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บทคัดย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาและปรับปรุงการจดัการกล่องบรรจุภณัฑ์ รวมถึงเพิ่ม

พื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล โดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis และปรับปรุงการ
จดัเก็บกล่องบรรจุภณัฑโ์ดยการใชห้ลกัการ FIFO (First In First Out) ดว้ยการติดป้ายวนัท่ีน าเขา้สินคา้ และหยบิ
ใชสิ้นคา้โดยดูจากวนัท่ีน าเขา้ก่อนหยบิใชก่้อน เพื่อการท าใหเ้กิดการหมุนเวียนกล่องบรรจุภณัฑ ์ลดปัญหากล่อง
เก่าเส่ือมสภาพ รวมถึงติดตั้งป้ายบ่งช้ีและระบุช่ือแถวโดยใชช่ื้อของกล่องรุ่นต่างๆ ติดไวท่ี้ผนังเพื่อง่ายต่อการ
มองเห็น และง่ายต่อการจดัเก็บกล่องบรรจุภณัฑ์ จากผลการวิจยัพบว่า หลงัการปรับปรุงคลงัสินคา้ โดยการใช้
ทฤษฎี ABC Analysis พบว่าภายในสัปดาห์ท่ี1 ถึงสัปดาห์ท่ี4 จ านวนกล่องบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ลดลงมา
มากถึง 37.43% ของจ านวนกล่องบรรจุภณัฑก่์อนปรับปรุงคลงัสินคา้ และพนักงานสามารถหยิบใช้และกล่อง
บรรจุภณัฑไ์ดส้ะดวกมากขึ้น 

1. บทน า 
บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตและส่งออกอุปกรณ์ทางน ้ า เรือขนาดเล็กหลายชนิด 
เช่น เรือใบ เรือคายคั อุปกรณ์ตกแต่งเรือ ช้ินส่วนยานยนต์ รวมถึงคอมโพสิท ในปัจจุบนักีฬา Extreme ทางน ้ า 
เช่น วินด์เซิร์ฟ (Wind surf)  และ เซิร์ฟบอร์ด (Surf Board) รวมถึงเรือชนิดต่างๆ ซ่ึงได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก ท าใหค้วามตอ้งการซ้ือลูกคา้ในหลายๆประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให ้บริษทั 
คอบร้า อินเตอน์เนชัน่แนล ตอ้งขยายก าลงัการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  

ในระหว่างปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูว้ิจยัเจอปัญหาคลงัสินคา้มีกล่องบรรจุภณัฑเ์ป็นจ านวนมาก ท าให้
การท างานและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้เป็นไปด้วยความยากล าบาก และติดขดัในการเลือกใช้
กล่องบรรจุภณัฑข์องเรือในแต่ละรุ่น อาจส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุและอนัตรายร้ายแรงได ้

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาแนวทางเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยน าหลกัการ ABC Analysis มาใช้
ในการออกแบบการจดัเรียงสินคา้ อีกทั้งยงัน าหลกัการ FIFO (First In First Out) เขา้มาใช้ในการจดัระเบียบ
ภายในคลงัสินคา้ ซ่ึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการจดัการบรรจุภณัฑ์ภายใน
คลงัสินคา้เพิ่มสูงขึ้น   

 



2. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

วรรณวิภา ช่ือเพชร (2560) ศึกษาการประยุกตใ์ช้เทคนิค ABC Analysis ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจดัการคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาบริษทั AAA หลงัจากผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค ABC เขา้มาช่วยในการจดัเรียง
สินคา้ พบว่าการจดัเรียงสินคา้ดว้ยเทคนิค ABC ของพนักงานจ านวน 5 คน ใช้เวลาในการเดินทางหยิบสินคา้
เฉล่ีย 6.41 นาที ลดลง 3.04 นาที แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานใชเ้วลาในการหยบิสินคา้ไดเ้ร็วขึ้น 

จนัทร์จิรา ใจทบัทิม (2549) ศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาการวางแผนการสั่งซ้ือวตัถุดิบน าเข้า
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของโรงงานผลิต และปรับปรุงการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีปริมาณท่ี
เหมาะสม โดยเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยั 2 ประการคือจุดสั่งซ้ือ (Order point) และปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด 
(Economic order quantity) โดยมีการประยุกต์ใช้ตวัแบบการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดัแบบ
ขอ้จ ากดัทางดา้นทรัพยากร (EOQ Models) พบว่าการค านวณโดยใชท้ฤษฏีดงักล่าวสามารถลดค่าใชจ่้ายในการ
สั่งซ้ือได ้16.09% และลดตน้ทุนโดยรวมได ้5.54% 
 กัญญ์วรา ไชยเสน และณัฐภทัร ทองอินทร์ (2561) ศึกษาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัด้วยระบบ 
FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) กรณีศึกษา บริษทัเบทาโกรจ ากัด (มหาชน) พบว่าการใช้ระบบ FIFO ในการ
บริหารจดัการคลงัสินคา้ภายใน มีส่วนช่วยในการจดัเก็บสินคา้ ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการจดัส่งสินคา้ ท าให้
สินคา้ท่ีผลิตก่อนถูกจดัส่งสินคา้ให้กับลูกคา้ก่อน เป็นการลดตน้ทุนการเก็บสินคา้ สามารถแก้ไขปัญหาการ
ท างานท่ีผิดพลาดและควบคุมการท างานได ้

สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัภูมิ
ไทย คอมซีส จ ากดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ จากการศึกษาพบว่าการจดัการคลงัสินคา้มีของ
ในคลงัสินคา้ไม่แน่นอนไม่สามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้ทั้งหมดท่ีแทจ้ริงได ้การเบิกสินคา้ใชเ้วลาในการหา
สินคา้นาน และยงัพบปัญหาสินคา้ท่ีอยู่ในคลงัและในระบบไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ท างานเน่ืองจากการประกอบสินคา้ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ท าให้เสียเวลาในการท างานหลายขั้นตอน ตอ้ง
สั่งสินคา้เขา้มาใหม่ท าให้ระยะเวลาในการสั่งสินคา้ล่าชา้ท าให้เสียเวลาในการท างานมากขึ้น จากปัญหาดงักล่าว
เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดงันั้นจึงมีการเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใหม่
โดยในขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ จดัใหมี้การเปล่ียนต าแหน่งการจดัเก็บโดยจดัแบ่งต าแหน่งการจดัเก็บใหช้ดัเจน
ขึ้น 

อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าผูวิ้จัยน าหลกัการ ABC Analysis มาปรับใช้ 
ตามล าดบัความส าคญั 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม A พิจารณาจากสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าสูงและมีอตัราการใช้ต่อเดือนสูง 
สินคา้ประเภทน้ีถูกควบคุมเขม้งวดมาก ก าหนดความถ่ีในการตรวจนบัทุกวนั กลุ่ม B ควบคุมเขม้งวดปานกลาง 



ก าหนดความถ่ีในการตรวจนบัทุกสัปดาห์ กลุ่ม C ควบคุมเขม้งวดนอ้ยท่ีสุด ก าหนดความถ่ีในการตรวจนับทุก
เดือน การแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามล าดบัความส าคญัและการก าหนดความถี่ในการตรวจนบัสินคา้คงคลงัท าให้
ขอ้มูลสินคา้คงคลงัมีความแม่นย  ามากขึ้นจากเดิม 67.75% เพิ่มเป็น 90.76% เพิ่มขึ้น 23% และตน้ทุนถือครอง
สินคา้ตกรุ่นจากเดิม 25.20% ลดลง 4.20% ลดลง 21% รวมถึงประสิทธิภาพการส่งมอบลูกคา้เพิ่มขึ้นจาก 90% 
เป็น 100% 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ส าหรับจดัเก็บบรรจุภณัฑ์ กรณีศึกษา 
บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งก่อนปปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง
พื้นท่ีคลงัสินคา้ส าหรับบรรจุภณัฑ ์โดยใชท้ฤษฎี ABC Analysis และหลกัการ FIFO (First In First Out) เพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัน้ี  
 

 



ภาพท่ี 1 อธิบายแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

4. ผลการศึกษา 
ผูวิ้จยัได้น าขั้นตอนการท างานในปัจจุบนัมาวิเคราะห์ด้วยการใช้แผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram)มา

วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา วิธีการแกไ้ขปัญหา และผลการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
 

ปัจจัย สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

คน 
ไม่ทราบจุดเก็บสินคา้ จดัท าป้ายบ่งช้ี 

ขาดประสบการณ์ในการท างาน 
จดัอบรมพนกังานใหท้ราบถึงหนา้ท่ีการ
ปฏิบติังาน 

วิธีการ 
วางสินคา้ปะปนกนั 

จดักลุ่มสินคา้และวางสินคา้ตามพื้นท่ี
จดัเก็บ 

กล่องท่ีน าเขา้ทีหลงัหยบิใชก่้อน 
ท าตามหลกัการFIFO ของเขา้ก่อนหยบิใช้
ก่อน 

ของเสีย 

กล่องเก่าจนเส่ือมสภาพ 
ท าตามหลกัการFIFO ของเขา้ก่อนหยบิใช้
ก่อน 

สินคา้บางรุ่นเลิกผลิตไปแลว้ 
1.น าไปปรับใชก้บัสินคา้รุ่นอ่ืน 
2.หากน าไปใชก้บัรุ่นอ่ืนไม่ได ้ควรน าไป
ท าลายทิ้งหรือขายซาก 

พื้นท่ี 
พื้นท่ีเก็บไม่เพียงพอ 

จดักลุ่มสินคา้และวางสินคา้ตามพื้นท่ี
จดัเก็บ 

ไม่มีป้ายบ่งช้ีสินคา้ จดัท าป้ายบ่งช้ี 
 
ตารางท่ี 1 ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
 

จากตารางท่ี 1 ในระยะเวลา 2 เดือนท่ีไดมี้การเก็บขอ้มูลปริมาณกล่องบรรจุภณัฑใ์นแต่ละสัปดาห์ท่ีอยู่
ในคลงัสินคา้มีจ านวนท่ีมากกว่าความตอ้งการใช ้ท าให้พื้นท่ีในการเก็บกล่องบรรจุภณัฑไ์ม่เพียงพอ เกิดปัญหา



กล่องบรรจุภณัฑ์ลน้คลงัสินคา้ จึงไดท้ าการจดัจดักลุ่มสินคา้ตามราคาของตน้ทุนสินคา้คงคลงั ท าการจดักลุ่ม
โดยใชท้ฤษฎี ACB Analysis รวมถึงหลกัการ FIFO (First In First Out)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การระบุต าแหน่งกล่องบรรจุภณัฑห์ลงัจากจดักลุ่ม 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นคลงัสินคา้หลงัจากท่ีไดมี้การระบุต าแหน่งกล่องบรรจุภณัฑ์หลงัจากจดักลุ่ม
ตามทฤษฎี ABC Analysisท าให้กล่องบรรจุภณัฑเ์ป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ส่งผลให้พนกังานสามารถทราบ
ไดว้า่สินคา้ชนิดไหนอยูส่่วนไหนของคลงัสินคา้ พนกังานหยบิใชก้ล่องบรรจุภณัฑส์ะดวกขึ้น อีกทั้งยงัลดปัญหา
กล่องบรรจุภณัฑล์น้คลงัสินคา้จากการสั่งกล่องเขา้มาซ ้าจากการหากล่องไม่เจอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 กราฟเปรียบเทียบจ านวนกล่องท่ีจดัเก็บกล่องบรรจุภณัฑ์ภายในคลงัสินคา้ก่อนและหลงัท่ีใช้ทฤษฎี 
ABC Analysis  



จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าพบว่าในสัปดาห์แรกจ านวนกล่องบรรจุภณัฑล์ดลงมา37.5%เม่ือเทียบกบั
จ านวนกล่องในสัปดาห์แรกก่อนการปรับปรุง ในสัปดาห์ท่ีสองจ านวนกล่องลดลงมา37.25%เม่ือเทียบกับ
จ านวนกล่องในสัปดาห์ท่ีสองก่อนการปรับปรุง ในสัปดาห์ท่ี3จ านวนกล่องลดลงมา28.57%เม่ือเทียบกบัจ านวน
กล่องในสัปดาห์ท่ีสามก่อนการปรับปรุง และในสัปดาห์ท่ีส่ีจ านวนกล่องลดลงมา46.42%เม่ือเทียบกบัจ านวน
กล่องในสัปดาห์ท่ีส่ีก่อนการปรับปรุง 
 
ปัจจยั สาเหตุของปัญหา ผลหลงัการปรับปรุง 

คน 

ไม่ทราบจุดเก็บสินคา้ 
พนกังานสามารถทราบจุดเก็บของกล่องบรรจุภณัฑไ์ดง้่ายขึ้น
จากการ จดักลุ่มกล่องบรรจุภณัฑ ์

ขาดประสบการณ์ในการท างาน 
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการท างานภายในพื้นท่ี
คลงัสินคา้มากขึ้น ทราบต าแหน่งของกล่องบรรจุภณัฑ ์ท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการ 
วางสินคา้ปะปนกนั 

การจัดกลุ่มกล่องบรรจุภัณฑ์ท าให้สินค้าวางเป็นกลุ่มตาม
ชนิดของกล่องบรรจุภณัฑ ์ไม่เกิดการวางปะปนกนั 

กล่องท่ีน าเขา้ทีหลงัหยบิใชก่้อน 
มีการหยิบใช้กล่องตามวนัท่ีน าเข้ากล่องบรรจุภัณฑ์  ตาม
หลกัการFIFO 

ของเสีย 

กล่องเก่าจนเส่ือมสภาพ 
มีการหมุนเวียนของกล่องบรรจุภณัฑ์ในทางท่ีดีขึ้น สามารถ
ลดการเส่ือมสภาพจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน 

สินคา้บางรุ่นเลิกผลิตไปแลว้ 
มีการน าสินคา้รุ่นท่ีเลิกผลิตไปแล้วน าไปปรับใช้กับรุ่นอ่ืน 
หรือบางรุ่นต้องน าไปท าลาย ท าให้มีพื้นท่ีในการจัดเก็บ
สินคา้เพิ่มขึ้น 

พื้นท่ี 
พื้นท่ีเก็บไม่เพียงพอ มีพื้นท่ีในคลงัสินคา้เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการบริหารพื้นท่ีท่ีดี  
ไม่มีป้ายบ่งช้ีสินคา้ จดัท าป้ายบ่งช้ีท่ีกล่อง รวมถึงระบุวนัน าเขา้ของสินคา้ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการกล่องบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ 
 



5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีจดัเก็บกล่องบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้กรณีศึกษา บริษทัคอบร้า 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี หลงัปรับปรุงคลงัสินคา้ โดยการใชท้ฤษฎี ABC Analysis พบวา่
ภายในสัปดาห์ท่ี1 ถึงสัปดาห์ท่ี4 จ านวนกล่องบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ลดลงมามากถึง 37.43% ของจ านวน
กล่องบรรจุภณัฑก่์อนปรับปรุงคลงัสินคา้ดงันั้นการจดัการคลงัสินคา้เป็นวิธีท่ีสามารลดพื้นท่ีคลงัสินคา้ รวมถึง
ลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัได ้ถา้เราสามารถควบคุมปัจจยัทั้งหมดเหล่าน้ีได ้จะท าใหค้่าใชจ่้ายภายในคลงัสินคา้
ลดลง มีพื้นท่ีในการจดัเก็บเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการลดระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยกล่องบรรจุภณัฑ ์
 
ขอ้เสนอแนะ 

- การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีระยะเวลาในการศึกษามากกวา่ 2 เดือน เพื่อใหเ้ห็นผลลพัธ์ระยะยาว 
- ควรเพิ่มพนักงานและแบ่งหน้าท่ีการท างานของพนักงาน เพราะกล่องบรรจุภณัฑ์มีขนาดใหญ่และมี

จ านวนมาก  
พนกังาน 1 คน ตอ้งท างานหลายหนา้ท่ี เป็นเหตุของความบกพร่องและไม่ใส่ใจในการท างาน 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์อาจารยธ์นภรณ์ ศรพรหม อาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจยั ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษาแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ดว้ยความละเอียดถี่ถว้น และ
เอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ส่งผลให้การศึกษาวิจยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผู ้ศึกษารู้สึกทราบซ้ึงในความกรุณาของ
ท่านและขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบคุณบริษทัคอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีรวมถึงไดใ้ห้โอกาสผูวิ้จยัได้
ฝึกสหกิจศึกษา และท าการศึกษาการท าวิจยัตลอดระยะเวลา  3 เดือน 
 ขอขอบพระคุณ คุณรัตนา ภาวสุทธิไพศิฐ ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกซัพพลายเชน ผูดู้แลนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา และพนกังานท่ีมิไดเ้อ่ยนามท่ีสละเวลาใหค้วามอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงมี
ส่วนท าใหวิ้จยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดามาดาท่ีอบรบสั่งสอน รวมถึงไดใ้ห้การสนบัสนุนผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณ
คณาจารยท์ุกท่านท่ีไดใ้ห้การอบรมสั่งสอนวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ให้กบัผูวิ้จยั รวมถึงท่านอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้อ่ยนาม
ในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยใหก้ าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการท าวิจยัฉบบัน้ี 
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