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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาการด าเนินงานคลงัพสัดุของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตวัอย่าง ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานคลงัพสัดุ จากศึกษาคลงัพสัดุพบว่ามีปัญหาท่ีเกิดขึ้น 1. ปัญหาดา้นการรับ-จดัเก็บพสัดุ 2. ปัญหา
ดา้นการตรวจนับพสัดุคงคลงั และ3.ปัญหาดา้นการเบิกจ่ายพสัดุเป็นไปอย่างล่าช้าและมีขอ้ผิดพลาด จึงไดน้ าเทคนิคการ
จดัเรียงสินคา้แบบ ABC ( ABC Analysis ) เขา้มาช่วยและยงัดึงวิธีการ FIFO ( First In First Out ) เขา้มาช่วยจดัการพสัดุท่ีมี
อยู่ในคลังพสัดุท่ีเข้ามาก่อน ออกก่อน เพ่ือป้องกันของเสียท่ีเกิดจากการเก็บพสัดุไวน้าน วิธี ABC ( ABC Analysis ) 
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ เพราะพสัดุไหนท่ีมียอดเบิกท่ีสูงจะตอ้งอยู่ใกลก้บัทางเขา้ เพราะเป็นพสัดุท่ีมีการเคล่ือนยา้ยบ่อย 
เพื่อให้สะดวกและลดระยะทางในการเดินหยิบพสัดุ  

หลงัจากการน าเทคนิคการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC ( ABC Analysis ) มาใชท้  าให้การจดัเรียงพสัดุมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ท าให้สามารถคน้หาพสัดุและตรวจนบัพสัดุไดง้่าย และสามารถลดระยะทางในการหยิบพสัดุโดยลดระยะทางใน
การเดินจากเดิม 100 เมตร เหลือเพียง 30 เมตร 
 
บทน า 
 การศึกษาวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดมี้โอกาสในการเขา้ไปศึกษา ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนกคลงัพสัดุ ซ่ึงเป็นคลงัพสัดุ
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีใชใ้นการเก็บพสัดุท่ีเก่ียวกบัการไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเป็นพสัดุท่ีเก็บไวใ้นการด าเนิน
กิจการรของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจน้ีมีส านักงานกระจายอยู่หลายแห่ง ดงันั้นแผนกคลงัพสัดุจึงจ าเป็นตอ้ง
เตรียมระบบการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกบัปริมาณพสัดุท่ีมีการหมุนเวียนสูง และจากศึกษาคลงัพสัดุพบว่ามี
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 1.ปัญหาด้านการรับ-จดัเก็บพสัดุ 2.ปัญหาดา้นการตรวจนับพสัดุคงคลงั 3.ปัญหาดา้นการเบิกจ่าย  จาก
ปัญหาขา้งตน้ผลกระทบที่ตามมาคือการจดัส่งพสัดุล่าชา้ ไม่ทนัต่อความตอ้งการของผูเ้บิก ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะใชแ้นวคิดการ
วิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC (ABC Analysis) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงคลงัพสัดุให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.เพื่อศึกษารูปแบบการจดัผงัคลงัพสัดุดว้ยเทคนิค ABC Analysis และ FIFO 
2. เพื่อน าทฤษฎี ABC Analysis และ FIFO มาใชป้รับปรุงแผนผงัคลงัพสัดุ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัการจดัเรียงสินคา้ โดยใชท้ฤษฎี ABC Analysis และไดมี้การเก็บขอ้มูล
ของการเบิกจ่ายพสัดุเพื่อมาท าการวิเคราะห์ เป็นเวลา 2 เดือน  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงล าดบัยอดพสัดุท่ีมีการเบิกจ่าย
มากสุด ไปหาต ่าสุด เพื่อแบ่งกลุ่มในการจดัเรียงพสัดุ 
 
แนวคิด ทฤษฎี 

 ABC (ABC Classification) เป็นวิธีการจดักลุ่มสินคา้คงคลงัโดยแบ่งสินค้าคงคลงั  โดยวิธีน้ีอาศยัหลกัการของ 
Pareto ท่ีมุ่งให้ความส าคญัในสินคา้จ านวนน้อยแต่มีมูลค่ามาก ส าหรับความหมายของสินคา้คงคลงัทั้ง 3 กลุ่ม คือ สินคา้



กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการส่ังซ้ือสูงหรือหมุนเวียนสูงท่ีสุดโดยปกติจะมีจ านวนประมาณ 20% ของรายการ
สินคา้คงคลงัทั้งหมด สินคา้คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการส่ังซ้ือหรือหมุนเวียนสูงปานกลาง สินคา้คงคลงั
กลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการส่ังซ้ือหรือหมุนเวียนต ่าท่ีสุด แต่มีจ านวนมากท่ีสุด 
 FIFO (First In First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อนเพ่ือลดความเส่ือมจากการ
จดัเก็บเป็นเวลานานเป็นตน้ การเขา้ก่อนออกก่อน  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1.1ท าการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารเป็นการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร 
วารสาร ส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซด ์รวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 ท าความเขา้ใจกบักระบวนการท างานภายในองคก์ร เร่ิมตน้จาการเก็บขอ้มูลกิจกรรมการท างาน ขั้นตอนการ
ท างาน ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2564 

3.1.3 ระบุปัญหาหลกัท่ีเกิดขึ้นกบักรณีศึกษา เพ่ือท่ีจะหาแนวทางแกไ้ข โดยมีขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อม
รูปประกอบ เก็บขอ้มูลการด าเนินงาน  

3.1.4 รวมรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุแลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
จดัเรียงสินคา้โดยแบ่งตามประเภทของสินคา้ โดยใช้เทคนิค ABC Analysis กบัการหยิบสินคา้ท่ีเก็บเขา้คลงัก่อนออกไป
ก่อน (FIFO) 
 3.1.5 สรุปผลจากการวิเคราะห์ว่าตรงตามวตัถุประสงค ์
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. หลกักาจดัการสินคา้คงคลงั ABC Analysis 
2. หลกัการจดัเรียงสินคา้คงคลงั First-in first-out (FIFO) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูท้  าวิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลยอดการเบิก-จ่ายพสัดุ 
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเบิก-จ่ายพสัดุประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 และน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงผงัคลงัพสัดุ 
 2. เก็บรวมรวมพสัดุท่ีมียอดเบิก-จ่ายมารวมกนั เพ่ือเป็นขอ้มูลก่อนท่ีจะน าหลกัการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC และ 
FIFO มาท าการแกปั้ญหาในคลงัพสัดุและเพื่อให้ทราบว่าพสัดุไหนมียอดการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนมาก ควรจะอยู่ใกลเ้พื่อ
สะดวกต่อการหยิบพสัดุ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ก่อนท่ีจะน าเทคนิค ABC มาช่วยในการเรียงพสัดุจะเห็นว่าในการเดินหยิบพสัดุในแต่ละคร้ัง จะใชเ้วลาในการเดิน
ท่ีมากเน่ืองจากพสัดุไดถู้กจดัเรียงแบบกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ กว่าจะหยิบพสัดุไดใ้ชท้ั้งเวลาและระยะทางในการเดิน



หยิบพสัดุท่ีมากเพราะพสัดุถูกจดัเรียงคนละต าแหน่งจึงตอ้งใช้เวลาในการเดินหาพสัดุ จากภาพประตูทางเขา้เดินไปหยิบ
สินคา้ A ประมาณ 35 เมตร แลว้จากสินคา้ A ไปสินคา้ B ประมาณ 40 เมตร จากสินคา้ B ไปสินคา้ C ประมาณ 10 เมตร จาก
สินคา้ C ไปยงัประตูทางออกอีก 15 เมตร รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 35+40+10+15 = 100 เมตร ใน 1 คร้ังถา้ในแต่ละวนัมี
การหยิบพดัสดุแบบน้ีเป็นจ านวน 10 คร้ังก็จะใชร้ะยะทางทั้งหมด =1000 เมตร 
 หลงัจากท่ีไดใ้ช้วิธีการจดัเรียง ABC Analysis ท าให้พสัดุดูเป็นระเบียบ ลดการสูญเสียเวลาจากการคน้หาพสัดุลง
ไดท้  าให้หาพสัดุไดง้่ายขี้น เพราะแบ่งเป็นโซนแลว้แยกประเภทของพสัดุช่วยท าให้ตรวจนบัพสัดุไดง้่ายขึ้น ตรวจสอบพสัดุ
ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงตามระบบ จากภาพประกอบท่ี4.8ซ่ึงเป็นรูปก่อนการใชวิ้ธีการจดัเรียง ABC Analysis นั้นจะเห็นได้
ว่าถ้าต้องการพสัดุขา้งในจะตอ้งท าการปีนไปหยิบพสัดุเพราะไดถู้กพสัดุตัวอื่นบงัเอาไวท้  าให้หยิบพสัดุไดย้ากและไม่
สามารถมองเห็นไดว่้าดา้นหลงัของพสัดุมีพสัดุชนิดอยู่ขา้งหลงัเป็นพสัดุชนิดใด หลงัจากท่ีไดท้  าการจดัระเบียบโดยวิธี 
ABC Analysis ท าให้สามารถหยิบพสัดุไดง้่ายขึ้น FIFO ท่ีน ามาใชจ้ะมาช่วยในการท่ีพสัดุท่ีเขา้มา พสัดุท่ีเขา้มาก่อนเบิก-จ่าย
ออกไปก่อน เพราะกล่องหรือกระสอบท่ีบรรจุพสัดุอาจจะเกิดการช ารุดเสียหายได ้เน่ืองจากกล่องท่ีใชใ้นการบรรจุหีบห่อ 
เป็นกล่องลงักระดาษและกระสอบป่าน 
 
สรุปผล 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการเบิก-จ่ายพสัดุ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 เพ่ือแบ่งกลุ่มของพสัดุดงัน้ี 

กลุ่ม A คือพสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนมากหรือมีการเคล่ือนไหวสูง ให้อยู่ใกลป้ระตูทางออก มีพสัดุจ านวน 
17 รายการ 

กลุ่ม B คือพสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนปานกลางหรือมีการเคล่ือนไหวปานกลาง ให้อยู่ถดัจากกลุ่ม A เขา้ไป 
มีพสัดุจ านวน 39 รายการ 

กลุ่ม C คือพสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนนอ้ยหรือมีการเคล่ือนไหวชา้ ให้อยูถ่ดัจากกลุ่ม B เขา้ไป มีจ านวนพสัดุ
จ านวน 127 รายการ 

การจดัการดา้นพ้ืนท่ีจดัเก็บพสัดุโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีการออกแบบ และวางผงัคลงัพสัดุ โดยจดัสรรพ้ืนท่ีในการ
จดัเก็บพสัดุตามประเภทของพสัดุท่ีไดด้ าเนินการแบ่งประเภท ของพสัดุตามทฤษฎี ABC Analysis เพื่อให้เหมาะสมต่อการ
ท างานและเพื่อลดระยะทางในการเดินทางหยิบพสัดุ 
 
อภิปรายผล 

จากการเก็บรวมรวมสถิติยอดการเบิก-จ่ายพสัดุ ใน 2 เดือน มาค านวณเพื่อแยกประเภทของพสัดุออก จดัเป็น
ประเภท พสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนมาก พสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนปานกลาง พสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวน
น้อย เพื่อน ามาวางแผนการจดัผงัคลงัพสัดุใหม่ให้จดัเรียงพสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนมาก มีการเคล่ือนไหวบ่อยไวต้รง
จุดหน้าประตูทางเขา้ และพสัดุท่ีมีการเบิก-จ่ายเป็นจ านวนปานกลางหรือมีการเคล่ือนไหวปานกลาง และพสัดุท่ีมีการเบิก-
จ่ายเป็นจ านวนน้อยหรือมีการเคล่ือนไหวไม่บ่อย จดัเรียงถดัไปจนถึงทา้ยคลงัพสัดุ เพื่อให้เหมาะสมและง่ายต่อการหยิบ
พสัดุ อีกทั้งยงัไดน้ าการจดัเรียงแบบ FIFO มาจดัเรียงสินคา้เพื่อลดปัญหาพสัดุและบรรจุภณัฑ์ช ารุดเสียหาย และจากการท่ี
ไดใ้ชวิ้ธีจดัเรียงแบบ ABC Analysisช่วยให้ลดเวลาในการหาพสัดุ ลดระยะทางในการเดินหาพสัดุ 

 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 การจดัเรียงสินคา้แบบ ABC Analysis ควรมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ โดยการรวบรวมขอ้มูล 
การเบิก-จ่ายพสัดุ เน่ืองจากความตอ้งการของผูเ้บิกมีการเปล่ียนแปลง การเบิกจ่ายอุปกรณ์อาจขึ้นอยูก่บัฤดูกาลดว้ย เช่น ช่วง
ฤดูฝนท่ีมีฝนตกบ่อย  อาจท าให้เกิดไฟฟ้าดบับ่อย ความตอ้งการพสัดุท่ีตอ้งเบิกจ่าย อาจจะเป็น หมอ้แปลง ฟิวส์ไฟฟ้า เป็น
ตน้ 
  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวิจยัท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล ค าแนะน าและแนวทางการด าเนินงานในการศึกษามาโดยตลอด จนรายงานวิจยั
เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูวิ้จยัตระหนกัถึงความเอาใจใส่และความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง ท่ีมอบโอกาสให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการจริง ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียน และขอขอบคุณ พ่ีๆ
พนักงานในหน่วยงาน ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างย่ิง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือในการให้ค  า แนะน าทั้งในการศึกษาและชีวิตการท างานในอนาคต 

ทา้ยท่ีสุดขอขอบพระคุณทุกท่านและผูเ้ป็นเจา้ของแนวคิด และทฤษฎีต่างๆของวิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ 
และวารสาร ท่ีผูศึ้กษาน ามาอา้งอิงในการด าเนินงานวิจยัฉบบัน้ี 
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