสินคา้ออกมาใชง้านหรือส่งมอบก่อน และสินคา้ใดท่ี
เขา้มาทีหลงัก็จะหยิบออกมาเป็นล าดบัทา้ยๆ ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดกรณีท่ีสินคา้หรือวตัถุดิบหมดอายุ
หรือเส่ือมสภาพจนไม่สามารถใชง้านได ้

2) สินคา้ท่ีเขา้มาทีหลงั จ่ายออกก่อน (Last In First Out: LIFO) เป็นการหยิบสินคา้โดยสินคา้
ท่ีรับเขา้มาเป็นล าดบัสุดทา้ยจะถูกน าออกมาก่อนเป็นล าดบัแรก และเป็นการหยบิสินคา้ท่ีเขา้มาก่อน
จะถูกหยบิออกมาเป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงตวัอยา่งสาหรับกรณีน้ีคือ การหยิบสินคา้ลงจากรถขนส่ง ซ่ึง
สินคา้ท่ีหยิบลงมาก่อนนั้นจะถูกบรรจุเขา้ไปเป็นล าดบัสุดทา้ย เพราะเวลาโหลดสินคา้ข้ึนรถหรือตู้
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คอนเทนเนอร์นั้น สินคา้ท่ีหยิบมาก่อนเป็นล าดบัแรกจะถูกจดัวางในบริเวณในสุดเพื่อความสะดวก
ในการบรรจุสินคา้ล าดบัถดัไปและเพื่อใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีไดคุ้ม้ค่ามากท่ีสุดนั้นเอง 

อยา่งไรก็ตามการหยบิสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นควรใชเ้วลาและระยะทางท่ีสั้นในการหยิบ
สินคา้ รวมทั้งความผดิพลาดจากการหยบิสินคา้ก็ควรจะต ่าท่ีสุดและไม่ท าให้สินคา้ไดรั้บความเสียหาย
ในระหวา่งท่ีหยบิสินคา้ดว้ยโดยการหยบิสินคา้ตอ้งเร่ิมท่ีจุดเร่ิมตน้ (Depot) ไปทางซ้ายสุดท่ีมีสินคา้
ท่ีตอ้งการจากนั้นท าการหยบิสินคา้จนครบทุกรายการตามใบสั่งซ้ือหรือใบแสดงรายการสินคา้ท่ีตอ้ง
หยบิ (Picking List) โดยค านึงถึงระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดเสมอ หลงัจากนั้นจะกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้อีกคร้ัง
จึงจบการท างานในรอบนั้นๆ (พงษช์ยั อธิคมรัตนกุล, 2554) 

 
แนวคิดเกีย่วกบัระบบเอบีซี  

พิภพ เลาประจง (2549) การควบคุมสินคา้คงคลงัเป็นงานท่ีท าเพื่อให้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ต ่า
ท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัมกัจะมีสินคา้คงคลงัมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวตัถุดิบช้ินส่วน
อะไหล่หรือสินค้าส าเร็จรูป ตลอดจนของใช้ส านักงาน ถ้าเราให้ความสนใจควบคุมของเหล่าน้ี
ทั้งหมดในคลงัอย่างใกล้ชิดก็จะท าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก ทางท่ีดีท่ีสุดจึงควร 
จ าแนกประเภทของสินคา้คงคลงัออกเป็นชนิดท่ีมีความส าคญัมาก และท่ีมีความส าคญัรองลงมา 
วิธีการจ าแนกชนิดของสินคา้คงคลงัท่ีรู้จกักนัทัว่ไปคือวิธี ABC ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีหลกัการจ าแนก
ของรายการสินคา้คงคลงัตามจ านวนเงินของสินคา้คงคลงัท่ีหมุนเวยีนในคลงัในรอบปี 

การบริหารสินคา้คงคลงัโดยใชร้ะบบ ABC Classification เป็นแนวคิดการบริหารสินคา้คง
คลงัท่ีเหมาะสมกบักิจการท่ีมีสินคา้คงคลงัมากชนิด แต่ละชนิดมีปริมาณการใชแ้ละตน้ทุนต่อหน่วย
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นแนวคิดแบ่งสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A, B และ C โดยท่ี 

กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีปริมาณการหมุนเวยีนมาก 
กลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีปริมาณการหมุนเวยีนปานกลาง 
กลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีปริมาณการหมุนเวยีนนอ้ย 
จากนั้นจึงก าหนดนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัให้เหมาะสมกบัสินคา้คงคลงัแต่ละกลุ่ม 

สินคา้คงคลงักลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีธุรกิจควรระมดัระวงัและให้ความสนใจในการบริหารมาก
ท่ีสุด เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีตอ้งน าตวัแบบเชิงปริมาณมาใช้ช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร
สินคา้คงคลงั สินคา้คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีความส าคญัในการบริหารพอควร และอาจ
ใช้ตวัแบบเชิงปริมาณในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารสินคา้คงคลงับางประเภทในกลุ่มน้ีส่วน
สินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลคา้นอ้ยธุรกิจจึงมกัให้ความสนใจในการบริหารสินคา้
คงคลงักลุ่มน้ีนอ้ยท่ีสุด 
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ขั้นตอนในการจ าแนกของสินคา้คงคลงัตามแนววธีิ ABC Classification ดงัน้ี 
1. รวบรวมสถิติขอ้มูลปริมาณการใช้ค  านวณมูลค่าและร้อยละของมูลค่าการใช้สินคา้คง

คลงัแต่ละชนิดตลอดช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 

2. จดัเรียงล าดบัมูลค่าการใช้ของสินคา้คงคลงัและพิจารณาร้อยละของมูลค่าการใช้ของ
สินคา้คงคลงัแต่ละชนิด 

3. แบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A, B และ C โดยก าหนดดงั ตารางท่ี 6 

ตารางที ่7 การแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ ABC 

กลุ่มสินค้า มูลค่าในการใช้ / ส่ังซ้ือ ปริมาณสินค้าคงคลงัทั้งหมด 

A 70 – 80 % แรกของมูลค่า 10 - 15 % 
B 10- 15 % ถดัมาของมูลค่า 30 – 40 % 
C 3 – 5 % สุดทา้ยของมูลค่า 50 - 60 % 

 สินคา้คงคลงักลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีการหมุนเวียนรวมประมาณ 70-80% ของการหมุนเวียน
สินคา้คงคลงัตลอดช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา สินคา้คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีการหมุนเวียน
รวมประมาณ 20-30% ของการ หมุนเวียนสินคา้คงคลงัตลอดช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา สินคา้คงคลงั
กลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีการหมุนเวียนรวมประมาณ 5-10% ของการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัตลอด
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาก าหนดนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัแต่ละกลุ่ม 

 

ภาพประกอบที ่5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าหมุนเวยีนและปริมาณอะไหล่คงคลงั 

 สินคา้คงคลงักลุ่ม A ใชก้ารค านวณปริมาณการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงัแต่ละชนิดอยา่ง ละเอียด 
และพิจารณาดว้ยความระมดัระวงั มีการตรวจสอบการใชง้านอยา่งเขม้งวด เพื่อเฝ้าระวงั สินคา้ขาด
มือ  



18 

 สินคา้คงคลงักลุ่ม B เหมือนกลุ่ม A แต่ใหค้วามส าคญัในการบริหารรองลงมา และมีความถ่ี
ในการตรวจสอบนอ้ยลง  
 สินคา้คงกลงักลุ่ม C ไม่จ  าเป็นตอ้งค านวณปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัแต่ละชนิดอยา่ง
ละเอียด ใชก้ารค านวณอยา่งคร่าว ๆ และมีการตรวจสอบอตัราการใชง้านนานๆ คร้ัง จากภาพท่ี 4 
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าหมุนเวียนและปริมาณอะไหล่คงคลงั เหตุผลท่ีตอ้งจ าแนกสินคา้
คงคลงัในลกัษณะน้ีก็เพื่อก าหนดความส าคญัมากนอ้ยของสินคา้คงคลงั ในขณะท่ีมีบางวิธีท่ีก าหนดให้
ความส าคญัในการจดัการกบัสินคา้ในกลุ่ม C ท่ีมีปริมาณมากแต่มูลค่ารวมนอ้ยและมีอตัราการหมุนเวียน
ต ่า (Critical Value Added) เน่ืองจากส่วนใหญ่จะละเลย ท่ีจะให้ความส าคญักบัสินคา้คงคลงักลุ่มน้ี
แต่หลายๆ คร้ังพบวา่ หากบางรายการในสินคา้คงคลงั กลุ่มน้ีเกิดการขาดแคลนจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบได ้และหากมีมากเกินไปก็จะกลายเป็นสินคา้คง คลงัส่วนเกินซ่ึงโอกาสเกิดข้ึนค่อนขา้งสูง ใน
ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเร็วๆ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีในการจดัการท่ีเหมาะสม
กบัสินคา้คงคลงัในกลุ่มน้ีแต่อยา่งไรก็ตาม ส าหรับกรณีศึกษาน้ีเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสมสามารถ
น ามาแกไ้ขหรือประยกุตใ์ชก้บัปัญหาของบริษทัฯ จ านวนเปอร์เซ็นต์ท่ีจะใชใ้นการจ าแนกสินคา้คง
คลงัแต่ละประเภท ควรจะเป็นเท่าไร นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพการของการมีสินคา้คงคลงั สินคา้คง
คลงัประเภท A มกัจะมีราคาสูงการตั้ง เกณฑร์าคาไวร้ะดบัหน่ึงจะช่วยให้แบ่งประเภทไดง่้ายข้ึน แต่
ช่วงท่ีจะใชเ้ป็นชนิด B มกัจะก าหนด ไดย้ากอยา่งไรก็ตามแต่ละบริษทัก็มกัจะมีวิธีและแนวทางเป็น
ของตวัเอง ทั้งน้ีแนวความคิดในการน าเอาเทคนิคของวิธี ABC ไปใชเ้ก่ียวกบัสินคา้คงคลงัสามารถ 
อธิบายได ้ดงัตารางท่ี 8 

ตารางที ่8 แนวคิดระบบ ABC  กบัสินคา้คงคลงัอะไหล่ 

รายละเอยีด ระดับการควบคุม ระดับการส่ังการ 
ประเภท A ตอ้งมีการควบคุมการสั่งซ้ือของ 

อยา่งใกลชิ้ดเขม้งวด การสั่งและ 
การใชข้องจะตอ้งมีการบนัทึก 
รายการใหเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 
และถูกตอ้ง มีผูค้วบคุมดูแลและ 
ตรวจสอบอยูเ่สมอๆ 

ตอ้งมีการสั่งของอยา่งระมดัระวงั 
ในเร่ืองการก าหนดขนาดของการ
สั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีแน่นอนตอ้ง
มีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อลด
ต้นจ านวนของเท่าท่ีเป็นไปได้
หรือเพื่อป้องกันการขาดแคลน
ของคงคลงั 

ประเภท B มีการควบคุมตามปกติกล่าวคือ 
มีการตรวจสอบของคงคลงัเป็น 
ระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน เป็นตน้ 
บนัทึกและศึกษาดูวา่มีเปล่ียน 

โดยทัว่ไปขนาดการสั่งซ้ือและจุด 
สั่งซ้ือจะวิเคราะห์ใชสู้ตร EOQ มี 
การตรวจสอบทุกงวด 3-4 เดือน 
หรือเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง                         
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

รายละเอยีด ระดับการควบคุม ระดับการส่ังการ 
ประเภท B แปลงมากนอ้ยเพียงใด มาก 
ประเภท C การควบคุมไม่ตอ้งเขม้งวดมาก 

เป็นไปอยา่งง่ายๆ ไม่จ  าเป็นตอ้ง 
มีการจดบนัทึกรายการ แต่ควร
มีการตรวจนับเป็นคร้ังคราว
ของ ในกลุ่มน้ีควรมีของจ านวน
มาก และสั่งซ้ือคร้ังละมากๆ 
เพื่อป้องกนัการขาดแคลน 

สั่งซ้ือสินคา้คร้ังละมากๆ โดยไม่ 
จ าเป็นตอ้งค านวณหา EOQ หรือ 
จุดสั่งซ้ือจะสั่งซ้ือสินคา้เพื่อไวใ้ช้
ตลอด 1 ปี แมว้า่จะมีสินคา้เหลือ 
เป็นจ านวนมาก 

ประโยชน์ของสินค้าคงคลงั  
1. เป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีประมาณการไวใ้นแต่ละช่วงเวลาทั้ง ใน

ฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
2. เป็นการรักษาปริมาณอะไหล่ใหมี้อตัราคงท่ีสม ่าเสมอ 
3. ท าให้ธุรกิจไดส่้วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจดัซ้ือสินคา้จ านวนมากต่อ

คร้ัง เพื่อเป็นการป้องกนัการเปล่ียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เม่ือสินคา้ในทอ้งตลาดมี
ราคาเพิ่มสูงข้ึน 

4. ป้องกนัสินคา้ขาดมือดว้ยสินคา้เผือ่ขาดมือเม่ือเวลารอคอยล่าชา้ หรือบงัเอิญไดค้  าสั่งซ้ือ
เพิ่มข้ึนอยา่งกะทนัหนั 

5. ท าใหง้านซ่อมเคร่ืองปรับอากาศสามารถด าเนินการต่อเน่ืองอยา่งราบร่ืน ไม่มีการหยุดชะงกั
อนัเน่ืองจากของขาดมือจนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่งานซ่อมได ้

1.2 งานวจัิยนีไ้ด้ท าการศึกษาทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องมีดังนี ้ 
สมศกัด์ิ ตรีสัตย ์(2545) กล่าววา่ กิจกรรมอุตสาหกรรมในยคุปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงความส าคญั

ทางดา้นการออกแบบ และวางผงัโรงงานมากข้ึนเป็นล าดบั ดงันั้นการวางแผนผงัจะตอ้งมีเป้าหมาย
พื้นฐานท่ีจะอธิบายหลกัการต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัการเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุด คือ
การรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ในสภาวะท่ีเท่าเทียมกนั หลกัการเก่ียวกบัการไหลเวียนของวสัดุ 
แผนผงัท่ีดีจะตอ้งจดัสถานท่ีท างานของแต่ละส่วนให้มีความสัมพนัธ์กนัมีอตัราการไหลของสินคา้
ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด หลกัการเก่ียวกบัการรวม กิจกรรมทั้งหมดภายในโรงงาน ผงัโรงงานท่ีดีจะตอ้งรวม
คนวสัดุเคร่ืองมือหรือกิจกรรมต่างๆ จะตอ้งประกอบกนัในทุกๆ ส่วนมีการสัมพนัธ์ถึงวิธีการปฏิบติัการ 
หลกัการเก่ียวกบัการท าใหค้นงานมีความพอใจในการจดัวางแผนผงัท่ีดีจะตอ้งมีการใชเ้น้ือท่ีให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภยั และหลกัการเก่ียวกบัความยดืหยุน่ผงัโรงงานท่ีดีตอ้งสามารถ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงโดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ท าใหส้ะดวกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

พงศพ์ฒัน์ เพช็รรุ่งเรือง (2539) วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเสนอแนะ
การ ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการคลงัสินคา้เคร่ืองปรับอากาศ ปัญหาท่ีพบในการคลงัสินคา้
ก่อนการ ปรับปรุงคือปัญหาการใช้พื้นท่ีคลงัสินคา้ในการด าเนินกิจกรรม และการจดัเก็บรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ปัญหาความหลากหลายของเคร่ืองปรับอากาศ และปัญหาจากขั้นตอนการคลงัสินคา้ 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดความลา้ชา้และความผิดพลาดในการด าเนินการคลงัสินคา้ การปรับปรุง
ท าโดยการจดัสรรพื้นท่ี จดัเก็บเคร่ืองปรับอากาศและก าหนดสถานท่ีด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัคุณ
ลกัษณะเฉพาะและจ านวนของเคร่ืองปรับอากาศ โดยจดัเก็บเป็นหน่วยรวม ก าหนดสถานท่ีจดัเก็บท่ี
แน่นอน ลดขั้นตอนงานท่ีซ ้ าซอ้นได ้

วลัลภ ภูผา (2557) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหานโยบายการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบ
ท่ีใช้ในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ซ่ึงในปัจจุบนัโรงงานไดเ้ลือกใช้นโยบายการ
สั่งซ้ือท่ีก าหนดตามขอ้มูลความตอ้งการใช้วตัถุดิบท่ีเกิดข้ึนในอดีต ท่ีมีจ  านวนรอบของการสั่งซ้ือ
คงท่ี รูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบสดแบบเก่า ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือโครงไก่และเน้ือไก่ คร้ังละมากๆ เพื่อ
จดัเก็บไวใ้ชผ้ลิต ส่งผลใหมี้ปริมาณการจดัเก็บมากเกินไป และท าใหต้น้ทุนรวมในการจดัการสินคา้
คงคลงัสูงข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประยุกต์ใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อหา
นโยบายในการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีความตอ้งการใชม้ากท่ีสุดมา
ใชพ้ิจารณาในงานวจิยั จากขอ้มูลท่ีไดท้  าการศึกษาโดยใชห้ลกัการ ABC พบวา่สามารถจ าแนกวตัถุดิบ
ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A ได ้3 ชนิด คือ โครงไก่ เน้ือไก่ และแป้งมนัจากนั้นเก็บขอ้มูลปริมาณความตอ้งการ
ใชว้ตัถุดิบในอดีตแต่ละชนิด เพื่อสร้างเป็นตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นของขอ้มูลความตอ้งการ
ก าหนดความตอ้งการวตัถุดิบคงคลงั เพื่อก าหนดนโยบายการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือของวตัถุดิบทั้ง 3 
ชนิด ไดท้ั้งหมด 27 นโยบาย จ าลองสถานการณ์เพื่อหานโยบายค าสั่งซ้ือท่ีท าให้เกิดตน้ทุนรวมใน
การจดัการสินคา้คงคลงัท่ีต ่าท่ีสุด โดยพบวา่ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม
ท่ีท าให้ตน้ทุนรวมของการจดัการสินคา้คงคลงัของวตัถุดิบทั้ง 3 ชนิดต ่าสุด ประกอบดว้ยปริมาณ
การสั่งซ้ือโครงไก่ เน้ือไก่ และแป้งมนั เท่ากบั 4,400 1,000 และ 930 กิโลกรัมต่อคร้ัง ตามล าดบั และ
ท่ีจุดสั่งซ้ือโครงไก่ เน้ือไก่ และแป้งมนัท่ีเหมาะสมเท่ากบั 5,904 1,416 และ 2,760 กิโลกรัม ตามล าดบั 
นอกจากน้ียงัพบวา่ นโยบายค าสั่งซ้ือแบบใหม่ท าให้เกิดตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงัต ่าสุด เป็น
จ านวนเงิน 20,010,855 บาทภายใตข้อ้มูลตน้ทุนรวมท่ีมีการกระจายตวัแบบปกติ และจ านวนรอบ
ในการทดลองท่ีเหมาะสม ผลจากการจ าลองสถานการณ์ในรอบวนัผลิตท่ี 90 วนั สามารถลดตน้ทุน
รวมในการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายค าสั่งซ้ือเดิมได ้12,448,765 บาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนท่ีลดลงไปถึงร้อยละ 38.35 
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กิติยาวดีและคณะ (2552) ไดศึ้กษาขอ้มูลสภาพปัญหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
การบริหารงานของร้าน นิวสตาร์ 4x4 โปรชอป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงั
ของ ร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป เพื่อศึกษาระบบการจดัการสินคา้คงคลงัและแกไ้ขปัญหาระบบ
สินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการ และ กลยุทธ์ทางการตลาดใน
การแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี การจดัท าใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock card) การใชท้ฤษฎี ABC Analysis 
ทฤษฎี EOQ การก าหนดกระบวนการท างานของการบริหารสินคา้คงคลงั แนวคิด 5 ส. การวิเคราะห์
วงจรชีวิต ผลิตภณัฑ์ของสินคา้คา้งสต๊อก การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกผลการใช้
เคร่ืองมือดงักล่าวพบวา่ ร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป มีการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการตรวจนับสินคา้คงคลงัและ จดัท าใบบนัทึกรายการ
สินคา้ (Stock card) สินคา้คงคลงัมีการจดัเรียงหมวดหมู่ตามประเภท,ยี่ห้อ,รุ่น มีการวางแผนการ
จดัซ้ือท่ีเหมาะสมและในดา้นการตลาดมีการระบายสินคา้คา้งสตอ๊กและก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ท่ีชดัเจน ผลจากการด าเนินงานท าให้ตน้ทุนสินคา้ค้างสต๊อกลดลง 12.61% ยอดขายเดือนมกราคม
เพิ่มข้ึน 5.29% 

ธวชัชยั ตั้งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการปรับปรุงระบบคงคลงัดว้ยการประยุกตใ์ช้ วิชาการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการในด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต รวมถึงการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจดัการระบบคงคลงั โดยจ าแนกวัตถุดิบและช้ินส่วนของคงคลงัด้วย
วธีิการวเิคราะห์แบบ ABC และวางแผนและควบคุมปริมาณของคงคลงัให้เหมาะสม โดยใชเ้ทคนิค
การสั่งซ้ือท่ีประหยดัรวมทั้งจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการควบคุมระบบคงคลังผล
จากการศึกษาพบวา่ สามารถลดมูลค่าคงคลงัเฉล่ียลงจาก 6,986,551.40 บาท ไปเป็น 5,551,449.23 
บาท หรือลดลงเท่ากบัร้อยละ 20.54 นอกจากน้ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนยงัสามารถช่วย
อ านวยความสะดวกไดง่้ายข้ึน และรายงานสถานะของคงคลงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ประเสริฐ ลาดสุวรรณ (2549) ไดท้  าการศึกษาแนวคิดระบบการจดัเก็บมาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัเก็บในการลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้โดยไดใ้ชร้ะบบการจดัเก็บแบบ
แบ่งกลุ่มสินคา้ ABC Classification Storage Location Policy/ABC CSLP วิธีการคือ สินคา้จะถูก
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากขอ้มูลความถ่ีในการหมุนเวียนเขา้และออก กลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัรา
การหมุนเวยีนสินคา้เขา้และออกคลงัสูง (Fast Moving) ปานกลาง (Medium Moving) และต ่า (Slow 
Moving) โดยก าหนดใหแ้ทนดว้ย A, B และ C ตามล าดบั จากนั้นแบ่งพื้นท่ีส าหรับการจดัเก็บสินคา้
เป็น 3 เขต (Zone) เพื่อรองรับปริมาณของสินคา้แต่ละกลุ่ม โดยไดส้ ารองพื้นท่ีไวสู้งสุดส าหรับแต่
ละกลุ่ม การค านวณระยะทางจะใชโ้ปรแกรม Xquery ช่วยในการค านวณ จากผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณพบวา่การจดัเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินคา้ใชร้ะทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ลดลง 27,564 เมตร หรือ 
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11.39% เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบสุ่มเชิงคุณภาพการจดัเก็บแบบกลุ่มสินคา้มี ความเป็นระเบียบ
จดัเก็บเป็นหมวดหมู่ คน้หาสินคา้และตรวจนบัไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

วิทิต มนตป์ระสิทธ์ิ (2557) คลงัสินคา้มีบทบาทส าคญัในการป้องกนัความไม่แน่นอนของ
อุปสงคแ์ละอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน เม่ือธุรกิจมีการขยายตวัคลงัสินคา้จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
ดา้นพื้นท่ีและการจดัการเพื่อรองรับปริมาณและชนิดของสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนวตัถุประสงค์ของงานวิจยั
ฉบบัน้ีคือ น าเสนอการออกแบบผงัคลงัสินคา้เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในอนาคตระยะเวลา 3 ปี 
โดยอาศยัคลงัสินคา้เคร่ืองใช้ในส านกังานเป็นกรณีศึกษา ทางคณะวิจยัไดพ้ิจารณาเหตุผลของการ
ขยายพื้นท่ีของคลงัสินคา้และวิเคราะห์ความจ าเป็นทางธุรกิจในการยา้ยคลงัสินคา้ เม่ือรวบรวม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในดา้นการจดัการและดา้นการด าเนินงานแลว้ สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ใหม่ได้
ถูกวิเคราะห์โดยใชว้ิธีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
และขอ้จ ากดัต่างๆ ของสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีผา่นวิธี AHP ดงักล่าวไดถู้กน ามาพิจารณาปัจจยั
เบ้ืองตน้ในการออกแบบผงัคลงัสินคา้ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ อุปกรณ์การขนยา้ยและ
จดัเก็บ และการจดัโซนเก็บสินคา้ โดยผงัคลงัสินคา้ท่ีออกแบบไดถู้กน ามาเปรียบเทียบกบัผงัคลงัสินคา้
เดิมในดา้นการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บ ดา้นการเขา้ถึงสินคา้ ดา้นผลิตภาพท่ีพนกังานสามารถหยิบไดโ้ดยใช้
ขอ้มูลในอดีต ผ่านการจ าลองตวัแบบระยะทางเฉล่ียสั้ นท่ีสุด ซ่ึงผลการเปรียบเทียบพบว่าแบบผงั
คลงัสินคา้ท่ีออกแบบใหม่ สามารถด าเนินการไดดี้กว่าโดยสามารถรองรับการใช้พื้นท่ีจดัเก็บได้
มากกวา่คลงัเดิม 77% โดยมีการใชพ้ื้นท่ีอยูท่ี่ 91% ในปีท่ี 4 และใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการจดัสินคา้
อยูท่ี่ 57 นาทีต่อค าสั่งซ้ือหรือ 10 กล่องต่อชัว่โมงแรงงาน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปและเสนอแนะ 

เร่ิมตน้ 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

เร่ิมตน้ 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

บทที ่3 
วธิีด าเนินงานวจิัย 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ปัญหาท่ีเกิดจากการใชเ้วลาในการเดินทางหยิบสินคา้ซ่ึงเกิดจาก

การขาดประสิทธิภาพในระบบการจดัเก็บสินคา้จึงท าใหใ้ชเ้วลามากในการเดินทางหยบิสินคา้ 
งานวิจยัเร่ือง “การวางผงัคลงัสินคา้โดยใชเ้ทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา บริษทั AAA 

จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค ABC Analysis ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจดัการคลงัสินคา้ บริษทักรณีศึกษา บริษทั  AAA จ ากดั 2. เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบ
สินคา้ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการศึกษาตามแนวทาง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่6 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั
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3.1  ระเบียบวธีิการศึกษา 
ศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบสินคา้ และหาปัญหาสาเหตุท่ีท าให้ใชร้ะยะเวลามากใน

การหยิบสินคา้จากจุด Pick face จากนั้นน าแนวคิดวา่วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยน า
ทฤษฎีมาใชเ้ป็นเคร่ืองในการวิเคราะห์วางแผนในการจดัเก็บสินคา้ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนตาม
วตัถุท่ีกล่าวมา โดยมีกระบวนการท างานดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที ่7 กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั AAA จ ากดั 

3.2  ประชากรทีศึ่กษา  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ รายการสินคา้ท่ีพื้นท่ี Pick Face Zone D ของคลงัสินคา้

บริษทักรณีศึกษา AAA ก าจดั ท่ีมียอดการออกสูงสุด 

ตารางที ่9 จ  านวนยอดสินคา้ออกประจ าเดือนของ Zone D 

กลุ่มสินค้า ยอดสินค้าออก(ลงั) 
U6-ซอสปรุงรส 261 
R5-มนัฝร่ังทอดกรอบ 196 
J7-น ้ามนัพืช 144 
F6-ชาเชียวส าหรับชงด่ืม 96 
98-ผงปรุงรสส าเร็จรูป 85 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

กลุ่มสินค้า ยอดสินค้าออก(ลงั) 
S6-น ้าแร่ 71 
I2-นมผงส าหรับเด็ก 42 
09-ซอสมะเขือเทศ 39 
96-น ้ามนัมะกอก 31 
B3-อาหารเด็กอ่อน 27 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
หลกัการจดัการสินคา้คงคลงั ABC ANALYSIS 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การวจิยัคร้ังน้ีผูท้  าวจิยัไดเ้ก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 
1. การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจบัเวลาของพนกังานท่ีเดินหยบิสินคา้จ านวน 5 คน 
2. การรวบรวมขอ้มูลสินคา้ขาออกใน เป็นระยะเวลา  1 เดือนของ Zone D  

 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจบัเวลาของพนกังานท่ีเดินหยบิสินคา้ตามใบ Picking 

ใบ Picking 

กลุ่มสินค้า วนัหมดอายุ จ านวน(ลงั) 
U6-ซอสปรุงรส 31/01/19 3 
U6-ซอสปรุงรส 15/06/19 4 
R5-มนัฝร่ังทอดกรอบ 03/05/22 5 
F6-ชาเชียวส าหรับชงด่ืม 09/22/19 5 
98-ผงปรุงรสส าเร็จรูป 10/03/19 4 
B3-อาหารเด็กอ่อน 24/6/19 1 
J7-น ้ามนัพืช 30/04/21 1 

ภาพประกอบที ่8 ตวัอยา่งใบ Picking 

2. รวบรวมขอ้มูลยอดสินคา้ออกประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
ปรับปรุงผงัสินคา้พร้อมจบัเวลาใหม่อีกคร้ัง ดงัน้ี 
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ตารางที ่10 ค่าเฉล่ียเวลาท่ีพนกังานใชใ้นการหยบิสินคา้ก่อนปรับปรุง 

พนักงาน เวลาทีใ่ช้จับเวลา (นาที) 

 คนที ่1  9.45 
 คนที ่2  8.46 
 คนที ่3  10.01 
 คนที ่4  9.59 
 คนที ่5  10.00 
 คนที ่6  9.30 
 คนที ่7  3.31 
รวมค่าเฉลีย่   9.45 

ตารางที ่11 ค่าเฉล่ียเวลาท่ีพนกังานใชใ้นการหยบิสินคา้หลงัปรับปรุง 

พนักงาน เวลาทีใ่ช้จับเวลา(นาที) 

 คนที ่1  6.21 
 คนที ่2  7.46 
 คนที ่3  6.01 
 คนที ่4  6.59 
 คนที ่5  5.00 
 คนที ่6  6.30 
 คนที ่7  7.31 
รวมค่าเฉลีย่   6.41 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้า 
4. จบัเวลาของพนกังานท่ีเดินทางหยบิสินคา้ในคลงัสินคา้ก่อนปรับปรุงจ านวน 5 คน มา 

เฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้บัเวลาของพนกังานชุดเดิมท่ีเดินทางหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้หลงั
การปรับปรุง 

5. รวบรวมขอ้มูลจากยอดออกสินคา้ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลก่อนท่ี
จะน าเทคนิคการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC มาท าการแกไ้ขปัญหานคลงัสินคา้เพื่อให้ทราบว่าสินคา้
ไหนมียอดออกสูงควรไวใ้กลป้ระตูทางออกเพื่อท าการจบัเวลาอีกคร้ัง 
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 3.6  สรุปผลและเสนอแนะ 
 จดัเรียงสินคา้ท่ีจุด Pick Face ของ Zone D โดยดูจากขอ้มูลยอดขายท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์
และใชเ้ทคนิคการจดัเรียงสินคา้ ABC มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
หยบิสินคา้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่9 ภาพจ าลองในคลงัสินคา้ Zone D ก่อนปรับปรุง 

จากรูปภาพจะเห็นไดว้า่ภายในคลงัสินคา้ของ Zone D ท าการจดัเรียงสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ  
ท าให้พนกังานใชเ้วลามากในการเดินทางหยิบสินคา้ ท าให้เกิดความล่าชา้ จึงใชเ้ทคนิคการจดัเรียง
สินคา้แบบ ABC เขา้มาช่วยในการจดัเรียงสินคา้ท่ีมียอดการออกสูงสุดไวใ้กลป้ระตู และสินคา้ท่ีมี
ยอดการออกต ่าสุดอยูข่า้งลงั เรียงตามล าดบั เพื่อสามารถลดระยะเวลาการหยิบสินคา้ของพนกังาน
หยบิสินคา้  
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
การน าเสนอในบทน้ี เป็นการแสดงผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการลดระยะเวลาในการ

เดินทางหยบิสินคา้ดว้ยเทคนิควธีีการจดัเรียง โดยใชว้ธีิการ ABC Analysis โดยการจดัเรียงสินคา้ท่ีมี
ยอดการออกสูงจะถูกน ามาเรียงอยู่ใกลป้ระตูทางออกมากท่ีสุด ตามล าดบัเพื่อลดระยะเวลาในการ
เดินทางหยบิสินคา้ของพนกังาน 

ปัญหาทีพ่บก่อนทีจ่ะมาใช้วธีิการจัดเรียงแบบ ABC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่10 แบบจ าลองคลงัสินคา้ Zone D ก่อนใช ้ABC  

จากภาพจะเห็นไดว้า่ ก่อนท่ีจะน าเทคนิค ABC มาช่วยในการเรียงสินคา้ จะเห็นว่าในการ
เดินทางหยบิสินคา้ในแต่ละคร้ัง จะใชเ้วลาในการเดินทางท่ีมาก เน่ืองจากสินคา้ถูกจดัเรียงโดยท่ีไม่
ค  านึงถึงยอดการขายสินคา้จากมากไปนอ้ยไวใ้กลป้ระตูทางออก จึงท าใหพ้นกังานใชเ้วลาไปกบัการ
เดินทางหยบิสินคา้ตามตารางดา้นล่างดงัน้ี 



29 

ตารางที ่12 ค่าเฉล่ียเวลาก่อนใชเ้ทคนิค ABC  ตารางที ่13 ค่าเฉล่ียเวลาหลงัใชเ้ทคนิค ABC 

พนักงาน เวลาทีใ่ช้จับเวลา(นาที) 

  คนที ่1  9.45 
 คนที ่2  8.46 
 คนที ่3  10.01 
 คนที ่4  9.59 
 คนที ่5  10.00 
 คนที ่6  9.30 
 คนที ่7  3.31 

รวมค่าเฉลีย่   9.45 
     
จากตาราง ก่อน – หลงั ท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ดว้ยเทคนิค ABC ท าให้พนกังานใชเ้วลาในการ

เดินทางหยิบสินคา้นอ้ยลงโดยใชค้่าเฉล่ียของพนกังานจ านวน 5 คน ก่อนท่ีจะน าเทคนิค ABC เขา้
มาช่วยในการจดัเรียงสินคา้ พนกังานจ านวน 5 คน ใชเ้ลาในการเดินทางหยิบสินคา้เฉล่ีย 9.45 นาที 
และหลงัจากท่ีมีการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC พนกังานชุดเดิมจ านวน 5 คน ใชเ้วลาในการเดินทาง
หยบิสินคา้เฉล่ีย 6.41 ลดลง 3.04 นาที จะเห็นไดว้า่พนกังานใชเ้วลาในการหยบิสินคา้ลดลง  

พนักงาน เวลาทีใ่ช้จับเวลา(นาที) 

 คนที ่1  6.21 

 คนที ่2  7.46 

 คนที ่3  6.01 

 คนที ่4  6.59 

 คนที ่5  5.00 

 คนที ่6  6.30 

 คนที ่7  7.31 

รวมค่าเฉลีย่   6.41 
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ผลการด าเนินวจัิยหลงัทีจ่ะมาใช้วธีิการจัดเรียงแบบ ABC 

 

ภาพประกอบที ่11 แบบจ าลองคลงัสินคา้ Zone D หลงัใช ้ABC  

โดยการจดัเรียงสินคา้ท่ีมียอดขายสินคา้สูงสุด (หน่วย : ลงั) ไวใ้กลป้ระตูทางออก และสินคา้
ท่ีมียอดขายปานกลางหรือเคล่ือนไหวปานกลางและยอดขายสินคา้ต ่า หรือเคล่ือนไหวชา้ไวต้ามล าดบั 
เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยบิสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



0 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
การแกไ้ขปัญหาการวางผงัคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทั AAA จ ากดั โดยใชว้ิธีการจดัเรียง

สินคา้แบบ ABC Analysis มาประยุกตใ์ช ้ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กบัองคก์ร
ไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางหยบิสินคา้ของพนกังานไดดี้ 

 
สรุปผล 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้ ประจ าเดือน กรกฎาคม ของสินคา้ Zone D มาค านวณ เพื่อ
แบ่งกลุ่มของสินคา้ดงัน้ี 

กลุ่ม A คือ สินคา้ยอดขายดีหรือเคล่ือนไหวสูง ให้อยูใ่กลป้ระตุทางออก มีสินคา้จ านวน 5 
รายการ 

กลุ่ม B คือ สินคา้ยอดขายปานกลางหรือเคล่ือนไหวปานกลาง ให้อยูถ่ดัจาก กลุ่ม A เขา้ไป 
มีจ านวน 4 รายการ 

กลุ่ม D คือ สินคา้ยอดขายต ่าหรือเคล่ือนไหวชา้ ใหอ้ยูถ่ดัจาก B เขา้ไป มีจ านวน 2 รายการ 

 การจดัการดา้นพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการออกแบบ และวางผงัโรงงาน 
โดยจดัสรรพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ท่ีไดด้ าเนินการแบ่งประเภท ของสินคา้
ตามทฤษฎี ABC Analysis เพื่อให้เหมาะสมต่อการท างานและเพื่อลดระยะทางในการเดินทางหยิบ
สินคา้และส่งมอบสินคา้ตามจุด แบ่งเป็นโซนกรุงเทพฯ และโซนต่างจงัหวดั ท าให้ลดระยะเวลาลง
ได ้
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ตารางที ่14 ค่าเฉล่ียเวลาก่อนใชเ้ทคนิค ABC  ตารางที ่15 ค่าเฉล่ียเวลาหลงัใชเ้ทคนิค ABC 

พนักงาน เวลาทีใ่ช้จับเวลา(นาที) 

คนที ่1 9.45 
คนที ่2 8.46 
คนที ่3 10.01 
คนที ่4 9.59 
คนที ่5 10.00 
คนที ่6 9.30 
คนที ่7 3.31 

รวมค่าเฉลีย่ 9.45 
 
จากตาราง ก่อน – หลงัการจดัวางผงัคลงัสินคา้ดว้ยวิธี ABC แลว้ ภายหลงัจากการจดัวางผงั

คลงัสินคา้ใหม่ พบวา่พนกังานสามารถใชเ้วลาในการเดินหยิบสินคา้นอ้ยลงจากเดิม 9.45 นาที โดย
ใชพ้นกังานชุดเดิมเดินหยบิสินคา้ใชเ้วลา 6.41 นาที ลดลงกวา่เวลาเดิม 3.04 นาที ท าให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ และสามารถลดระยะทางในการเดินหยิบสินคา้ได ้ซ่ึงสามารถลด
ระยะเวลาในการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ได ้ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผูว้จิยัจึงเลือกแนวทางการวางผงัคลงัสินคา้ กรณีศึกษา  บริษทั AAA  จ  ากดั 
โดยใชก้ารจดัเรียงสินคา้ โดยเทคนิค ABC Analysis เพื่อแกไ้ขปัญหาการลดระยะเวลาการหยิบสินคา้ 
เน่ืองจากระยะทางท่ีใชเ้ดินทางหยบิสินคา้ จึงส่งผลใหสู้ญเสียเวลากบักิจกรรมการหยิบสินคา้ ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบั ธวชัชยั ตั้งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการปรับปรุงระบบคงคลงัดว้ยการประยกุตใ์ช ้
โดยจ าแนกวตัถุดิบและช้ินส่วนของคงคลงัดว้ยวธีิการวิเคราะห์แบบ ABC และวางแผนและควบคุม
ปริมาณของคงคลงัให้เหมาะสม สามารถช่วยอ านวยความสะดวกไดง่้ายข้ึน เพื่อด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  
ข้อเสนอแนะ  

1. การจดัเรียงสินคา้แบบ ABC Analysis ควรมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ โดยการรวบรวมขอ้มูล
การขายสินคา้ 

2. การเคล่ือนไหวสินคา้ เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง 

พนักงาน เวลาทีใ่ช้จับเวลา(นาที) 

คนที ่1 6.21 
คนที ่2 7.46 
คนที ่3 6.01 
คนที ่4 6.59 
คนที ่5 5.00 
คนที ่6 6.30 
คนที ่7 7.31 

รวมค่าเฉลีย่ 6.41 
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3. โรงงานกรณีศึกษาควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ โดย
การจดักลุ่มสินคา้ ในคลงัสินคา้ และการออกแบบและวางผงัโรงงาน จดัสรรพื้นท่ีในการจดัเก็บ
สินคา้ตามประเภทของ สินคา้ตามท่ีผูว้จิยัไดเ้สนอไว ้
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