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บทคดัย่อ 

จากการศึกษาเร่ือง “ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บคลงัสินคา้โดยการปรับปรุงแผนผงัคลงัสินคา้
ส าเร็จรูปและวตัถุดิบด้วยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา บริษทั AA  ” ได้ท าการศึกษาปัญหาเก่ียวกับการ
จัดเก็บสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยท าให้ไม่สามารถหยิบสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีลูกคา้
ตอ้งการไดอ้ยา่งทนัท่วงที เน่ืองจากไม่ทราบต าแหน่งท่ีแน่ชดั ท าใหต้อ้งท าการร้ือคน้ จึงใชร้ะยะเวลาท่ีมากในการ
หยิบสินคา้แต่ละช้ิน และ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินคา้ในบางคร้ัง เน่ืองจากมีการวางสินคา้ท่ีไม่มีระบบ การ
วางซ้อนกันอย่างไม่ค านึงถึงการรับน ้ าหนักของสินคา้และพาเลท ซ่ึงส่งผลกระทบต่องานอ่ืนๆ ได้แก่ การน า
วตัถุดิบไปเพ่ือการผลิต และ การบรรจุสินคา้เพ่ือการส่งออกท าใหง้านต่างๆ ล่าชา้ตามไปดว้ย จากสาเหตุดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไดน้ าความรู้มาช่วยในการปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบใหมี้ประสิทธิภาพมาข้ึน 
โดยการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ABC Analysis ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการคลงัสินคา้ของบริษทั BB และศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบสินคา้ โดยการจดัวางแผนผงัส าหรับ
จดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ  เพื่อความเหมาะสมของพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ 

จากการศึกษาพบว่า เม่ือท าการปรับปรุงแผนผงัการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและวตัถุดิบใหม่ ท าให้
สามารถลดระยะเวลาในการหยิบวตัถุดิบจากเดิม 15.89 นาที เหลือเพียง 3.45 นาที ลดลง 78.28 % เน่ืองจากมีการ
แยกประเภทของวตัถุดิบ และ สินคา้ส าเร็จรูปออกจากกนั ท าให้ง่ายต่อการคน้หา จึงส่งผลให้สามารถหยบิสินคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ ระยะเวลาในการหยบิสินคา้ส าเร็จรูปจากเดิม 4.60 นาที เหลือเพียง 3.52 นาที ลดลง 23.48 % 
เวลาในการหยิบสินคา้ส าเร็จรูปท่ีลดลง เน่ืองจากกลุ่มสินคา้ท่ีมีการส่งออกบ่อยท่ีสุด ไดมี้การน ามาจดัวางไวใ้กล้
ประตูโหลดท่ีสุด ท าใหส้ามารถลดเวลาในการหยบิสินคา้ จึงส่งผลใหส้ามารถจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ท่ีสุด 
 
บทน า 

บริษทั OOCL Logistics (Thailand) Limited มีบริการดูแลคลงัสินค้าให้กับบริษทั AA ซ่ึงในปัจจุบัน
บริษทัไดมี้ก าลงัการผลิตท่ีมากข้ึน และ มีการสั่งวตัถุดิบท่ีมากข้ึน จึงท าใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดจ้ านวนมาก โดย
บริษทัมีพ้ืนท่ีจดัเก็บในโรงงานไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้งเช่าคลงัสินคา้เพ่ิม จึงใชบ้ริการของบริษทั OOCL Logistics 
(Thailand) Limited เป็นผูจ้ดัการดูแลคลงัสินคา้ ไดท้ าการเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่กลก้บับริเวณท่าเทียบเรือของ



บริษทั BB จ านวน 6,864 ตารางเมตร จากการท างานของคลงัสินคา้ BB พบวา่มีการจดัวางสินคา้ท่ีไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท าให้ยากต่อการหยิบวตัถุดิบออกมาใชใ้นการผลิต และ การหยิบสินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือบรรจุและส่งออก
เน่ืองจากมีการวางสินคา้และวตัถุดิบปนกนั ท าใหย้ากต่อการหยบิ และ ตอ้งเสียเวลาในการคน้หา 
1. ปัญหาและลกัษณะปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนหยบิสินคา้  คือ พ้ืนท่ีส าหรับการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป (Finish 
Goods) และ วตัถุดิบ (Raw Material) มีการผสมปนกนั ท าให้ยากต่อการหยิบสินคา้เพ่ือส่งมอบลูกคา้ เน่ืองจากมี
การจดัเก็บสินคา้อยา่งไม่มีระบบ ท าให้ใชเ้วลานานในการคน้หาสินคา้ เน่ืองจากพนกังานหาสินคา้ไม่พบ เพราะ
ไม่ทราบต าแหน่งการวางสินคา้ท่ีแน่ชดั โดยสาเหตุของการท่ีพนกังานหาสินคา้ไม่พบ เน่ืองจากภายในคลงัสินคา้
ไม่ไดมี้การแบ่งเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้อยา่งชดัเจนโดยปัจจุบนัเม่ือมีสินคา้เขา้มาในคลงัสินคา้ เจา้หนา้ท่ี
รับสินคา้จะน าสินคา้มาวางในต าแหน่งต่างๆ ภายในคลงัสินคา้ท่ีวา่งอยู ่

ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุสินคา้เพ่ือส่งออก ออกจากคลงัสินคา้ ใชเ้วลานานใน
การคน้หาสินคา้มากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัระบบเอบซีี 

การควบคุมสินคา้คงคลงัเป็นงานท่ีท าเพ่ือให้ค่าใชง่้ายท่ีเกิดข้ึน ต ่าท่ีสุด อยา่งไรก็ตามบริษทัจะมีสินคา้
คงคลงัมากมายหลายชนิดไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบช้ินส่วนอะไหล่หรือสินคา้ส าเร็จรูป ตลอดจนของใชส้ านกังาน ถา้
เราใหค้วามควบคุมของเหล่าน้ีทั้งหมดในคลงัอยา่งใกลชิ้ดก็จะท าให้ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย และเสียเวลามาก ทางท่ีดี
ท่ีสุดจึงควรจ าแนกประเภทของสินคา้คงคลงัออกเป็นชนิดท่ีมีความส าคญัมาก และท่ีมีความส าคญัรองลงมา  

วิธีการจ าแนกชนิดของสินคา้คงคลงัท่ีรู้จกักนัทัว่ไปคือวิธี ABC ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีหลกัการจ าแนกของ
รายการสินคา้คงคลงัตามจ านวนเงินของสินคา้คงคลงัท่ีหมุนเวยีนในคลงัในรอบปีการบริหารสินคา้คงคลงัโดยใช้

ไม่ทราบต าแหน่งของสินคา้ 

ใชเ้วลานานในการคน้หา ร้ือ 

การส่งมอบสินคา้ บรรจุสินคา้ท่ีล่าชา้ 

สินคา้เสียหาย 

การจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มีระบบ 

 

เกิดความสูญเปล่าในการท างานของพนกังาน 



ระบบ ABC Classification เป็นแนวคิดการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมกบักิจการ ท่ีมีสินคา้คงคลงัมากชนิด 
แต่ละชนิดมีปริมาณการใชแ้ละตน้ทุนต่อหน่วยแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นแนวคิดแบ่งสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A, B และ C โดยท่ี 

กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีปริมาณการหมุนเวยีนมาก 
กลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีปริมาณการหมุนเวยีนปานกลาง 
กลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีปริมาณการหมุนเวยีนนอ้ย 

  

2.2 การจดัแผนผงัในคลงัสินค้า (Warehouse Layout)  

การจดัแผนผงัในคลงัสินคา้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการภายในของคลงัสินคา้และ ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงานขององคก์ร โดยท่ีการเลือกรูปแบบการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพนั้น 
ควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆประกอบดว้ยกนัไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีของคลงัสินคา้และ ความสะดวกรวดเร็วในการเลือก
หยิบสินคา้ ประสิทธิภาพของการจดัแผนผงัคลงัสินค้า สามารถวดัไดจ้ากการใชส้อยพ้ืนท่ีท่ีจ ากดัในการจดัเก็บ
สินคา้ให้ไดใ้นปริมาณมากความสามารถในการหาสินคา้ท่ีตอ้งการได้อยา่งรวดเร็วและระยะเวลาท่ีรถบรรทุกใช้
ในการรอคอยและขนถ่ายสินคา้ท่ีมารับ 

วตัถุประสงค์ของการจดัการคลงัสินค้า(Objective of Warehouse Management) 
-  ลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากท่ีสุด 
-  การใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
-  สร้างความมัน่ใจวา่แรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและ สอดคลอ้ง กบัระดบั

ของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้
-  สร้าง ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้งการรับเขา้และ

การจ่ายออก โดยใชป้ริมาณจากการจดัซ้ือ และความตอ้งการในการ จดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้เป็นเกณฑ ์
 

3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

ในการศึกษาปัญหาสาเหตุท่ีท าให้ใชร้ะยะเวลามากในการหยิบสินคา้จากจุด Pick face และ 

ศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบสินคา้ และวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยน าทฤษฎี ABC 

มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์วางแผนในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ตาม

วตัถุประสงคท่ี์กล่าวมานั้น มีกระบวนการในการศึกษาวจิยัดงัน้ีคือ เก็บรวมรวมขอ้มูลต่าง ๆ ระบุปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน วดัประสิทธิภาพก่อนและหลงัปรับปรุง ตดัสินใจ

เลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา  

 



3.2 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยันั้น ประกอบไปดว้ยขอ้มูลใน 2 ลกัษณะ คือ (1) ขอ้มูลปฐมภูมิจาก

รายการสินคา้เขา้และออกในแต่ละสัปดาห์ยอ้นหลงัเป็นเวลา 1 เดือน และ (2) ขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็น

ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือ บทความ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ  

 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการศึกษาน้ี ประชากร ประกอบดว้ย ส่วนท่ีหน่ึง ระยะเวลาในการหยิบสินคา้และวตัถุดิบ

ของพนักงานขบัโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ซ่ึงมีอยู่จ  านวนทั้งส้ิน 12 คนั และส่วนท่ีสอง จ านวนยอดของ
สินคา้เขา้-ออกทั้งหมดของบริษทั 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้ เพ่ือหาสาเหตุของการท างานท่ีไม่

มีประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ และการบรรจุท่ีล่าชา้ โดยเกิดจากพนกังานท่ีบกพร่องในการจดัวาง

สินคา้ และสภาพแวดลอ้มของคลงัสินคา้ท่ีมีฝุ่ นแป้งเป้ือนติดมากบัสินคา้  การจดัการใชร้ถโฟลคลิ์ฟท์ท่ี

ไม่มีระบบ และ เคร่ืองมือไม่พร้อมในการท างาน ท าใหล้ดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ในการศึกษาน้ี เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการวิจยัคือหลกัการจดัการสินคา้คงคลงั ABC Analysis 

โดยจะด าเนินการจดักลุ่มสินคา้ท่ีมีการหยิบมากท่ีสุด เป็นกลุ่ม A และมีจ านวนการหยิบท่ีรองลงมาเป็น

กลุ่ม B, C ตามล าดบั เพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาเพ่ือลดระยะเวลาในการหยบิสินคา้ โดยการออกแบบแผนผงั

คลงัสินคา้ใหม่ ตามการจดัวางแบบ ABC 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

จากการผลการศึกษา พบว่า ปริมาณพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบของบริษทั AA มีไม่

เพียงพอ จึงหาแนวทางแกปั้ญหาโดยเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ของบริษทั BB เพ่ือรองรับการจดัเก็บปริมาณวตัถุดิบและ

สินคา้ส าเร็จรูปของบริษทัเพ่ือบรรจุส่งออกเป็นการชัว่คราว แต่เน่ืองจากการจดัวางท่ีไม่เป็นระบบ ท าให้เสียเวลา
ในการหยบิสินคา้ เพ่ือส่งมอบใหก้บัลูกคา้  

แสดงใหเ้ห็นวา่สินคา้มีการวางท่ีปนกนัทั้งสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ และวางกนัคนละต าแหน่งไม่เป็น

ระบบ ท าให้ยากต่อการหยบิของพนกังาน โดยสินคา้วางกนัอยา่งกระจดักระจาย และสินคา้ท่ีมีการหยิบมากท่ีสุด 
อยูใ่นดา้นในสุดของคลงัสินคา้ ท าใหใ้ชร้ะยะทางและระยะเวลามากในการหยบิ 

4.1 การออกแบบผงัใหม่ส าหรับการจดัสินค้าส าเร็จรูปและวตัถุดบิ 

การออกแบบแผนผงัใหม่โดยใชแ้นวคิดระบบการจดัเก็บแบบผสม แลว้แบ่ง zone ตาม รายช่ือลูกคา้และ

ปริมาณความถ่ีในการจดัส่ง ช่วยท าให้มีการเคล่ือนท่ีในการจดัส่งไปยงัจุด load สินคา้ดว้ยระยะทางท่ีนอ้ยกวา่ 



โดยระยะทางในการเคล่ือนท่ีด้วยการจัดแผนผงัวางสินคา้ส าเร็จรูป  แบบเดิมมีระยะทางการเคล่ือนท่ีเฉล่ีย 

11,685.27 เมตรต่อสัปดาห์ ส่วนแผนผงัใหม่ท่ีจัดแบ่งเป็น zone นั้นมีระยะทางการเคล่ือนท่ีเฉล่ียลดลงเหลือ 

8,493.85 เมตรต่อสปัดาห์ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ หลงัจากท าการปรับปรุงดว้ยแผนผงัท่ีจดัใหม่จะช่วยลดระยะทางการ

เคล่ือนท่ีได ้27.31% และการจดัแผนผงัแบบท่ี 2การออกแบบแผนผงัใหม่ดว้ยเพ่ิมเส้นทางเดินรถ Forklift  และ 

แยกประเภทสินคา้ และวตัถุดิบ ช่วยท าให้มีการเคล่ือนท่ีของสินคา้ส าเร็จรูปมีระยะทางท่ีนอ้ยกวา่ และระยะทาง

ของวตัถุดิบมีระยะทางลดลง โดยระยะทางในการเคล่ือนท่ีดว้ยการจดัแผนผงัวางสินคา้ส าเร็จรูปแบบเดิมมีระยะ

ทางการเคล่ือนท่ีเฉล่ีย 11,685.27 เมตรต่อ ส่วนแผนผงัใหม่ท่ีจดัเพ่ิมเส้นทางเดินรถ Forklift นั้นมีระยะทางการ

เคล่ือนท่ีเฉล่ียลดลงเหลือ สัปดาห์ 7,244.02 เมตรต่อสัปดาห์  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า หลงัจากท าการปรับปรุงดว้ย
แผนผงัท่ีจดัใหม่จะช่วยลดระยะทางการเคล่ือนท่ีได ้38% 

 

 

แผนผงั 

ระยะทางเฉลีย่ ทีใ่ช้ 

เคล่ือนทีไ่ปหยบิวตัถุดบิ 1 พาเลท 

(เมตร) 

ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ช้ 

ในการหยบิวตัถุดบิ 1 พาเลท (นาท)ี 

แผนผงัแบบปัจจุบนั 67.8075 15.89 

แนวทางแผนผงัใหม่ แบบท่ี 1 46.5571 7.50 

แนวทางแผนผงัใหม่ แบบท่ี 2 28.2350 3.45 

 

โดยการออกแบบแผนผงัใหม่เป็นทางเลือก 2 แนวทาง และประยุกต์ใช้การจัดกลุ่มการจัดเก็บด้วย

วิธีABC storage ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบแผนผงัใหม่แนวทางท่ี 2 ซ่ึงเพ่ิมเส้นทางเดินรถ Forklift อีก 1 
เสน้ซ่ึงจะสามารถช่วยลดระยะทางการเคล่ือนท่ีในการหยบิไดดี้ท่ีสุด 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 5.1 สรุปผล 

จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริการจดัการคลงัสินคา้อยา่งไม่มีระบบของคลงัสินคา้ โดยปัญหา

หลกัเกิดจากการท างานท่ีไม่มีระบบ และไม่มีการวางแผนในการจดัวางสินคา้ ท าให้พนักงานในคลงัสินคา้ไม่

สามารถท างานไดท้นัเวลา จึงเกิดความล่าชา้ จึงมีการออกแบบผงัสินคา้ใหม่โดยน าทฤษฎี ABC Analysis  ช่วยใน

การแกไ้ขปัญหาโดยมีการปรับปรุงกระบวนการการรับสินคา้เขา้เก็บ โดยแบ่งประเภทสินคา้ไม่ใหป้ะปนกนัซ่ึงมี

การวเิคราะห์จากปริมาณวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป และพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เพ่ือสะดวกต่อการจดัเก็บและหยบิสินคา้

ท่ีตอ้งการ  จากการศึกษาและการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และด าเนินการแก้ไขปรับปรุง พบว่า

กระบวนการท างานมีความรวดเร็วมากข้ึน ความผิดพลาดในการหยิบสินคา้น้อยลง และ ลดระยะเวลาในการ



เดินทางหยิบสินคา้ สามารถบรรจุสินคา้เพ่ือส่งมอบใหลู้กคา้ไดท้นัเวลา และลดความล่าชา้ในการท างานจากการ

ปรับปรุงการวางสินคา้ในคลงัสินคา้สามารถลดระยะทางในการเดินทางหยบิสินคา้ ได ้4 ,441.25 เมตรต่อสปัดาห์  
และ สามารถลดตน้ทุนในการบรรจุ คือ การลดค่าใชจ่้ายในการท างานล่วงเวลาของคลงัสินคา้ 

6. กติตกิรรมประกาศ 

รายงานปฏิบติัการสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร.มธัยะ ยวุมิตร อาจารยท่ี์ปรึกษา

ท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง จึงกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณคณะอาจารยทุ์กท่านไดใ้หค้วามรู้ต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยั และขอขอบคุณพอ่ 

แม่ ครอบครัว และเพ่ือน ๆ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ จนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณ บริษทั โอโอซีแอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมอบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้รับ

การฝึกงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่
สามารถหาไดจ้ากหอ้งเรียน การเขา้ฝึกสหกิจในคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดี ขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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