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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม เพื่อลด
ระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทักรณีศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) โดยน ามาวเิคราะห์
สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากบริษทักรณีศึกษา และใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Classification ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการจดัแบ่งประเภทสินคา้ และเลือกวิธีจดัเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว, เคล่ือนไหวปานกลาง และ
เคล่ือนไหวชา้ โดยน าเอาขอ้มูลรายการจ าหน่ายสินคา้แต่ละชนิดในปี พ.ศ. 2563 มาท าการวจิยั 
 ผลการวิจยัพบว่าในปัจจุบนั พนกังานใชเ้วลาค่อนขา้งนานในการหยิบสินคา้เพ่ือเตรียมส่งมอบ 
เม่ือผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Classification พร้อมทั้งมีการจดัเก็บสินคา้ใหม่โดยแยกตาม
กลุ่มสินคา้ ท าให้เวลาในการหยิบสินคา้เพ่ือเตรียมส่งมอบเฉล่ียต่อช้ิน ลดลงจากเดิมท่ีเวลา 3.32 นาที เหลือเพียง 
2.78 นาที ซ่ึงลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 16.27 งานวิจัยคร้ังน้ีจึงก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุดต่อองคก์ร 
 
ค าส าคญั: การจดัการสินคา้คงคลงั, แผนผงัสาเหตุและผล, ABC Classification 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. บทน า (INTRODUCTION) 

 การควบคุมสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของคนปฏิบัติงาน          
โลจิสติกส์วา่ควรจะมีปริมาณเท่าใด ให้เพียงพอในแต่ละประเภท ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สินคา้คงคลงันั้นจะเก่ียวขอ้งกบั
ตน้ทุนการด าเนินงานของธุรกิจ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั (Inventory Carrying Cost) ซ่ึงจะ
ผนัแปรไปกับปริมาณของสินคา้คงคลังท าให้เกิดตน้ทุนด้านต่างๆ ผูว้ิจัยจึงได้ท าการวิจัยเก่ียวกับเร่ือง การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียม บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั ซ่ึงพบ
ปัญหา คือ ไม่มีการจดัวางสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ไม่แยกสินคา้ใหช้ดัเจนท าให้สินคา้ปะปนกนั และพนกังานใชเ้วลานาน
ในการจดัเตรียมสินคา้เพ่ือส่งใหก้บัลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ีทางผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาวิจยัหากลยทุธ์หรือวิธีการท่ีท าใหปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนัน้ีลดลง  
 1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม 
 2. เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียม 
 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษารูปแบบการจดัเก็บและการจดัเรียงสินคา้คงคลงั 
 2. ท าการส ารวจขอ้มูลในช่วงเดือนธนัวาคม 2563  
 1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. สามารถปรับปรุงพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัภายในส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียมให้เป็นระบบ
มากยิง่ข้ึน 

 2. ลดปัญหาและความล่าชา้ในการท างาน 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 ผงัแสดงเหตุและผล อาจจะเรียกยอ่ๆ วา่ ผงักา้งปลา หรือถา้เรียกเป็นภาษาองักฤษอาจจะใชต้วัยอ่
วา่ CE Diagram ซ่ึงมีนิยามปรากฏในมาตรฐานของญ่ีปุ่น หรือ JIS Standards (Japanese Industrial Standards) ใน
มาตรฐาน JISไดร้ะบุนิยามของ CE Diagram ไวด้งัน้ี คือผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทางคุณภาพ
กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งค าอธิบาย คุณสมบัติหรือ คุณลกัษณะทางคุณภาพ (Quality Characteristics) คือผลท่ี
เกิดข้ึนจากเหตุ ซ่ึงก็คือปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเป็นตน้เหตุของคุณลกัษณะอนันั้น หรืออาจจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นแผนผงั
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คน้หาสาเหตุต่างๆ ว่ามีอะไรบา้งท่ีมาเก่ียวขอ้งกนั สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอย่างไรจึงท าให้ผล
ปรากฏตามมาในขั้นสุดทา้ย โดยการระดมความคิดอยา่งเป็นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมดา้นการควบคุม
คุณภาพ 
 การจดัการสินคา้คงคลงัตามการวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ถา้สินคา้ใดมีมูลค่าสูง จะตอ้ง
มีการจดัการดูแลและควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ A, B และ C ตามล าดบั เพื่อ
ไดรั้บการควบคุมท่ีแตกต่างกนัไป สามารถช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพดา้นเวลาท่ีใชแ้ละค่าใชจ่้าย 



สินคา้ท่ีมีมูลค่ามากก็ควรมีการดูแลจดัการอยา่งเขม้งวด ช่วยสามารถท าให้การควบคุมและตดัสินใจไดถู้กตอ้ง วา่
สินคา้คงคลงัแบบใดควรไดรั้บการควบคุมในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคลงัจดัเก็บสินคา้ รวมถึงผลกระทบต่างๆในปัจจุบนั 
 2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศึกษา 
 3. ศึกษาเอกสารและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. รวบรวมขอ้มูลตวัอยา่งจากการสงัเกต และจดบนัทึกขอ้มูล 
 5. วเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สรุปผลและเสนอแนะ 
 3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการออกไป สังเกตการณ์ 
(Observation) ณ สถานท่ีปฏิบติังานจริง เพ่ือน ามาประกอบเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมในการท าวจิยั โดยการออกไปสงัเกต 
ณ สถานท่ีจริงจะช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน  
 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการทบทวนงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและน าเอา
ขอ้มูลของการจดัเก็บสินคา้ มาท าการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามเทคนิคท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ ABC Classification   
 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาภายในบริษทักรณีศึกษาของผูว้ิจยั โดยประชากรและ
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนักงานผูป้ฏิบัติงานในคลงัสินคา้ส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียม ผูจ้ ัดการ
โรงงาน และผูจ้ดัการฝ่ายอาคารสถานท่ีของบริษทักรณีศึกษา 
 3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้น าระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริงก่อนการปรับปรุงคลงัสินคา้มาเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานหลงัจากมีการปรับปรุงคลงัสินคา้ โดยเปรียบเทียบเป็นเวลาและน าเสนอเป็นกราฟ
แท่ง 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ ปัญหาพนกังานใชเ้วลาในการหยบิสินคา้นาน โดยผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปท า
การสงัเกตการณ์และสุ่มจบัเวลา โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนท่ีพนกังานท าการคน้หาสินคา้ตั้งแต่รายการแรกจนครบตาม
จ านวนตามใบจดัเตรียมสินคา้ (Packing Request) โดยท าการสุ่มในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 ทั้งน้ีเลือกสุ่มในช่วง
ตน้เดือน กลางเดือน และปลายเดือน ตามล าดบั ผลท่ีไดจ้ากการจบัเวลาในการหยิบสินคา้เฉล่ียต่อหน่ึงช้ินเท่ากบั 
3.32 นาที ซ่ึงถือเป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งสูงในการหยบิสินคา้ต่อหน่ึงช้ิน 
  
 



 4.1 การวเิคราะห์สาเหตุและปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

 
ภาพท่ี 1 : การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยวธีิแผนผงักา้งปลา 

 จากการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใช้วิธีแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
สามารถสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในแกไ้ขไดด้งัน้ี  
 1. การจดักลุ่มสินคา้  
 2. การวางกลุ่มสินคา้ตามพ้ืนท่ีการจดัเก็บ  
 3. การจดัท าป้ายบ่งช้ีของสินคา้ท่ีจดัเก็บ 
 4.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 4.2.1 การจดักลุ่มสินค้าโดยใช้ทฤษฎ ีABC Classification 
 น าขอ้มูลการจ าหน่ายสินคา้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคมของปีพ.ศ. 2563 มาท าการแยก
กลุ่มสินคา้ ซ่ึงผูว้จิยัใชข้อ้มูลสินคา้ในการวเิคราะห์ทั้งหมด 18 รายการ ท าการแบ่งกลุ่มสินคา้ ABC ไดด้งัน้ี 

1. สินคา้กลุ่ม A มีจ านวน 8 รายการ มีมูลค่ารวมของสินคา้ทั้งหมดคือ 154,483,793 บาท และมี
ความถ่ีในการหยบิสินคา้คิดเป็น 74.28% 

2. สินคา้กลุ่ม B มีจ านวน 4 รายการ มีมูลค่ารวมของสินคา้ทั้งหมดคือ 31,976,582 บาท และมี
ความถ่ีในการหยบิสินคา้คิดเป็น 15.38% 
 3. สินคา้กลุ่ม C มีจ านวน 6 รายการ มีมูลค่ารวมของสินคา้ทั้งหมดคือ 21,505,609 บาท และมี
ความถ่ีในการหยบิสินคา้คิดเป็น 10.34%  
 4.2.2 วางสินค้าตามกลุ่มพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ 
 ชั้นท่ี1 จดัวางสินคา้ตามกลุ่ม A เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวเร็ว โดยก าหนดใหจ้ดัเก็บ
สินคา้ 3 รายการ ไดแ้ก่ A1-หมอ้ขา้ว 40 ซม. A2-หมอ้ขา้ว 45 ซม. และ A3-หมอ้ 16-32 
 ชั้นท่ี2 จดัเก็บสินคา้ตามกลุ่ม A ท่ีเหลืออีก 5 รายการ ไดแ้ก่ A4-หมอ้ขา้ว 50 ซม. A5-ซ้ึง 44 ซม. 
A6-ซ้ึง 40 ซม. A7-หมอ้ 18-32 และ A8-หมอ้ขา้ว 38 ซม. รวมทั้งจดัเก็บสินคา้ตามกลุ่ม B ทั้งหมด 4 รายการ ซ่ึง
เป็นสินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวปานกลาง ไดแ้ก่ B1-ซ้ึง 36 ซม. B2-หมอ้ขา้ว 36 ซม. B3-ซ้ึง 32 ซม. และ B4-ซ้ึง 34 
ซม. 



 ชั้นท่ี3 จดัเก็บสินคา้ตามกลุ่ม C ทั้งหมด 6 รายการ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวชา้ ไดแ้ก่ C1-
ซ้ึง 30 ซม. C2-หมอ้ขา้ว 34 ซม. C3-ซ้ึง 28 ซม. C4-ซ้ึง 26 ซม. C5-ซ้ึง 24 ซม. และ C6-หมอ้ 16-20 
 4.2.3 จดัท าป้ายบ่งช้ีของสินค้าทีจ่ดัเกบ็ 
 จดัท าป้ายบ่งบอกสถานะของสินคา้โดยละเอียดท่ีป้ายจะระบุรหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ กลุ่มสินคา้ วนัท่ี
ผลิต เพ่ือท่ีจะช่วยใหพ้นกังานหยิบสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน หลงัจากนั้นจึงน าสินคา้มาท าการจดัเก็บตามกลุ่มท่ีไดก้ าหนด
ไว ้และน าป้ายบ่งช้ีติดท่ีสินคา้ท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้
 4.3 วเิคราะห์ผลหลงัปรับปรุง 
 หลงัจากท่ีไดท้ าการปรับเปล่ียนระบบการจดัเก็บสินคา้คงคลงัแบบใหม่เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงท า
การสุ่มจบัเวลาในการหยิบสินคา้ โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 ผลการวิจยั 
พบวา่ในการหยิบสินคา้แบบเดิม เวลาท่ีพนกังานใชใ้นการหยิบสินคา้ค่าเฉล่ียต่อช้ินเท่ากบั 3.32 นาที และเม่ือน า
การจดัวางผงัแบบใหม่พร้อมกบัการจดักลุ่มสินคา้แบบ ABC Classification เขา้ไปปรับปรุง ท าใหค้่าเฉล่ียในการ
หยบิสินคา้ต่อช้ินเท่ากบั 2.78 นาที ซ่ึงเป็นเวลาท่ีลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 16.27 

 
ตารางท่ี 1 : การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยบิสินคา้แบบเดิมกบัแบบใหม่ 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาจากแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ไดแ้นวทางการ
แกไ้ขคือ 1.จดักลุ่มสินคา้โดยใชท้ฤษฎี ABC Classification ซ่ึงสามารถจดัสินคา้ได ้ดงัน้ี สินคา้กลุ่ม A 8 รายการ 
สินคา้กลุ่ม B 4 รายการ และสินคา้กลุ่ม C 6 รายการ  2.วางสินคา้ตามกลุ่มพ้ืนท่ีการจดัเก็บ โดยพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้
คงคลงัชั้น1 ประกอบดว้ย สินคา้กลุ่ม A1-A3 พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้คงคลงัชั้น2 ประกอบดว้ย สินคา้กลุ่ม A4-A5 และ 
B1-B4 และพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้คงคลงัชั้น3 ประกอบดว้ย สินคา้กลุ่ม C1-C6 3.จดัท าป้ายบ่งช้ีของสินคา้ท่ีจดัเก็บ 
ประกอบดว้ยขอ้มูลรหัสสินคา้ ลกัษณะสินคา้ กลุ่มสินคา้ และวนัท่ีผลิต โดยหลงัจากท าการแกไ้ขปัญหาตามวิธี
ดงักล่าว ผลการวจิยัพบวา่ การจดัเตรียมสินคา้แบบเดิมเวลาท่ีพนกังานใชใ้นการหยบิสินคา้เฉล่ียต่อช้ินเท่ากบั 3.32 
นาที และเม่ือมีการน าเทคนิคการจดักลุ่มสินคา้แบบ ABC Classification เขา้มาใชใ้นการปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้
คงคลงั ท าใหค้่าเฉล่ียในการหยบิสินคา้ต่อช้ินลดลงเหลือเท่ากบั 2.78 นาที ซ่ึงลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 16.27  
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 จากผลการวิจัยท าให้ได้ขอ้สรุปว่าการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลงัด้วยเคร่ืองมือและวิธี
ขา้งตน้ สามารถแกไ้ขปัญหาของงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานใชเ้วลาในการหยิบสินคา้นาน เน่ืองจากไดท้ าการ
จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน จัดเก็บสินค้าตามการเคล่ือนไหวเร็ว เคล่ือนไหวปานกลาง และ
เคล่ือนไหวชา้ และติดป้ายบ่งช้ีท่ีกลุ่มสินคา้ต่างๆ ซ่ึงช่วยใหพ้นกังานไม่ตอ้งใชเ้วลาในการเดินหาสินคา้ สามารถ
จดัหาและหยิบสินคา้ส าหรับท าการส่งมอบได้รวดเร็วข้ึน ท าให้การจัดการสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน การปฏิบติังานกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ เพ่ือเป็นการสร้างระบบท่ีดีและทนัต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อีกทั้งยงัท าให้บริษทัสามารถลดระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนโดย
เปล่าประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบถึงแผนผงัการจดัวางสินคา้คงคลงัแต่ละ
กลุ่ม และปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 
 2. ควรเพ่ิมลิฟตห์รือสายพานล าเลียงใหเ้พียงพอส าหรับการขนยา้ยสินคา้จากชั้น2และชั้น3 เพื่อลด
ระยะเวลาในการรอคอยขณะท่ีลิฟตปั์จจุบนัไม่วา่ง ขดัขอ้ง หรือเสียหาย 

6. กติตกิรรมประกาศ 

 บทความวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยความช่วยเหลือของอาจารยภู์เบศ อยู่สุข อาจารยท่ี์
ปรึกษาในวชิาสหกิจศึกษา ซ่ึงท่านไดใ้หค้  าแนะน าขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ อยา่งยิง่ ในการท าวจิยั อีกทั้ง
ยงัช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ
ดว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอบคุณบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั และผูป้ฏิบติังานในบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วาม
อนุเคราะห์ ความรู้ ค  าแนะน าต่าง ๆ รวมถึงใหข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาวจิยัการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้
คงคลงัในส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียมกรณีศึกษา บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั เพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจยัตั้งแต่
เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาเล่า
เรียน ตลอดจนช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจผูว้จิยัเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 
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