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บทคดัย่อ 
จากงานวิจยัเร่ืองการออกแบบผงัการจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลืองดว้ยเทคนิค ABC 

เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยั คือ การออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้
แบบ ABC Analysis ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการแบ่งประเภทสินคา้โดยพิจารณาจากอตัรา
การเคล่ือนไหวของสินคา้ และมูลค่าของสินคา้ โดยเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จนถึง 
เดือนมิถุนายน 2561 เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานและแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ในเดือน
กรกฎาคม 2561 

ผลงานวิจยัพบว่า ท าให้เห็นวา่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนงานคลงัสินคา้นั้น
เพิ่มมากข้ึน ทั้ งในด้านความถูกต้องและความรวดเร็วในการท างาน โดยหลังจากการปรับปรุง
จ านวนคร้ังในการผิดพลาดนั้นหายไปอยา่งชดัเจน โดยท่ีจ านวนสินคา้จริงกบัในระบบตอ้งตรงกนั
เสมอ ส่วนความรวดเร็วในกระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้นั้นใช้เวลาลดลงถึง 10 นาทีคิดเป็นร้อยละ 
52.38 ส่งผลท าให้เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าสามารถใช้เวลาท่ีเร็วข้ึน เช็คสต๊อคสินค้านั้ นๆ ได้อย่าง
ต่อเน่ือง การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพคลงัสินคา้น้ีเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากการ
ปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าและการออกแบบผงัการจัดเก็บสินค้าในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึง
กระบวนการท างานท่ีล่าชา้ และตน้ทุนสินคา้ท่ีจมอยูใ่นคลงัสินคา้เน่ืองจากสินคา้หมดอายกุ่อนการ
ใช้งาน ซ่ึงมีมูลค่าถึง 186,390 บาท ซ่ึงท าให้ผู ้บริหารเล็งเห็นถึงปัญหา และมีกลยุทธ์ในการ
แกปั้ญหาต่อไป 
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ABSTRACT 
 

From the research on the design, storage, and supply of materials by ABC techniques, the 
tools used in the research are the design of the warehouse layout. And the ABC Analysis 
technique, a tool used to manage product categories, based on product movement rates. And value 
of the product. Data were collected from March 2018 to June 2018 to improve the workflow and 
warehouse layout in July 2018. 

The research found that. The performance of the warehouse increased. Both in terms of 
accuracy and speed of work. After correcting the number of errors, the error disappears. The 
number of products actually in the system must always match. The quickness in the process of 
withdrawing and disposing of goods has been reduced by 10 minutes or 52.38%, which results in 
a faster time to warehouse staff. Check out the product. Has continued This one-month 
performance improvement revision of the warehouse is based on improved warehouse 
management and storage design. Know the delayed work process. The cost of goods drowned in 
the warehouse due to expired products before use. The value of 186,390 baht, which makes 
management aware of the problem. And strategies to solve the problem. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 งานวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์    
ดร.อศัวิน วงศว์วิฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั และรองศาสตราจารย ์ดร.พรรณี สวนเพลง ประธาน
การสอบงานวิจยัท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งจนท าให้งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัรู้สึกทราบซ้ึงเป็นอยา่ง
ยิง่ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี  มณี
ศรีและ ดร.วรพล  วงัฆนานนท์ กรรมการสอบงานวิจยัท่ีกรุณาให้แนะน าในการท าวิจยั จนท าให้
งานวจิยัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา – มารดา และสมาชิกในครอบครัวท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนในทุกๆ 
ดา้นตลอดจนคอยห่วงใยและเป็นแรงผลกัดนัท่ีดีมาตลอด กราบขอขอบพระคุณคณาจารย ์สาขาวชิา
การจดัการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ และขอขอบคุณ
เพื่อนปริญญาโทท่ีเรียนมาดว้ยกนั เพื่อนร่วมงานตลอดจนบุคคลอีกหลายๆ ท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ณ 
ท่ีน้ีท่ีเป็นก าลงัใจใหก้นัเสมอมา  
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  พฤศจิกายน 2561 
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