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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้า ด้วยแนวคิด ABC Analysis กรณีศึกษาบริษัท อ่าวไทย

คลงัสินคา้ จ ากดั มีการจดัการคลงัสินคา้ท่ีสลบัซบัซ้อนและไม่เป็นระเบียบ เน่ืองจากการจดัเรียงสินคา้ในคลงัไม่มีการ

วางแบบแผนรูปแบบการจดัเรียงน ้าตาลทรายกระสอบตั้งแต่ตน้ จึงท าให้ในคลงัสินคา้มีความซับซ้อน และยากต่อการ

ตรวจสอบ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ของบริษทั อ่าวไทยคลงัสินคา้ 

จ ากดั และน าแนวคิดลีน แนวคิดระบบ ABC Analysis มาประยกุตใ์ชใ้นคลงัสินคา้  
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจดัเก็บสินคา้ทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั โดยการจดัเก็บ

สินคา้แบบเดิมจะมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาดมากกว่าการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ (ABC Analysis) 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้ระบบสารสนเทศในการจดัเก็บ และติดตามท่ีแม่นย  ามาก แต่ในการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ (ABC 

Analysis) มีการเน้นเร่ืองการใช้งานพ้ืนท่ีจดัเก็บมากขึ้น และยงัง่ายต่อพนักงาน pick สินคา้ในการทราบถึงต าแหน่ง

ของสินคา้ท่ีจะตอ้งไปหยิบ โดยไม่ตอ้งพึ่งระบบสารสนเทศมากเท่ากบัรูปแบบเดิม 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 คลงัสินคา้ท่ีดีจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่ คือ เนน้ประสิทธิภาพทางดา้นเวลา ลด

ช่วงเวลาของการเคล่ือนยา้ยสินคา้และการใชป้ระโยชน์สูงสุดของพ้ืนท่ี เม่ือพิจารณาในมุมของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่

เนน้การลงทนุ แต่ส่งเสริมให้มีการน าเสนอความคดิเห็นและให้ความร่วมมือในการลงแรงเป็นหลกั ซ่ึงการมีส่วนร่วม

ของพนกังานทุกคนท่ีร่วมกนัคดิหาแนวทาง ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีย่ิงขึ้นไปเร่ือย ๆ นั้น 

บริษทั อ่าวไทยคลงัสินคา้ จ ากดั มีการจดัการคลงัสินคา้ท่ีสลบัซับซ้อน และไม่เป็นระเบียบ เน่ืองจากการ

จดัเรียงสินคา้ในคลงัไม่มีการวางแบบแผนรูปแบบการจดัเรียงน ้าตาลกระสอบตั้งแต่ตน้ รวมถึงมีไมอ้ดัเขา้มาเพ่ิมมาก

ขึ้น จึงท าให้ในคลงัสินคา้มีความซับซ้อน และยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นทางบริษทัจึงต้องมีการบริหารจัดการ

คลงัสินค้า ก าหนดจุดจัดเก็บสินคา้ และประเภทของสินคา้  อย่างชัดเจน เพื่อควบคุมและจดัการคลงัสินคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 



  การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)  คือ การวางแผนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทนัเวลา สะดวก 

มีความพร้อมในการจดัจ่ายของไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตก้ารด าเนินงานในคลงัสินคา้รวมถึงให้มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินท่ี

ต ่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานการคลงัสินคา้ (Warehousing) หมายถึง การจดัระเบียบในการเก็บ วางและรักษา

สินคา้อยา่งเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกนัและรักษาสินคา้ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี สินคา้มีความพร้อมในการน า

ออกแจกจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ทนัเวลา และดว้ยค่าด าเนินงานท่ีต ่า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและก าไรให้กบักิจการ 

  การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (LEAN) คือ การใชท้รัพยากรในทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ไม่ว่าจะเป็น เวลา แรงงานคน เคร่ืองมือ หรือพ้ืนท่ีปฏิบติังาน แลว้ไดผ้ลงานมากขึ้นหรือใกลเ้คียงความตอ้งการมาก

ท่ีสุด ลีนจึงไม่ใช่การท างานให้หนกัขึ้นหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการคน้หาความสูญเปล่า และเปล่ียน ให้เป็นคุณค่าท่ีผูรั้บ

ผลงานของเราตอ้งการ 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบเอบีซี (ABC Analysis) หมายถึง เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงัโดยแบ่งตามล าดบัชั้น

ความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น คือ A, B และ C โดย สินคา้คงคลงักลุ่ม A หมายถึง ผลจากวิเคราะห์ ABC Analysis จดัเป็น

กลุ่ม A มีสินคา้คงคลงัอยูท่ี่15-20% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยู่ประมาณ 75-80% ของมูลค่าสินคา้

คงคลงัทั้งหมด สินคา้คงคลงักลุ่ม B หมายถึง ผลจากวิเคราะห์ ABC Analysis จดัเป็นสินคา้คงคลงักลุ่ม B มีสินคา้คง

คลงัอยู่ท่ี 30-40% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยู่ประมาณ 15% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด และ

สินคา้คงคลงักลุ่ม C หมายถึง ผลจากวิเคราะห์ ABC โดยสินคา้คงคลงักลุ่ม C มีสินคา้คงคลงัอยูท่ี่ 40-50% ของรายการ

สินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ระมาณ 5-10% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด  

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ศึกษาขอ้มูลการจดัวาง และพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 

3.1.1 ศึกษาหลกัเกณฑใ์นการจดัวางสินคา้ ภายใน Warehouse จะไม่มีการก าหนดต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้ท่ี

ตายตวัจะใชก้ารจดัเก็บแบบสุ่ม คือ พิจารณาตามพ้ืนท่ีท่ีว่าง ณ วนัท่ีจดัเก็บ 

  3.1.2 ศึกษาพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ มีพ้ืนท่ีจดัเก็บ 17,766 ตร.ม. จดัเก็บได ้45,000 ตนั 

 3.2 วิธีการรวบรวมขอ้มูล 

ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต โดย ในคร้ังน้ีจะเป็นการสัมภาษณ์ 

โดยใชค้  าถามท่ีผูวิ้จยัไดจ้ดัเตรียมไว ้เพ่ือสอบะถามและสัมภาษณ์พนกังานทั้ง 10 คน และแบบสังเกต เป็นการสังเกต



แบบมีส่วนร่วม โดยศึกษาเก่ียวกับ สภาพแวดล้อมปัจจยัต่าง ๆ ในการรับและจ่ายสินค้าของคลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นการ

ปฏิบติัตนให้เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษาหาขอ้มูล  

3.2.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการออกไปสังเกตการณ์ ณ สถานท่ี

ปฏิบัติงานจริง ประกอบกับการใช้ข้อมูลการเคล่ือนไหวของสินค้า และต าแหน่งพ้ืนท่ีจากโปรแกรม Excel และ

สอบถามขอ้มูลขอ้เท็จจริงจากผูรู้้ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัเรียงอย่างเป็น

ระบบ และทบทวนเอกสาร เช่น บทความในอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัต่างๆ 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis เป็นเคร่ืองมือในการจดัแบง่ประเภทสินคา้ โดยเลือกวิธีจดัเรียงแบบ

เคล่ือนไหวเร็ว เคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวชา้ จากยอดการส่ังซ้ือ 

4. ผลการศึกษา 

4.1 กรณีศึกษาภายในคลงัสินคา้ของบริษทั อ่าวไทยคลงัสินคา้ จ ากดั 

พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ทั้งหมด 17,766 ตร.ม. ไม่มีการวางแผนผงัท่ีแน่นอน การจดัเก็บสินคา้ไม่มีความชดัเจน การ

หยิบสินคา้จะเกิดจากประสบการณ์ของผูท้  างาน  

4.2 ผลการศึกษากระบวนการในการด าเนินงาน 

โรงงานส่งสินคา้มาจดัเก็บ -> พนกังานท าการตรวจสอบเอกสาร -> ตรวจสอบชนิดและจ านวน -> จดัเก็บ -> รับขอ้มูล

จากลูกคา้ -> จ่ายออกสินคา้ 

4.3 ผลการศึกษาสาเหตุและระดบัผลกระทบ 

 
ตารางท่ี 1 คะแนนจากการท าแบบสอบถาม 



4.4 แนวทางในการจดัการพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 

จากกระบวนการของ Lay Out ท่ีเราไดท้  าการศึกษา พบว่า ปัญหาหลกั คือ Lay Out ผูศึ้กษาได้้เลง็เห็นว่าการจดัระเบียบ

ของสินคา้ก็เป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากเวลาท่ีมีการหยิบสินคา้จะไม่มีกระบวนการท่ีชดัเจน อาจท าให้เกิดการหยิบสินคา้

ผิด ผูศึ้กษาจึงไดป้ระยกุตใ์ชท้ฤษฎีการจดัเก็บแบบ ABC Analysis แบบบนัทึกการจดัเก็บ 2 รูปแบบ 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

วิธีการจดัเก็บ ขอ้ดี ขอ้เสีย 
การจดัเก็บแบบเดิม 
Random Location System  

- มีความยดืหยุน่สูง 
- เหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาด 

- ยากต่อการตรวจสอบ 
- จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ 
และติดตาม ขอ้มูลของสินคา้  
- สลบัซบัซอ้น และไม่เป็นระเบียบ 
- ต้องใช้ประสบการณ์ และความคุ ้นเคยของ
พนกังาน ในการหยิบสินคา้ 

การจดัเก็บแบบใหม่ 
Commodity System 
(ABC Analysis) 

- ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
สินคา้  
- เนน้เร่ืองการใชง้านพื้นท่ีจดัเก็บมากขึ้น  
- ง่ายต่อพนกังานท่ีจะหยิบสินคา้  
- สินคา้อยูเ่ป็นหมวดหมู ่
- มีวางแผนอยา่งเป็นระบบชดัเจน 
- ตรวจสอบง่าย 

- พนกังานท่ีหยิบสินคา้จ าเป็นตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองของสินคา้  
- มีค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้น 

ตารางท่ี 2 สรุปขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละวิธีจดัเก็บ 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

การจดัรูปแบบการวางสินคา้ใหม่ในวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงแนวคดิเพ่ือช่วยลดระยะทางในการจ่ายสินคา้ ซ่ึงเป็นเพียง

ทางเลือกเพ่ือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจริง การศึกษาท่ีไดผ้ลดีนั้น ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ี

มากกว่าน้ีเพ่ือให้แบ่งพ้ืนท่ีมีความแม่นย  ามากขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัรายงานการปฏิบติัสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากท่าน อาจารยก์วีพล สว่างแผว้อาจารย์

ผูค้วบคุมงานวิจยัรายงานการปฏิบติัสหกิจ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้น และเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ในการจดัท างานวิจยัรายงานการปฏิบติัสหกิจในคร้ังน้ีท่าน



ไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการให้เสนอแนะอนัทรงคุณประโยชน์อนัมหาศาล ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีผู ้

ศึกษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านและขอกราบขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณบริษทักรณีศึกษา คุณชยัพร สวนเงิน หัวหน้าแผนกบริหารท่าเรือ (พ่ีเล้ียง) และพนกังานท่ี

มิไดเ้อ่ยนามท่ีให้ความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ีซ่ึงมีส่วนท าให้การท างานวิจยรัายงานฝึก

ปฏิบติัสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีอบรมส่ังสอนผูศึ้กษา รวมถึงไดใ้ห้การสนับสนุน และขอขอบพระคุณ

คณาจารยท์ุกท่านท่ีไดใ้ห้การอบรมส่ังสอนวิทยาการต่าง ๆ ให้กบัผูศึ้กษา ขอขอบพระคุณต่อหน่วยงานต่าง ๆ และ

รวมทั้งท่านอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้อ่ยนามในท่ีน้ีท่ีมีส่วนช่วยให้ก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลือท่ีให้การสนบัสนุนในการจดัท า 

งานวิจยัรายงานการปฏิบติัสหกิจในคร้ังน้ี 
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