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บทคัดยอ 

 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา 

กรณีศึกษา บริษัทนิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร” ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาปญหาและวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินคาและหาแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาของกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวาการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา

ของกรณีศึกษานั้นมีการจัดเก็บท่ีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ไมมีการแบงโซน ไมมีการแบงหมวดหมูสินคา 

การจัดเก็บไรรูปแบบ มีการจัดเก็บสินคาแบบเทกอง สินคาท่ีมากอนจะถูกดันเขาไปเก็บไวดานในสุดของ

คลังสินคา และถูกแทนท่ีดวยสินคาท่ีมาใหม ทําใหพ้ืนท่ีภายในคลังนั้น ไมเพียงพอในการจัดเก็บ สินคา

บางรายการท่ีสั่งมาใหม ไมสามารถขนเขามายังภายในคลังสินคาได เนื่องจาก สินคาวางขวางทาง อยางไม

เปนระเบียบ ผูศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะห หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในงานคลังสินคาโดย

การนําแนวคิดทฤษฎี ABC Analysis ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีการแบงประเภทสินคาตามลําดับความสําคัญ โดยใช

มูลคาของสินคาท่ีขายดีท่ีหมุนเวียนในรอบครึ่งป โดยจะแบงสินคาออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภท A 

เปนของสินคาท่ีมีมูลคาหมุนเวียนในรอบครึ่งปสูงท่ีสุด ประเภท B มีมูลคาปานกลาง สวนประเภท C มี

มูลคาต่ําสุด เพ่ือใหมีแนวทางในการจัดกลุมของสินคาแตละประเภท นําขอมูลท่ีไดมาจากการวิเคราะหมา

ทําการจัดหมวดหมูสินคาและทําการวัดผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานใน

คลังสินคาแบบเดิมและแบบเอบีซีวาแบบไหนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในงานคลังสินคามากกวากัน การ

แยกประเภทสินคาออกเปนหมวดหมูตามแบบเอบีซีทําใหสามารถจัดหมวดหมูสินคาในคลังสินคาไดเปน

ระเบียบ สามารถแยกโซนการจัดเก็บสินคาไดอยางเหมาะสมสามารถออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินคา

ภายในคลังสินคาไดอยางเปนระบบ มีพ้ืนท่ีภายในคลังสินคามากยิ่งข้ึน การเคลื่อนยายสินคามีความ
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สะดวก ใชเวลาการดําเนินงานนอยลงประหยัดเวลามากกวาเดิมซ่ึงแตกตางจากการจัดเก็บสินคาแบบเดิม

ท่ีไมมีการจัดหมวดหมูในการจัดเก็บสินคา สินคาวางไมเปนระเบียบ มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคานอย และ

ใชเวลาในการคนหาสินคานาน ดังนั้นจะเห็นไดวา การนําเอาระบบเอบีซีมาใชในการจัดเก็บสินคาภายใน

คลังสินคาของกรณีศึกษาทําใหการบริหารจัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพมากข้ึน และถาหากนําผล

การศึกษาท่ีไดไปประยุกตใชกับคลังสินคาของกรณีศึกษาจะทําใหมีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดวาง

สินคามากยิ่งข้ึน เพ่ือนําไปสูตนทุนรวมท่ีต่ําและผลกําไรท่ีสูงข้ึน 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, คลังสินคา , การจัดเก็บ , ABC Analysis 

 

ABSTRACT 

 In research " The Development of effective warehouse management case study 

of Nicks Island Trading Co., Ltd" The research aims to study and analyze the activities 

within the warehouse and find ways to improve efficiency, manage their warehouse. The 

study found that the storage warehouse of case studies that are stored not as effective 

as it should. No zoning No classification of goods Storage freestyle The storage of bulk 

goods . Products stored before being pushed into the end of the warehouse . And 

replaced by a new product . The area within the warehouse not enough storage some 

items to newcomers. Unable to transport goods into the warehouse because of the way 

place. A mess The study data were analyzed. Find ways to improve efficiency in the 

warehouse by ABC Analysis theory, a theory that is categorized according to its priorities. 

The value of goods sold in the current half year. The products are categorized into three 

types: Type A is the value of its turnover in the half year, the highest average value of a 

Type B, Type C has a minimum value. To provide guidelines for the classification of each 

product category. The data come from an analysis by the classification and 

measurement of research by comparing the operating efficiency of the warehouse and 

traditional ABC that would be more efficient warehouse. Products classified into 

categories according to ABC enables the classification of goods in the warehouse is a 

mess. Separate storage can properly plan can be designed to store products in 

warehouses systematically. The area within the warehouse even more. Goods 
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movement with ease .It takes less time than the original . Unlike traditional storage 

products with no classification of goods in the store . Its place is a mess There is less 

space to store . And take the time to search for .So you can see that Taking ABC system 

used to store goods in a warehouse of case studies to make inventory management 

more efficient. If the results of a study that has applications in the warehouse of case 

studies to be effective in the process of product placement even more. To contribute to 

the costs low and profits high. 
 

Keywords: Effective, Warehouse,  Storage , ABC Analysis 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยางตอเนื่องโดยเปนผลมา

จากการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จากท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการดําเนินธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสัดสวนท่ีสูง จากขอมูลรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประจําป 2552 และแนวโนมป 2553 แสดงจํานวน SMEs เม่ือสิ้นสุดป 2553 มีอยูท้ังสิ้นถึง

ประมาณ 2,896,106 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.8 ของวิสาหกิจท้ังหมดในประเทศไทย (ท่ีมา: สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2553) ธุรกิจคาสงก็เปนหนึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ี

มีความสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธุรกิจคาสงนั้นจึงถือเปนธุรกิจท่ีมีการ

ผลักดันในการสรางมูลคาใหกับธุรกิจอ่ืน โดยผานทางการท่ีทําหนาท่ีเปนสตอกสินคาใหกับธุรกิจอ่ืน ธุรกิจ

คาสงจึงตองมีคลังสินคาไวสตอกสินคา ดังนั้นธุรกิจคาสงควรมีรูปแปปการจัดการคลังสินคาอยางเหมาะสม 

มีการใชประโยชนเต็มท่ีจากพ้ืนท่ีเพ่ือลดความสูญเปลาท่ีจะสงผลตอตนทุน หากทําไดก็จะเปนการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดและสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดอยางตอเนื่อง จึงถือถือไดวา

คลังสินคาเปนองคประกอบหนึ่งท่ีจะนําความสําเร็จมาสูธุรกิจคาสง  

บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด นั้นมีรูปแบบการจัดการคลังสินคาท่ีขาดประสิทธิภาพใน

ดานการจัดเก็บสินคา โดยมีการจัดเก็บสินคาภายในคลังแบบไรรูปแบบ สินคาชนิดใด สามารถท่ีจะวาง

บริเวณไหนก็ได ซ่ึงการจัดเก็บในรูปแบบนี้ทําใหเกิดปญหาในดานของพ้ืนท่ีการจัดเก็บภายในคลังไมพอใน

การรอบสินคาท่ีตองการจัดเก็บได เกิดความไมเปนระเบียบในการจัดเรียงสินคา และเปลืองพ้ืนท่ีในการ

จัดเก็บ เพราะการจัดเรียงสินคาแบบไรรูปแบบ ปราศจากการวางแผนนั้นอาจทําใหเราไมสามารถใช

ประโยชนจากพ้ืนท่ีจัดเก็บภายในคลังไดอยางเต็มท่ี ทําใหสินคาบางรายการถูกวาไวภายนอกคลังสินคา  
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาระบบการจัดการสินคาคงคลัง ในปจจุบันของกรณีศึกษา 

ตลอดจนศึกษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของกระบวนการจัดเก็บสินคาของกรณีศึกษา  เพ่ือนําขอมูล

ท้ังหมดท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการคลังสินคาของกรณีศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 ศึกษาปญหาและวิเคราะหสภาพปญหาของระบบโครงสรางการดําเนินกิจกรรม

คลังสินคา บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด 

2.2 เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา บริษัท นิคสแลนด  

เทรดดิ้ง จํากัด 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาและเก็บบันทึกขอมูลรายการสินคา วิธีการจัดเก็บ 

และความสามารถในการดําเนินงานกิจกรรมภายในคลังสินคา  

        1) ประชากร คือ ผูจัดการและพนักงานคลังสินคาบริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด 

จํานวน 10 คน 

        2) กลุมตัวอยาง  

            2.1) ผูจัดการคลังสินคา จํานวน 1 คน 

            2.2) พนักงานฝายคลังสินคา จํานวน 3 คน 

3.2 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จะใชขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูล 

ทุติยภูมิโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลจากกระบวนการดําเนินกิจกรรม

คลังสินคา โครงสรางในการบริหารจัดการคลังสินคา และขอมูลการเคลื่อนไหวสินคาคงคลัง 10 อันดับ

แรก ของ บริษัท นิคส แลนด เทรดดิ้ง จํากัด ในชวงเวลา 6 เดือนท่ีผานมา ตั้งแตเดือน มกราคม 2558 ถึง 

มิถุนายน 2558 

2) ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลท่ีไดจากแหลงคนควาตางๆ ไดแก บทความหนังสือ  ตํารา  
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เว็ปไซตตางๆ ท้ังทางดานการบริหารจัดการองคกร ดานการจัดการโลจิสติกส ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง ตลอดจนงานวิจัยและวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในการศึกษา

คนควาอิสระฉบับนี้ 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

       ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1) ผูวิจัยไดเดินทางไปยังคลังสินคาบริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด เพ่ือทําการเก็บ 

ขอมูล 

        2) ศึกษาลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในคลังสินคา  

        3) เก็บภาพถายสถานท่ีในสวนตางๆ ภายในคลังสินคา ลักษณะการจัดเก็บสินคาภาย 

ในคลังสินคา 

        4) จดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูจัดการ และพนักงานในคลังสินคา  

        5) เรียบเรียงขอมูล และวิเคราะหผล 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

       ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ใชแนวคิดทฤษฎี (ABC Analysis) เปนเครื่องมือวิเคราะห

ขอมูลท่ีไดมาทําการแยกประเภทสินคาออกเปนหมวดหมู เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินคา 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

       วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาโดยใชแนวคิดทฤษฎี ABC Analysis นําขอมูลท่ี

วิเคราะหไดมาทําการวัดผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานในคลังสินคาแบบเดิม

และแบบใหมเพ่ือทําการสรุปผลการศึกษา นําเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมภายใน

คลังสินคาตอ บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด เพ่ือเปนประโยชนตอไป 

 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ผลวิเคราะหจากการสัมภาษณประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา (การจัดเรียงสินคา

คงคลัง) ของบริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด 

ผลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางท่ีใช ศึกษาสําหรับหาแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาของ บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด โดยประยุกตใชทฤษฎีการแบง

หมวดหมูสินคาคงคลังดวยวิธีการวิเคราะหแบบเอบีซี โดยการสัมภาษณเชิงลึกดวยการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง ไดแก บุคลากรของ บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัดในระดับ ผูจัดการคลังสินคาจํานวน 1 
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คน และพนักงานท่ัวไปคลังสินคา จํานวน 3 คน ผลจากการวิเคราะหจากการสัมภาษณแสดงรายละเอียด

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ตําแหนงของกลุมตัวอยาง 

 

  

  

 

 

 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงพนักงานท่ัวไปคลังสินคา รอยละ 50 

ผูจัดการ รอยละ 25 และผูชวยผูจัดการ รอยละ 25  

 

ตารางท่ี 2 เพศของกลุมตัวอยาง 

 

  

จากตารางท่ี 2 พบวาตัวอยางสวนใหญเปนชาย รอยละ 50 และหญิง รอยละ 50 

  

 

 

 

 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ผูจัดการคลังสินคา 

ผูชวยผูจัดการคลังสินคา 

พนักงานท่ัวไปคลังสินคา 

1 

1 

2 

25.00 

25.00 

50.00 

รวม 4 100.00 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

2 

2 

50.00 

50.00 

รวม 4 100.00 
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ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษา      

   

 

  

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 75 และ

ระดับปริญญาตรี รอยละ 25  

 

ตารางท่ี 4 ความรูของกลุมตัวอยางเก่ียวกับทฤษฎีกับการแบงหมวดหมูสินคาแบบเอบีซี 

 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวาตัวอยางสวนใหญไมมีความรูเก่ียวกับทฤษฎีกับการแบงหมวดหมูสินคา

แบบเอบีซีรอยละ75 สวนท่ีมีความรูรอยละ 25 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกวาปริญญาโท 

3 

1 

- 

- 

75.00 

25.00 

- 

- 

รวม 4 100.00 

ความรู จํานวน รอยละ 

มี 

ไมมี 

1 

3 

25.00 

75.00 

รวม 4 100.00 
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ตารางท่ี 5 วิธีของกลุมตัวอยางท่ีไดรับความรูเก่ียวกับทฤษฎีกับการแบงหมวดหมูสินคาแบบระบบเอบีซี 

 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีวิธีรับความรูเก่ียวกับทฤษฎีกับการแบง

หมวดหมูสินคาแบบเอบีซี มาจากอ่ืนๆ (ไมไดรับความรู ABC) รอยละ 75 และจากการศึกษาหลักสูตร

สถาบันการศึกษา   รอยละ 25  

 

4.2 ผลจากการวิเคราะหสภาพปญหาของระบบโครงสรางการดําเนินกิจกรรมภายใน

คลังสินคา                         

      จากผลการศึกษาพบวา คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มีปญหาในดานการ

ดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินคาในแตละกิจกรรม โดยสรุปสภาพปญหาโดยรวมท่ีเกิดข้ึน 6 กิจกรรม ดังนี้  

1) กระบวนการรับสินคา (Receiving) คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มี 

กิจกรรมการรับสินคา โดยมีการรับสินคามาจากซัพพายเออรและทําการขนสงสินคามายังคลังสินคา เม่ือ

สินคามาถึงคลังสินคาพนักงานคลังสินคาจะขนถายสินคาจากรถขนสงสินคา วางตรงพ้ืนท่ีวาง เพ่ือทําการ

ตรวจเซ็กสินคา เม่ือทําการตรวจเซ็กสินคาเรียบรอยแลวพนักไดขนสงสินคาไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือจะทําการ

จัดเก็บ พนักงานขนสงจะเปนคนมองหาพ้ืนท่ีวางท่ีจะจัดเก็บสินคา สินคาท่ีมากอนก็จะถูกดันเขาไปเก็บ

ดานใน เม่ือมีการสั่งซ้ือจากลูกคา สินคาทางดานในก็จะถูกนําออกมาและถูกแทนท่ีดวยสินคาท่ีมาทีหลัง 

แตบางครั้งพ้ืนทีดานในคลังก็ไมเพียงพอตอการจัดเก็บสินคาท่ีมาใหม เนื่องจากสินคาบางชนิดตองสั่ง

จํานวนมาก   

       2) ระบบเก็บสินคา (Put-Away)  คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มี

กิจกรรมการเก็บสินคา แบบไรรูปแบบ โดยท่ีสินคาไมมีการจัดหมวดหมู ไมมีการแบงโซน สินคาถูกเทวาง

วิธีไดรับความรู จํานวน รอยละ 

จากหลักสูตรสถาบันการศึกษา 

อบรม/สัมมนา 

ศึกษาดวยตนเอง 

มีประสบการณจากการปฏิบัติงาน 

อ่ืนๆ (ไมไดรับความรู ABC) 

1 

- 

- 

- 

3 

25.00 

- 

- 

- 

75.00 

รวม 4 100.00 
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กองไวท้ิงไวตรงบริเวณพ้ืน ทําใหคลังสินคาไมมีระเบียบ สินคาบางรายการถูกวางขวางทางเดินดานหนา

ของคลังสินคา  บางครั้งพ้ืนท่ีไมพอวางสินคาสินคาใหม เพราะไมมีการจัดวางสินคาใหเหมาะสม เปนการ

ใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสิ้นเปลืองและสินคาวางขวางทางเดินทําใหรถโฟคลิฟทไมสามารถเขามาขนสินคา

ภายในคลังได   

       3) งานดูแลรักษาสินคา (Storage) คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มี

กิจกรรมการดูแลรักษาสินคา โดยมีการใหพนักงานตรวจดูความเรียบรอยภายในคลังสินคา มีการเดิน

ตรวจเซ็กสินคาทุกวันกอนเลิกงานวามีสินคาชนิดใดใกลจะหมดแลวแจงใหผูจัดการคลังสินคา เพ่ือทําการ

สั่งสินคาใหม     

       4) การตรวจนับคลังสินคา (Counting) คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มี

กิจกรรมการตรวจนับคลังสินคา ปละ 1 ครั้ง เพ่ือเซ็กยอดคงเหลือของสินคาคงคลัง ในการตรวจนับสินคา

แตละครั้งใชเวลานาน ตองปดกิจการหลายวัน และกอนจะมีการตรวจนับสินคานั้น ผูจัดการคลังสินคา 

จะตองชะลอการสั่งสินคาจาก     ซัพพายเออร เพ่ือทําใหตรวจนับไดรวดเร็วยิ่งข้ึน           

       5) การจายสินคา (Picking) คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มีกิจกรรมการ

จายสินคา โดยพนักงานไดรับใบสั่งสินคามาจากลูกคา แลวทําการคนหาสินคา จัดเรียงในพาเลท โดยใน

การจัดเรียงสินคาแตละครั้งนั้นใชเวลาคนหาสินคาเปนเวลานาน เนื่องจากตองใชความชํานาญจาก

พนักงานจัดเก็บสินคา เพ่ือคนหาสินคาภายในคลังสินคา ชองทางในการขนถายสินคาคับแคบทําใหลูกคา

เสียเวลาในการ    รอรับสินคาเปนเวลานานและสิ้นเปลืองเวลาในการดําเนินงาน  

        6) การจัดสง (Shipping)  คลังสินคาบริษัท นิคแลนค เทรดดิ้ง จํากัด มีกิจกรรมการ

จัดสง โดยการตรวจนับจากใบรายการสั่ง และใบบิลสินคา ตามท่ีลูกคาสั่ง กอนจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

       โดยการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดเก็บสินคาคลังคง

คลัง และระบบการจายสินคาเพ่ือนํามาหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในดานการจัดเก็บสินคาใหดี

มากยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดานการจัดเก็บสินคาระหวางแบบเดิมกับ

แบบใหม (ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี) 

 
 

การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการจัดการ

คลังสินคา 

แบบเดิม แบบระบบเอบีซี 

ดานการจัดเก็บสินคา 

1. การจัดเก็บท่ีไมมีระบบ 
1. การจัดเก็บมีระบบการแยก

หมวดหมูชัดเจน 

2. ไมมีการแบงโซน 
2. มีการแบงโซนสินคาอยาง

ชัดเจน 

3. สินคาถูกวางเทกองรวมกันอยาง

ไมเปนระเบียบ 

3. สินคามีการจัดวางอยางเปน

ระเบียบ 

4. ใชพ้ืนท่ีอยางสิ้นเปลือง 4. มีการใชพ้ืนไดอยางเหมาะสม  

5. พ้ืนท่ีไมพอวางสินคาสินคาใหม 5. มีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

6. สินคาบางรายการถูกวางขวาง

ทางเดินสินคาและดานหนา

คลังสินคา 

6. สินคาถูกจัดเก็บอยางเรียบรอย

ภายในคลังสินคา 
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดานการจายสินคาระหวางแบบเดิมกับแบบ

ใหม (ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี) 

 

การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ 

การจัดการคลังสินคา 

แบบเดิม แบบระบบเอบีซี 

ดานการจายสินคา 

1. ชองทางเคลื่อนยายสินคาแคบ

เกินไป 

1. ชองทางการเคลื่อนยายสินคา 

เชื่อมถึงกันไดในแตละโซน ไมมี

ทางตัน 

 

 

 

 

 

 

 

2. สินคาถูกวางกีดขวางทางเดิน

สินคาภายในคลังสินคา 

2. สินคาถูกวางการจัดเก็บอยาง

เปนระเบียบ 

3. การดําเนินงานไมสะดวก 3. การดําเนินงานมีความสะดวก 

4. เคลื่อนยายสินคาไดยาก 4. เคลื่อนยายสินคาไดงายข้ึน 

5. สิ้นเปลืองเวลาในการดําเนินงาน 
5. การดําเนินงานเปนไปอยาง

รวดเร็ว 

  

จากตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 พบวา การแยกประเภทสินคาออกเปนหมวดหมูตามแบบเอบี

ซี ทําใหสามารถออกแบบโซนการจัดเก็บสินคาไดอยางเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางรูปแบบการ

จัดเก็บแบบเดิมกับแบบใหม (ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี) จะเห็นไดอยางชัดเจนวา 

แบบเดิมนั้นมีการจัดเก็บท่ีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ไมมีการแบงโซน ไมมีการแบงหมวดหมูสินคา การ

จัดเก็บไรรูปแบบ มีการจัดเก็บสินคาแบบเทกอง สินคาท่ีมากอนจะถูกดันเขาไปเก็บไวดานในสุดของ

คลังสินคา และถูกแทนท่ีดวยสินคาท่ีมาใหม ทําใหพ้ืนท่ีภายในคลังนั้น ไมเพียงพอในการจัดเก็บ ซ่ึงถือเปน

การจัดการคลังสินคาท่ีขาดประสิทธิภาพอยางมาก ซ่ึงตางจากแบบใหม ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคา

แบบระบบเอบีซี มีรูปแบบการจัดเก็บสินคาท่ีมีระเบียบ ท่ีมีการแบงโซนสินคาอยางชัดเจน ทําใหการ

จัดเก็บสินคามีระบบ สินคาท่ีมาใหมสามารถนําเขามาจัดเก็บภายในคลังตามโซนของหมวดหมูของสินคา

นั้นๆ ไดอยางสะดวก โดยท่ีไมตองวางสินคาไวหนาคลังสินคาเพ่ือรอพ้ืนท่ีภายในวาง และทําใหสามารถ

จัดเก็บสินคาไดเพ่ิมข้ึน สินคาไมจําเปนตองวางขวางทาง   
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4.3 ผลจากการนําวิธีการวิเคราะหแบบเอบีซี มาประยุกตใชพัฒนาระบบการแบงกลุม

สินคา คงคลัง   

      จาการศึกษาผูศึกษาไดทําการศึกษาในชวงเวลาเดือนมกราคม 2558 – มิถุนายน 2558 

โดยศึกษาและเก็บบันทึกขอมูลรายการสินคา วิธีการจัดเก็บ ความสามารถในการดําเนินงานกิจกรรม

ภายในคลังสินคา ตลอดจนการเคลื่อนไหวของสินคา จากการสัมภาษณผูจัดการคลังสินคาและพนักงาน

ภายในคลังสินคา พบวามีสินคาท่ีจัดเก็บภายในคลังสินคา จํานวนท้ังสิ้น 4,860 รายการในการแบงกลุม

สินคาคงคลังตามแบบเอบีซี ไดทําการศึกษาสินคาท่ีมีการเคลื่อนไหวตอเนื่องมากสุด 10 อันดับ แลวนํามา

แบงกลุมประเภทสินคาคงคลังตามระบบเอบีซี ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) คํานวณหาปริมาณการใชสินคาคงคลังแตละประเภทในรอบระยะเวลา และหาราคาตอ

หนวยของสินคาคงคลังแตละประเภท 

 2) คํานวณหามูลคาของสินคาคงคลังท่ีหมุนเวียนในรอบระยะเวลาของสินคาคงคลังแตละ

ประเภทโดยการคูณปริมาณการใชของสินคาคงคลังแตละประเภทดวยราคาของของคงคลังประเภทนั้น 

 3) เรียงลําดับประเภทของประเภทสินคาคงคลังตามมูลคาจากมากไปหานอยตามลําดับ 

 4) คํานวณหาเปอรเซ็นตสะสมของปริมาณของสินคาคงคลัง และเปอรเซ็นตสะสมของมูลคา

ของสินคาคงคลัง แตละประเภทท่ีไดเรียงลําดับไวในข้ันตอนท่ี 3 

 5) นําเอาเปอรเซ็นตท่ีคํานวณไดในข้ันตอนท่ี 4 มาสรางกราฟ โดยใหเปอรเซ็นตสะสมของ

ปริมาณของสินคาคงคลังเปนแกนนอน และใหเปอรเซ็นตสะสมของมูลคาของสินคาคงคลังเปนแกนตั้ง 

แลวทําการแบงประเภทของสินคาคงคลังแตละประเภทใหอยูในกลุม A, B และ C ตามความเหมาะสม 

 ข้ันตอนการแบงประเภทของคงคลัง 5 ข้ันตอนขางตนนี้ โดยถูกแสดงการคํานวณโดยใช

ตัวอยางสินคาคงคลัง 11 รายการ ดังแสดงในตารางท่ี 8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 ตัวอยางอักษรยอชนิดของสินคา และความหมาย 

 

อักษรยอ ความหมาย 

N1 เบียร ลีโอ 

N2 บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป มามา 

N3 น้ํามันพืช องุน 

N4 เครื่องดื่มชูกําลัง เอ็ม-150 

N5 ผงซักฟอก บรีส 

N6 สเปรยกําจัดแมลง ไบกอน 

N7 น้ําสมดีโด 

N8 นมถ่ัวเหลืองแลคตาซอย 

N9 กาแฟกระปอง เบอรดี้ 

N10 เครื่องดื่มชาเขียว อิชิตัน 

... ... 

N4860 อาหารกระปอง ปุมปุย 

  

 ข้ันตอนท่ี 1 การหาปริมาณการใชสินคาคงคลังแตละประเภทในรอบ 6 เดือนยอนหลัง 

(มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558) และหาราคาตอหนวยของสินคาคงคลังแตละประเภท แสดงในตาราง

ท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 การคํานวณปริมาณการใช สินคาคงคลังแตละประเภทในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 

รหัส 

ปริมาณสินคาคงคลัง 
รวม 

(ตอลัง) 
มกราคม 

2558 

กุมภาพันธ 

2558 

มีนาคม 

2558 

เมษายน 

2558 

พฤษภาคม 

2558 

มิถุนายน 

2558 

N1 390 310 360 440 352 290 2,142 

N2 160 137 143 121 155 118 834 

N3 82 96 87 90 92 83 530 

N4 242 211 198 236 205 229 1,321 

N5 109 123 114 102 133 119 700 

N6 53 45 38 41 48 37 262 

N7 207 211 190 189 202 217 1,216 

N8 67 83 65 74 77 80 446 

N9 62 44 47 53 55 60 321 

N10 276 297 273 332 309 288 1,775 

… … … … … … … … 

N4860 0 0 0 1 0 0 1 

รวม 516,910 513,890 514,900 519,930 512,909 510,916 3,089,455 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การคํานวณหามูลคาของสินคาคงคลังท่ีหมุนเวียนในรอบระยะเวลาของสินคาคง

คลังแตละประเภทโดยการคูณปริมาณการใชของสินคาคงคลังแตละประเภทดวยราคาของของคงคลัง

ประเภทนั้นแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 การคํานวณหามูลคาของสินคาคงคลังท่ีหมุนเวียนในรอบระยะเวลา 

 

รหัส ปริมาณการใช ราคาตอหนวย มูลคา 

N1 2,142 574 1,229,508 

N2 834 294 245,196 

N3 530 605 320,650 

N4 1,321 418 552,178 

N5 700 304 212,800 

N6 262 540 141,480 

N7 1,216 135 164,160 

N8 446 279 124,434 

N9 321 305 97,905 

N10 1,775 263 466,825 

… … … … 

N4860 1 266 266 

รวม 3,089,455  12,768,084 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การเรียงลําดับประเภทของประเภทสินคาคงคลังตามมูลคา โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย แสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 การเรียงลําดับประเภทของประเภทสินคาคงคลัง ตามมูลคาจากมากไปหานอยตามลําดับ 

 

รหัส ราคาตอหนวย ปริมาณการใช มูลคา 

N1 574 2,142 1,229,508 

N4 418 1,321 552,178 

N10 263 1,775 466,825 

N3 605 530 320,650 

N2 294 834 245,196 

N5 304 700 212,800 

N7 135 1,216 164,160 

N6 540 262 141,480 

N8 279 446 124,434 

N9 305 321 97,905 

… … … … 

N4860 266 1 266 

รวม  3,089,455 12,768,084 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การคํานวณหาเปอรเซ็นตสะสมของปริมาณของสินคาคงคลัง และเปอรเซ็นต

สะสมของมูลคาของสินคาคงคลัง แตละประเภทท่ีไดเรียงลําดับไวในข้ันตอนท่ี 3 แสดงในตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 การคํานวณรอยละสะสมของปริมาณ และมูลคาของสินคาคงคลัง 

 

รหัส 
ราคาตอ

หนวย 
ปริมาณการใช มูลคา 

รอยละสะสม

ของปริมาณ 

รอยละสะสม

ของมูลคา 

N1 574 2,142 1,229,508 0.069 9.630 

N4 418 1,321 552,178 0.043 3.502 

N10 263 1,775 466,825 0.057 3.656 

N3 605 530 320,650 0.017 2.511 

N2 294 834 245,196 0.027 1.920 

N5 304 700 212,800 0.021 1.666 

N7 135 1,216 164,160 0.039 1.286 

N6 540 262 141,480 0.008 1.108 

N8 279 446 124,434 0.014 0.975 

N9 305 321 97,905 0.010 0.767 

… … … … … … 

N4860 266 1 266 100 100 

รวม 3,089,455 12,768,084   
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ข้ันตอนท่ี 5 จากประเภทสินคาคงคลังสะสมและมูลคาการใชสะสมท้ังหมด นํามาทําการแบง

ประเภทของสินคาคงคลังแตละประเภทใหอยูในกลุม เอ บี และซี ตามหลักเกณฑโดยพิจารณาความ

เหมาะสมประกอบดวย ผลของการแบงกลุมสินคาคงคลังตามระบบเอบีซี ปรากฏดังตารางท่ี 13 และภาพ

ท่ี 1 

ตาราง 13 การแบงกลุมสินคาคงคลังตามระบบเอบีซี 

กลุม

สินคา

คงคลัง 

จํานวน

รายการ 

% ความถี่

ของรายการ

สินคาคงคลัง 

% ความถี่

สะสมของ

รายการ

สินคาคงคลัง 

มูลคาสินคา 

คงคลัง 

(บาท) 

% ความถี่

ของมูลคา

สินคา 

คงคลัง 

% ความถี่

สะสมของ

มูลคา

สินคาคง

คลัง 

A 486 10 10 9,576,063 75 75 

B 1,458 30 40 1,915,213 15 90 

C 2,916              60 100.00 1,276,808 10 100.00 

รวม 4,860 100  12,768,084   

  

จากตารางท่ี 13 พบวาการแบงกลุมสินคาคงคลังตามระบบ เอ บี ซี มีสินคาคงคลังท่ีมีการใช

ในรอบระยะเวลา จํานวน 4,860 รายการ โดยแบงเปนกลุมเอ จํานวน 486 รายการ คิดเปนรอยละ 10 

ของรายการสินคาคงคลังท้ังหมด กลุมบี จํานวน 1,458 รายการ คิดเปนรอยละ 30 ของรายการสินคาคง

คลังท้ังหมด และกลุมซี จํานวน 2,916 รายการ คิดเปนรอยละ 60 ของรายการสินคาคงคลังท้ังหมด 
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ภาพท่ี 1 แสดงขอมูลความถ่ีสะสมของมูลคาสินคาคงคลังท่ีใชแตละรายการเทียบกับรายการ

สินคาคงคลังท้ังหมด 

 

4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาระหวางแบบเดิมและแบบใหม (ใช

ทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี) 

      ผูศึกษาไดนําผลจากการวิเคราะหการแบงกลุมสินคาระบบเอบีซีท่ีไดมาใชเปนขอมูลในการ

วางโครงสรางในการแบงโซนสินคา และออกแบบแผนผังรูปแบบของโซนการจัดเก็บสินคา เพ่ือแยก

ประเภทสินคาไดอยางเหมาะสมกับประเภทของสินคาคงคลัง โดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินคา ในดานการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาและดานการเคลื่อนยายสินคาภายใน

คลังสินคาระหวางแบบเดิมและแบบใหม (ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี)  
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ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบแผนผังการจัดเก็บสินคาเปรียบเทียบระหวางแบบเดิมและแบบใหม 

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดานการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา 

    1) แบบเดิม 

การจัดเก็บสินคาแบบเดิมมีลักษณะการจัดเก็บท่ีไมมีระบบ สินคาถูกจัดวางไวอยางไม

เปนระเบียบ ไมมีการแบงโซน ไมมีการแบงหมวดหมูสินคา การจัดเก็บไรรูปแบบ สินคาตางประเภทถูก

วางเทกองรวมกันอยางไปเปนระเบียบ ทําใหการจัดเรียงทําไดยาก และสิ้นเปลืองพ้ืนท่ี สินคาท่ีมากอนจะ

ถูกดันเขาไปเก็บไวดานในสุดของคลังสินคา และถูกแทนท่ีดวยสินคาท่ีมาใหม ทําใหพ้ืนท่ีภายในคลังนั้น ไม

เพียงพอตอการจัดเก็บ ทําใหสินคาบางรายการท่ีสั่งมาใหม ถูกวางไวดานนอกคลังสินคา เนื่องจากไม

สามารถขนเขามายังภายในคลังสินคาได 

        2) แบบใหม (ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี) 

   การจัดเก็บแบบระบบสินคาคงคลังตามแบบระบบเอบีซี ท่ีมีการแบงโซนสินคาอยาง

ชัดเจนการจัดเก็บสินคามีระบบ และการจัดวางท่ีเปนระเบียบ สงผลใหมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน สินคาท่ีมาใหม

สามารถนําเขามาจัดเก็บภายในคลังตามโซนของหมวดหมูของสินคานั้นๆ ไดอยางสะดวก โดยท่ีไมตองวาง

สินคาไวหนาคลังสินคาเพ่ือรอพ้ืนท่ีภายในวาง และสามารถรองรับสินคาไดมากข้ึนอีกดวย การจัดเก็บแบบ

ระบบเอบีซีนั้นทําใหบริหารจัดการคลังสินคาในดานการจัดเก็บนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดานการเคลื่อนยายสินคาภายใน

คลังสินคา 

      1) แบบเดิม 

 จากการจัดวางท่ีไมเปนระเบียบทําใหชองทางเคลื่อนยายสินคาแคบเกินไป หรือ

กลายเปนพ้ืนท่ีวางสินคาไปโดยปริยาย เนื่องจากการนําสินคาวางบนชองทางเดินสินคา ทําใหกีดขวาง

ทางเดินสินคาภายในคลังสินคา เม่ือตองการนํารถเขาไปเคลื่อนยายสินคาภายในคลังสินคา จําเปนท่ี

จะตองใชเวลามาก เพ่ือเคลื่อนยายสินคาท่ีวางขวางทางออกไปกอนทําใหการเคลื่อนยายสินคาดําเนิน

อยางไมสะดวก และสิ้นเปลืองทางดานเวลาในการดําเนินงาน ซ่ึงถือเปนการบริหารจัดการคลังสินคาอยาง

ไมมีประสิทธิภาพ 

      2) แบบใหม (ใชทฤษฎีการแบงหมวดสินคาแบบระบบเอบีซี) 

 การแยกประเภทสินคาออกเปนหมวดหมูตามวิธีการจัดลําดับแบบเอบีซี  นั้นชวยใหการ

จัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาไดอยางเปนระบบ ทําใหกระบวนการดําเนินงานภายในคลังสินคามีความ

สะดวก ใชเวลาการดําเนินงานนอยลง เนื่องจากกรณีศึกษามีการใชรถโฟลคลิฟทและจะเขในการขนสง

สินคา ซ่ึงการมีชองทางการเคลื่อนยายสินคาภายในคลังสินคาท่ีสะดวกนั้น ทําใหงายตอการขนถายและ

เคลื่อนยายสินคา นอกจากนี้การจัดชองทางการเคลื่อนยายสินคาใหสามารถเชื่อมถึงกันไดในแตละโซน

ชวยเพ่ิมความสะดวกดานการเคลื่อนยายสินคา เม่ือเกิดกรณีท่ีมีการกีดขวางก็สามารถไปอีกทางไดทันที 

โดยท่ีไมตองหยุดรอใหเปนการสิ้นเปลืองเวลา ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วข้ึน สงผลตอการ

บริหารจัดการคลังสินคาดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

5. การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตใชระบบการแบงหมวดหมูสินคาคงคลัง เพ่ือเปนแนวทางการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาใหเหมาะสมกับคลังสินคาของ บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง 

จํากัด และไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาแบบเดิมกับแบบระบบเอบีซี ในดาน

การจัดเก็บ และดานการเคลื่อนยายสินคา ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1. จากวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและวิเคราะหสภาพปญหาของระบบโครงสรางการ

คลังสินคาบริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด มีการจัดเรียงสินคาท่ีไรระบบ ไมมีความเปนระเบียบ ไมมี

รูปแบบการจัดเรียง มีสินคาวางกองรวมกันโดยไมแยกประเภทและไมมีตําแหนงการจัดวางท่ีตายตัวสินคา

ชนิดใดจะวางไวตําแหนงใดก็ได ทําใหดําเนินงานภายในคลังสินคาดําเนินไปไดอยางยากลําบาก ใชเวลา

เวลานาน นอกจากนี้การใชพ้ืนท่ีจัดเก็บอยางไมเหมาะสมนั้น ทําใหสิ้นเปลืองท้ังในดานพ้ืนท่ีจัดเก็บ สงผล

ใหการจัดการคลังสินคาดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดตนทุนท่ีสูญเปลาในดานเวลาและพ้ืนท่ี 

เนื่องจากคลังสินคาท่ีดีควรจะตองมีการควบคุมดูแลการจัดเก็บสินคาคงคลังโดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของประเภทของสินคาคงคลัง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับระบบเอบีซี(ABC Analysis) 

 2. จากวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาของ 

บริษัท นิคสแลนดเทรดดิ้ง จํากัด จากการศึกษาทฤษฎีการแบงหมวดหมูสินคาคงคลังดวยวิธีการวิเคราะห

แบบเอบีซี (ABC Analysis) เพ่ือทําการวิเคราะหแบงหมวดหมูสินคาคงคลังเปนแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาของ บริษัท นิคสแลนด เทรดดิ้ง จํากัด ผลท่ีไดจากการวิเคราะหจัด

กลุมสินคาระบบเอบีซี (ABC Analysis) นี้สามารถทําใหเห็นไดวาสินคารายการใดมีความสําคัญ ทําให

ทราบถึงแนวโนมของปริมาณความตองการสินคา เพ่ือควบคุมและ โดยผูศึกษาไดนําขอมูลจากผลการ

วิเคราะหมาใชเปนแนวทางการจัดสรรพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาคงคลังโดยยึดหลัก ABC Analysis เพ่ือวิเคราะห

แบงหมวดหมูสินคาคงคลัง 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาโดยการประยุกตใชทฤษฎี

การแบงหมวดหมูสินคาคงคลังดวยวิธีการวิเคราะหแบบเอบีซี (ABC Analysis) ในการบริการจัดการ

คลังสินคา นั้นเปนการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ศึกษาทฤษฎีการแบงหมวดหมู

สินคาคงคลังดวยวิธีการวิเคราะหแบบเอบีซี ทําการศึกษาความตองการของผูใช เพ่ือใหทราบถึงความ

ตองการระบบการแบงหมวดหมูสินคาคงคลังในดานการจัดการคลังสินคา ผลการศึกษาพบวา มีความ

ตองการระบบการแบงหมวดหมูสินคาคงคลังในดานการจัดการคลังสินคา ผูศึกษาจึงไดนําทฤษฎีการแบง

หมวดหมูสินคาคงคลังดวยวิธีการวิเคราะหแบบเอบีซี มาประยุกตใชเพ่ือทําการวิเคราะหแบงหมวดหมู
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สินคาคงคลัง เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาของบริษัท นิคสแลนด เท

รดดิ้ง จํากัดจากผลการศึกษาพบวามีสินคาท่ีจัดเก็บภายในคลังสินคา จํานวนท้ังสิ้น 4,860 รายการในการ

แบงกลุมสินคาคงคลังตามแบบเอบีซี ไดทําการศึกษาสินคาท่ีมีการเคลื่อนไหวตอเนื่องมากสุด 10 อันดับ

นํามาวิเคราะหแบง กลุมสินคาดวยการจัดระบบสินคาคงคลังแบบระบบเอบีซีซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

สินคาคงคลังตามระบบเอบีซี กลุมเอ มีจํานวน 486 รายการ คิดเปนรอยละ 10 ของรายการสินคาคงคลัง

ท้ังหมด กลุมบี จํานวน 1,458 รายการ คิดเปนรอยละ 30 ของรายการสินคาคงคลังท้ังหมด และกลุมซี 

จํานวน 2,916 รายการ คิดเปนรอยละ 60 ของรายการสินคาคงคลัง 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาแบบเดิมกับแบบใหม (ใชทฤษฎีการแบง

หมวดสินคาแบบระบบเอบีซี)  

 6.1 ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดานการจัดเก็บ 

     - แบบเดิม สินคาคงคลังมีการจัดเก็บอยางไรรูปแบบ เปนการวางสินคาแบบกองรวมกัน 

ไมมีแยกประเภทหมวดหมูสินคา เปนใชพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาคงคลังอยางทําใหพ้ืนท่ีภายในคลังไมเพียงพอใน

การจัดเก็บสินคาท่ีเพ่ิมมาใหม ทําใหสินคาบางรายการถูกวางขวางทาง เนื่องจากการจัดวางสินคาท่ีไม

เหมาะสม ทําใหไมสามารถขนเขามายังภายในคลังสินคาได ถือเปนการจัดการคลังสินคาท่ีขาด

ประสิทธิภาพอยางมาก 

     - แบบใหม มีการแยกหมวดหมูสินคาคงคลัง และมีการพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาอยางชัดเจน มี

พ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีตายตัว ทําใหการจัดเก็บสินคามีระบบ ทําใหงายตอการจัดวาง สินคาท่ีมาใหมสามารถนําเขา

มาจัดเก็บภายในคลังตามโซนของหมวดหมูของสินคานั้นๆ ไดอยางสะดวก โดยท่ีไมตองวางสินคาไวหนา

คลังสินคาเพ่ือรอพ้ืนท่ีภายในวาง และทําใหสามารถจัดเก็บสินคาไดมากข้ึน เกิดความคุมคาในดานการใช

พ้ืนท่ีจัดเก็บ เนื่องจากการมีพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสมกับสินคาคงคลังนั้นถือเปนการจัดการคลังสินคาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2 ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดานการเคลื่อนยายสินคา  

     - แบบเดิม มีการวางสินคาอยางไมเปนระเบียบ สินคาแตละประเภทถูกจัดวางรวมกันไมมี

การแยกประเภททําใหเปลืองพ้ืนท่ีในการวาง ทําใหสินคาท่ีมาใหมก็จะถูกวางแบบเทกอง อยูบริเวณโซน

ดานหนาของคลัง สงผลใหการดําเนินงานทางดานการหยิบจับ และเคลื่อนยายสินคาเปนไปไดยาก ทําให
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การเคลื่อนยายสินคาดําเนินไปไดไมสะดวก และใชเวลาคอนขางมากในการเคลื่อนยายสินคา กอใหเกิด

การสิ้นเปลืองเวลาในการดําเนินงาน สงผลใหการบริหารจัดการคลังดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 

     - แบบใหม มีการออกแบบแผงผังการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาไดอยางชัดเจน มี

ความเหมาะและเปนระเบียบ มีชองทางเดินสินคาท่ีเชื่อมตอกันในแตละโซน ทําใหกระบวนการทํางาน

ทางดานการหยิบจับและการเคลื่อนยายสินคามีความสะดวก ใชเวลาในการดําเนินงานไดนอยลง สงผลให

การทํางานดําเนินไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพทางดาน

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

7. ขอเสนอแนะ 

1)  ควรมีการพยากรณสินคาตามฤดูกาล เพ่ือจะไดคํานวณจํานวนของสินคาไดอยางเหมาะสม 

2) ควรศึกษาตอในเรื่องของการจัดการคลังสินคาดานการจัดสรรพ้ืนท่ี 

3) ควรศึกษาเปรียบเทียบเก็บผลท่ีไดจากการจัดการคลังสินคาทางดานตนทุนระหวางแบบเดิม

และแบบใหม (แบงหมวดหมูสินคาระบบเอบีซี)  
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