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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้เคร่ืองด่ืมของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)-โรงงานชลบุรี โดย
วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบโดยใชแ้ผนผงักา้งปลามาคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงว่าเกิดจากสาเหตุใดบา้ง เพื่อน ามาพิจารณาหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น จากนั้นประยกุตก์ารวิเคราะห์แบบเอ
บีซี (ABC Analysis) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเรียงต าแหน่งการวางสินค้าภายในคลงัสินคา้ใหม่ โดยใช้
ขอ้มูลปริมาณท่ีส่งสินคา้ออกจากคลงัในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2563 มาท าการวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาการจดัการพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้มี 4 ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดปัญหา คือ 
คน วิธีการ ของเสีย และพ้ืนท่ี ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทางทาง ไดแ้ก่ การจดักลุ่ม
สินคา้ การวางกลุ่มสินคา้ตามพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีก าหนด และการจดัท าป้ายบ่งช้ี จากการจ าแนกประเภทสินคา้คงคลงั
ออกเป็นกลุ่มดว้ยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ไดผ้ลออกมาว่า กลุ่ม A มีสินคา้อยู่ 5 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 89.06 ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงัร้อยละ 80.20 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั 
ส่วนกลุ่ม B มีสินคา้อยู่ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงั
ร้อยละ 10.81 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั และกลุ่ม C มีสินคา้อยู ่39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของรายการสินคา้คง
คลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงัร้อยละ 8.99 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั และแบ่งกลุ่มการวางสินคา้ตามกลุ่มท่ี
ก าหนดได ้โดยก าหนดการวางสินคา้เป็นกลุ่มตามขนาดของสินคา้ นอกจากน้ีไดเ้สนอการจดัท าป้ายระบุขนาด
ของสินคา้นั้นๆ และจดัท าบอร์ดส าหรับติดหนา้แถวของการวางสินคา้ในแต่ละชนิดโดยระบุช่ือสินคา้ / รหสัสินคา้ 
/ วนัท่ีผลิต ส่งผลให้เวลาท่ีใชค้น้หาสินคา้เพื่อตรวจนบัสินคา้สามารถลดเวลาการตรวจนบัสินคา้ลงไดเ้ป็นร้อยละ 
30.36  ระยะทางการขนถ่ายสินคา้ในคลงัสามารถลดระยะทางลงไดเ้ป็นร้อยละ 26.35 และพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้
สามารถจดัวางสินคา้ท่ีจดักลุ่มการวางไดเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,802 พาเลท 
 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั โดยมีเหตุมาจากการใชเ้พื่ออุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัและเน่ืองดว้ยสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทยท่ีมีอากาศร้อนซ่ึงผูบ้ริโภคจึงตอ้งมีการซ้ือสินคา้กลุ่มเคร่ืองด่ืมมาเพื่อด่ืมดบักระหายคลายร้อน 

ในปัจจุบนับริษทัหลายแห่งไดใ้ห้ความส าคญักบัการลงทุนในการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเก็บรักษาสินคา้
ไวใ้นคลงัสินคา้ให้น้อยท่ีสุด แต่ตอ้งมีสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ในทุกๆ สถานการณ์ โดยการ
จัดการคลังสินค้าเป็นการเก็บสินค้าไว้ใช้ส าหรับปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงการบริหารจัดการคลังสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสามารถส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายส าหรับบริษทัท่ีจะ
ท าการรักษาสมดุลของสินคา้ท่ีจดัเก็บไวไ้ดโ้ดยเฉพาะหมวดสินคา้ท่ีเป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืม 



บริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีส าคญัในตลาด
เคร่ืองด่ืมรายหน่ึงในประเทศไทย โดยมีกลุ่มธุรกิจหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มน ้าอดัลม เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
บริษทัฯ กลุ่มน ้าด่ืม กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่อดัลม และกลุ่มการจดัจ าหน่าย โดยบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ไดผ้ลิต
และจดัจ าหน่ายคร่ืองด่ืมครบวงจรท่ีมีคุณภาพ 

ในสองสัปดาห์แรกท่ีไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษาท าให้เห็นถึงขอ้ควรปรับปรุงในคลงัสินคา้ คือ การจดัพ้ืนท่ี
ในการเก็บสินคา้ยงัเก็บไม่เป็นหมวดหมู่ สินคา้ชนิดเดียวกนัและผลิตในล็อตเดียวกันยงัเก็บแยกกนัคนละท่ี และ
สินคา้ท่ีจดัเรียงภายในคลงัสินคา้บางชนิดไดว้างทบักนั 2 ชั้น (2 พาเลททบักนั) โดยสินคา้แพค็บนสุดของพาเลท
ชั้นล่างนั้นอาจไดรั้บความเสียหายจากการวางทบัของพาเลทชั้นบนท่ีวางทบัสินคา้แพค็บนสุดของพาเลทชั้นล่าง 
ซ่ึงท าให้ระบบคลงัสินคา้ของบริษทันั้นเกิดความผิดพลาดได ้  

งานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาการด าเนินงานของแผนกคลังสินค้า หลักการหรือทฤษฎี และเคร่ืองมือท่ีจะ
น ามาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ลดความผิดพลาดระหว่างการด าเนินงาน เพ่ิมความรวดเร็วใน
การคน้หาสินคา้ ลดอตัราสินคา้เสียหาย และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเพียงพอและ
ทนัเวลาเพ่ือความพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุดทั้งบุคคลากรในบริษทัและผูบ้ริโภค โดยเลือกใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซี 
(ABC Analysis)  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 คลงัสินคา้ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและเคล่ือนยา้ยสินคา้
และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้จะท าหน้าท่ีในการเก็บสินคา้ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพื่อสนบัสนุนการผลิต
และการกระจายสินคา้ (ค  านาย อภิปรัชญาสกุล, 2547) 
 FIFO (First In First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพ่ือลดความ
เส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน และ FEFO (First Expire date First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีจะหมดอายุก่อน 
จ่ายออกไปก่อน เพ่ือลดความเสียหายจากสินคา้หมดอายุและไม่เกิดการสูญเสีย และเป็นวิธีการจดัการท่ีท าไดง้่าย
และนิยมมากท่ีสุด (Fulfillment, 2563) 
 การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการท างานท่ีท าให้พนักงานทุกคน
สามารถเขา้ใจขั้นตอนการท างาน เป้าหมาย ผลลพัธ์การท างานไดง้่าย และชดัเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่างๆ 
และแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยใชบ้อร์ด ป้าย สัญลกัษณ์ กราฟ สี และอื่นๆ เพื่อส่ือสารให้พนกังานและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งทุกคนทราบถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัของสถานท่ีท างาน (โกศล ดีศีลธรรม, 2548) 
 แผนผงัก้างปลาหรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผงั
สาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจ
ก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) โดยส่วนมากมกัคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในช่ือของ “ ผงักา้งปลา 
(Fish Bone Diagram) ” (ประชาสรรค ์แสนภกัดี, 2553) 
 การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) หมายถึง เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงัโดยแบ่งตามล าดบัชั้น
ความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น เพ่ือง่ายต่อการบริหารจดัการตามกลุ่มสินคา้ การจดัล าดบัมีหลายแบบตามแนวนโยบาย
ท่ีตอ้งการใช้บริหารขององค์กร เช่น การจดัล าดบัสินคา้ตามมูลค่าสินค้าคงคลงัท่ีถือครองรวมต่อปีของแต่ละ



รายการ มูลค่าขายสินค้าแต่ละรายการ หรือส่วนแบ่งก าไรของสินค้านั้น โดยจัดแบ่งตามเกณฑ์การพิจารณา 
(เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ, 2561) 
 
3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 จากบริษทักรณีศึกษา ผูวิ้จัยไดน้ ารูปแบบการด าเนินงานในคลงัสินคา้ของบริษทัมาท าการวิเคราะห์
ปัญหาท่ีพบโดยใช้แผนผงักา้งปลามาคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงว่าเกิดจากสาเหตุใดบา้ง เพื่อน ามาพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์
ไดม้าจากขอ้มูลการจดัส่งสินค้าออกจากคลงัในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 และมูลค่าของสินคา้แต่ละ
รายการเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ศึกษาขั้นตอนการท างานปัจจุบัน 
 ศึกษาและส ารวจพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของบริษทั ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาวิเคราะห์ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
 3.1.1 พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ของบริษทัประกอบดว้ยคลงัสินคา้จ านวน 3 คลงั ไดแ้ก่ โกดงัผลิต เป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตเอง โกดงั 3 เป็นคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบริษทั เป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้รูปแบบท่ี
บริษทัเป็นผูผ้ลิตเอง และรับมาจากท่ีโรงงานอื่น และโกดงั NR เป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ส าหรับรถขายของบริษทั  
 โดยการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกขอบเขตพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลการวิจยัเฉพาะพ้ืนท่ีในโกดงั 3 เท่านั้น 
 3.1.2 พ้ืนท่ีต าแหน่งการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้ โกดงั 3 พ้ืนท่ีซ้ายมือเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบการ
จดัเก็บสินคา้เพื่อจดัส่งแบบ MT (Modern Trade) พ้ืนท่ีส่วนกลางติดประตูเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบการจดัเก็บสินคา้
เพื่อจดัส่งส าหรับรถขายของบริษทั และพ้ืนท่ีท่ีเหลือทั้งหมดเป็นพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ส าหรับจดัส่งแบบ TT 
(Traditional Trade) ในคลงัน้ีจดัเก็บสินคา้ เช่น เอสโคล่า เอสเพลย ์น ้าด่ืมคริสตสั 100พลสั เป็นตน้ 
 3.1.3 อุปกรณ์ขนถ่ายในคลงัสินคา้ ใชร้ถยก (Fork Lift Trucks) เป็นพาหนะในการขนยา้ยสินคา้เขา้และ
ออกจากคลงั และใชเ้คล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัจากอีกจุดไปยงัอีกจุดดว้ย 
 3.1.4 พ้ืนท่ีการขนถ่ายสินคา้ พ้ืนท่ีการขนถ่ายสินคา้ของโกดงั 3 จะอยูท่างฝ่ังประตูซา้ยมือ และฝ่ังประตู
ขา้งบนของคลงั โดยการขนถ่ายจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ตกัสินคา้ขึ้นไปยงัรถบรรทุกเพื่อส่งออกจากคลงั และใช้รถ
โฟลค์ลิฟทต์กัสินคา้ลงมาจากรถขนส่งเพื่อน าสินคา้ไปไปจดัเก็บในคลงั 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาสภาพปัจจุบันและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงข้อมูลท่ีต้องน ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยน้ี 

ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
3.2.1 การจัดเก็บสินค้าของบริษทั ใช้การจัดเก็บสินค้ารูปแบบ FIFO (First In First Out) และ FEFO 

(First Expire date First Out) การจดัวางสินคา้ในโกดงั 3 จดัวางพาเลทบรรจุสินคา้บนพ้ืนและวางพาเลทบรรจุ
สินคา้อีกชั้นหน่ึงทบัพาเลทชั้นล่างเพ่ือเพ่ิมปริมาณในการจดัเก็บและมีการจดัเก็บสินคา้แบบไม่มีการแบ่งโซน
ประเภทของสินคา้ 

3.2.2 กลุ่มสินคา้ท่ีจดัเก็บในโกดงั 3 มีการจดัเก็บสินคา้ไวด้ว้ยกนัโดยสามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ น ้ า
ด่ืม และน ้ าอัดลม ประกอบด้วย น ้ าด่ืมคริสตัล ขนาด ขนาด 350CC  / 500CC / 600CC / 1,000CC / 1,500CC  



เอสโคล่า เอสเพลย ์ขนาด 1,000CC / 360CC / 490CC / 1,600CC / 515CC / 250CC  และ 100พลสั ขนาด 370CC / 
502CC 

3.2.3 ขอ้มูลปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งออกจากคลงัสินคา้ โดยรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 
2563 จ านวน 50 รายการ เพื่อมาท าการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

3.2.4 ขอ้มูลมูลค่าของสินคา้แต่ละรายการ โดยรวบรวมขอ้มูลมูลค่าของสินคา้แต่ละรายการท่ีจดัเก็บใน
คลงัสินคา้ โดยใชร้าคาขายปลีกของสินคา้ 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล และช้ีบ่งปัญหา 
 ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีพบ คือ แผนผงักา้งปลา (fishbone diagram) ซ่ึงจะ
ช่วยหาสาเหตุท่ีน ามาสู่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 
ภาพท่ี 1  แสดงแผนผงักา้งปลา เร่ือง การจดัวางสินคา้ไม่เป็นระบบภายในคลงัสินคา้ 

จากภาพท่ี 1 สามารถวิเคราะห์เพื่อระบุแนวทางการแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้
เคร่ืองด่ืมของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)-โรงงานชลบุรี ไดด้งัน้ี 
 1. การจดักลุ่มสินคา้ 

2. การวางกลุ่มสินคา้ตามพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีก าหนด 
3. การจดัท าป้ายบ่งช้ี 
3.4 วิธีการด าเนินการ 
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้าคร้ังน้ี ด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

ปริมาณการส่งสินคา้ออกจากคลงัในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2563 และมูลค่าของสินคา้แต่ละรายการเพื่อน ามา
วิเคราะห์การจดักลุ่มการเก็บสินคา้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้คงคลงั 
2. ค านวนหามูลค่าสินคา้คงคลงัแต่ละรายการ 
3. จดัเรียงล าดบัจากขอ้มูลสินคา้แต่ละรายการตามมูลค่า 
4. ค านวนหาร้อยละของปริมาณสินคา้ และร้อยละของมูลค่าของปริมาณสินคา้ 
5. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ร้อยละมูลค่าของสินคา้ และร้อยละของปริมาณการขนส่งสินคา้ 

 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้พ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ภายในโกดงั 3 มาท าการวิเคราะห์ โดยการจดัวาง

สินคา้ภายในคลงัสินคา้หลงัจากการปรับปรุงจะใชก้ารวางในลกัษณะเดิมแต่จะมีการปรับปรุงในเร่ืองต าแหน่งการ
จดัวาง การจดักลุ่มสินคา้ และการท าป้ายบ่งช้ี 

การจ าแนกประเภทสินค้าคงคลงัออกเป็นกลุ่มด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ได้ผล
ออกมาว่า กลุ่ม A มีสินคา้อยู่ 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.06 ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้
คงคลงัร้อยละ 80.20 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั ส่วนกลุ่ม B มีสินคา้อยู่ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของรายการ
สินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงัร้อยละ 10.81 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั และกลุ่ม C มีสินคา้อยู่ 39 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงัร้อยละ 8.99 ของมูลค่า
สินคา้คงคลงั 

เม่ือสามารถแบ่งกลุ่มสินคา้ A B และ C ไดแ้ลว้ จากนั้นสามารถวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มการวางสินคา้ตาม
กลุ่มท่ีก าหนดได ้โดยก าหนดการวางสินคา้เป็นกลุ่มตามขนาดของสินคา้ นอกจากการจดักลุ่มสินคา้จะท าให้ง่าย
ต่อการค้นหาสินค้าและการตรวจนับสินค้าแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติของพนักงานแผนก
คลงัสินคา้ท่ีน าสินคา้เขา้มาจดัเก็บและน าออกไปเพื่อขนส่ง รวมถึงพนกังานท่ีท าการตรวจนบัสินคา้แลว้ ตอ้งมีการ
ติดป้ายบ่งช้ี เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบจ านวน มีความถูกตอ้งแม่นย  า พนกังานท างานสะดวกมากขึ้น 

ภาพท่ี 2  แสดงการวางสินคา้ตามการจดักลุ่มตามขนาด 
 หลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษาพบว่าเวลาท่ีใชค้น้หาสินคา้เพื่อตรวจนบัสินคา้สามารถลดเวลาการตรวจนับ
สินคา้ลงไดเ้ป็นเวลา 10.18 นาที โดยก่อนการปรับปรุงใช้เวลาทั้งส้ิน 33.53 นาที ส่วนหลงัการปรับปรุงการจดั
กลุ่มการวางสินคา้ใชเ้วลาการทั้งส้ิน 23.35 นาที  ระยะทางการขนถ่ายสินคา้ในคลงัสามารถลดระยะทางลงได ้916 
เมตร โดยก่อนปรับปรุงมีระยะทางการขนถ่ายสินคา้รวม 3,476 เมตร ส่วนหลงัการปรับปรุงมีระยะทางรวมการขน
ถ่ายสินคา้รวม 2,560 เมตร และพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้สามารถจดัวางสินคา้ท่ีจดักลุ่มการวางไดเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 
1,802 พาเลท โดยจากเดิมท่ีการจดัวางสินคา้มีการวางแบบกระจดักระจายไม่สามารถระบุจ านวนการจดัเก็บสินคา้
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 



5. สรุปผลการวิจัย (CONCLUSION) 
 การจ าแนกประเภทสินค้าคงคลงัออกเป็นกลุ่มด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ได้ผล
ออกมาว่า กลุ่ม A มีสินคา้อยู่ 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.06 ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้
คงคลงัร้อยละ 80.20 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั ส่วนกลุ่ม B มีสินคา้อยู่ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของรายการ
สินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงัร้อยละ 10.81 ของมูลค่าสินคา้คงคลงั และกลุ่ม C มีสินคา้อยู่ 39 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสินคา้คงคลงัร้อยละ 8.99 ของมูลค่า
สินคา้คงคลงั จากนั้นท าการจดักลุ่มการวางโดยใชก้ารวางตามกลุ่มของขนาดสินคา้ และสุดทา้ยท าการติดป้ายบ่งช้ี 
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบจ านวน มีความถูกตอ้งแม่นย  า พนักงานท างานสะดวกมากขึ้น โดยท าป้ายบ่งช้ีระบุ
ขนาดของสินคา้ โดยติดไวท่ี้ผนงัเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น และท าบอร์ดส าหรับติดหนา้แถวของการวางสินคา้ใน
แต่ละชนิดและท าป้ายบ่งช้ีติดลงบนบอร์ด โดยระบุช่ือสินคา้ / รหสัสินคา้ / วนัท่ีผลิต  ซ่ึงส่งผลให้เวลาท่ีใชค้น้หา
สินคา้เพื่อตรวจนบัสินคา้สามารถลดเวลาการตรวจนบัสินคา้ลงไดเ้ป็นร้อยละ 30.36  ระยะทางการขนถ่ายสินคา้
ในคลงัสามารถลดระยะทางลงไดเ้ป็นร้อยละ 26.35 และพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้สามารถจดัวางสินคา้ท่ีจดักลุ่มการ
วางไดเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,802 พาเลท 
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