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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการปรับแผนผังคลังสินคา เพื่อลดระยะทางรวมในการเคล่ือนไหว

ของสินคาคงคลังสําหรับโรงงานผลิตเหล็กหลอ งานวิจัยนี้ใชทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี เพื่อจัดแบงกลุม

สินคาออกเปน 3 กลุม คือ เอ บี และซี ตามความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคาท่ีมีการเขาออก

คลังสินคา และนอกจากนี้ไดทําการออกแบบและปรับปรุงพื้นท่ีกิจกรรมสําหรับคลังสินคา เพื่อความ

ปลอดภัยในการเคล่ือนท่ีของอุปกรณยกขนและพนักงานทํางานไดสะดวกมากข้ึน งานวิจัยนี้นําเสนอ

การออกแบบแผนผังคลังสินคา 2 แบบจําลอง คือ 1) การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามทฤษฎีการ

วิเคราะหเอบีซี และ 2) การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี รวมกับนโยบาย

ของบริษัทท่ีทําการศึกษา ผลการดําเนินการพบวาระยะทางรวมของการเคล่ือนไหวของสินคาของ

แบบจําลองท่ี 1 และแบบจําลองท่ี 2 มีระยะทางลดลง 59 เปอรเซ็นต และ 41 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การจัดการคลังสินคา, การจัดเรียงสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซ,ี การออกแบบพื้นท่ี

จัดเก็บสินคา, สินคาคงคลัง 
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ABSTRACT 

 

This research proposed to adjust the store layout to reduce the total 

distance of inventory movement for the finished goods in the foundry and machining 

manufacturing warehouse. This research used the ABC analysis to divide the finished 

goods into 3  groups according to the frequency of finished goods movement.  This 

research also proposed the new layout for the supporting area of the warehouse, 

which more safe for the forklift movement and easy for the worker to store and 

retrieve the finished goods. Then, the two models of the new layout of the finished 

goods were proposed. The first model was designed using only the ABC analysis. The 

second model was designed using the ABC analysis combined with company’s 

policy. The results showed that the total movement distance in the first model and 

the second model were reduced 59 percent and 41 percent, respectively. 

 

Keywords: Warehouse Management, Goods Arranging by using ABC Analysis, Goods 

Keeping area designing, Inventory 
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FIFO First In First Out 

tF  คาพยากรณในชวงเวลา t    

tX  คาขอมูลจริงในชวงเวลา t  

t  เวลาท่ีทําการพยากรณ 

tA  คาความตองการในงวดท่ี  t   

n  จํานวนขอมูลท่ีนํามาเฉล่ีย 

α  คาคงท่ีของการปรับเรียบ ( 0 1α≤ ≤ ) 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ปจจุบันนี้การแขงขันท้ังในอุตสาหกรรมสินคา และบริการสูงข้ึนเปนอยางมาก ทําให

หลายองคกรตองมีมาตราการการบริหาร และการจัดการประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร 

ต้ังแตกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงกระบวนการสงมอบสินคาใหกับลูกคา ซึ่งหลายๆ กระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนจนมาเปนสินคาสําเร็จรูปนั้นยอมมีตนทุนในการดําเนินการแฝงอยู เสมอ สําหรับการ

ดําเนินการดานโลจิสติกสก็มีความซับซอนมากข้ึน และเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัท

คูแขง เชน การสงสินคาท่ีตรงตอเวลา จํานวนสินคาถูกตอง และความรวดเร็วในการบริการ ส่ิงเหลานี้

ถือวาเปนจุดแข็งท่ีแตละองคกรตองทําใหไดเพื่อจะดึงดูดลูกคาใหมากข้ึน กิจกรรมโลจิสติกสไมได

หมายความถึงการขนสงเพียงเทานั้น คลังสินคาก็เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดานโลจิสติกสท่ีสําคัญ 

เพราะตนทุนสวนหนึ่งเกิดข้ึนเพราะสถานท่ีนี้ คลังสินคาเปนสถานท่ีสุดทายท่ีสินคาถูกเก็บรักษากอน

สงไปยังผูบริโภค หนาท่ีหลักของคลังสินคา คือ ใชในการเก็บสินคาและยังแสดงถึงจํานวนของสินคา

สําเร็จรูปท่ีพรอมขายหรือสงใหกับลูกคาตอไป ดังนั้น จํานวนสินคาสําเร็จรูปท่ีแสดงอยูในคลังสินคา

ยอมมีผลถึงการวางแผนในกระบวนการผลิตเปนอยางสูง เพราะการท่ีแผนกวางแผนจะทราบวาตอง

ผลิตเพิ่มอีกเทาไหร ในขณะเดียวกันมียอดสินคาเกินจากใบส่ังซื้อของลูกคาไปเทาไหร ก็ตองนําเอา

ตัวเลขเหลานั้นมาเปนตัวต้ังในการวางแผนผลิตงานเพิ่มเติม อีกแผนกหนึ่งท่ีตองนําตัวเลขเหลานั้นไป

ใช คือ แผนกการตลาดสามารถแจงจํานวนสินคาคงคลังใหกับลูกคาไดอยางแมนยํา สําหรับการมี

สินคาคงคลังแผนกการตลาดสามารถวางแผนการดําเนินงานกับลูกคาไดอยางราบรื่น จะเห็นไดวาการ

บริหารจัดการคลังสินคามีความสําคัญเสมือนเปนหัวใจของบริษัท เนื่องจากสงผลกระทบไปทุก

กระบวนการผลิต ดังนั้น ถาตัวเลขจํานวนสินคาสําเร็จรูป หรือสินคาคงคลังไมถูกตอง ก็จะสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ระดับความพึงพอใจของลูกคาก็ตํ่าลง 

แนวโนมของการไดรับพิจารณาครั้งถัดไปก็นอยลง แตในทางตรงกันขามหากการบริหารจัดการสินคา

คงคลังดีและมีประสิทธิภาพยอมสงผลดีตอองคกรท้ังในเรื่องการทํางานท่ีมีระบบ การตอบสนองตอ

ลูกคา และสําคัญท่ีสุดคือความพึงพอใจของลูกคา ท้ังดานคุณภาพและการบริการท่ีรวดเรว็  

 งานวิจัยนี้ตองการศึกษาและปรับปรุงคลังสินคาของโรงงานผลิตเหล็กหลอ ท่ีเปด

ดําเนินการมามากกวา 40 ป ซึ่งสินคาสําเร็จรูปท่ีโรงงานท่ีทําการศึกษาผลิต แบงออกเปน 2 ประเภท 

ตามลักษณะของงานท่ีผลิตเสร็จ คือ งานหลอและงานแปรรูป ถาแบงออกตามกระบวนการท่ีใชผลิต 



Ref. code: 25605910037398NYO

2 

 

                      

ก็สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กระบวนการแบบหลอทรายช้ืน และกระบวนการแบบหลอ

ทรายผสมเรซิน สําหรับกลุมลูกคาประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้ กลุมยานยนต กลุมเกษตรกรรม กลุม

อุตสาหกรรม กลุมงานกอสราง และกลุมงานรถไฟ จากการศึกษาปญหาของคลังสินคานั้น พบวา การ

จัดเรียงสินคาสําเร็จรูปในปจจุบันไมเปนไปตามแผนผังคลังสินคาท่ีกําหนดไว อีกท้ังแผนผังนั้นก็ไมได

เปนไปตามทฤษฎีใดใด ทําใหพนักงานตองใชเวลาในการคนหาสินคาสําเร็จรูปท่ีถูกจัดเก็บในคลังสินคา 

และตรวจสอบการเขากอนออกกอน (First In First Out ,FIFO) คลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

จัดเก็บสินคาของลูกคา 29 ราย มีจํานวน 756 รายการ ดังแสดงในตารางท่ี 1.1  

 

ตารางท่ี 1.1  

 

รายช่ือลูกคาท่ีมีสินคาสําเร็จรูปจัดเก็บอยูในคลังสินคา 

ลําดับ รายช่ือลูกคา จํานวนรายการ มูลคาสินคา 

(Unit price) 

น้ําหนักสินคา

(Unit weight) 

1 เอน็เอ100 (NA100) 181 166,490.70 2,839.95 

2 เอ็นเอ101 (NA101) 3 2,393.00 43.97 

3 เอ็นเอ102 (NA102) 8 2,821.84 53.35 

4 เอ็นเอ103 (NA103) 129 1,901,844.70 41,344.45 

5 เอ็นเอ104 (NA104) 3 176.20 2.10 

6 เอ็นเอ105 (NA105) 11 4984.13 124.95 

7 เอ็นเอ106 (NA106) 24 12,862.93 288.52 

8 เอ็นเอ107 (NA107) 6 686.80 13.70 

9 เอ็นเอ108 (NA108) 8 9,965.68 55.20 

10 เอ็นเอ109 (NA109) 6 3,236.08 81.20 

11 เอ็นเอ110 (NA110) 21 11,547.81 123.28 

12 เอ็นเอ111 (NA111) 2 393.00 5.85 

13 เอ็นเอ112 (NA112) 2 70.32 1.56 

14 เอ็นเอ113 (NA113) 6 436.50 7.55 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ)  

 

รายช่ือลูกคาท่ีมีสินคาสําเร็จรูปจัดเก็บอยูในคลังสินคา 

ลําดับ รายช่ือลูกคา จํานวนรายการ มูลคาสินคา 

(Unit price) 

น้ําหนักสินคา

(Unit weight) 

15 เอ็นเอ114 (NA114) 3 7,426.57 221.20 

16 เอ็นเอ115 (NA115) 1 156.46 4.70 

17 เอ็นเอ116 (NA116) 1 118.10 3.70 

18 เอ็นเอ117 (NA117) 7 1,235.20 18.53 

19 เอ็นเอ118 (NA118) 8 648.00 16.05 

20 เอ็นเอ119 (NA119) 135 155,682.76 3,079.6 

21 เอ็นเอ120 (NA120) 6 5,794.43 57.4 

22 เอ็นเอ121 (NA121) 2 1,096.20 17.4 

23 เอ็นเอ122 (NA122) 3 3,453.00 33.80 

24 เอ็นเอ123 (NA123) 73 115,328.25 2,422.40 

25 เอ็นเอ124 (NA124) 2 564.00 11.75 

26 เอ็นเอ125 (NA125) 12 23,651.58 559.30 

27 เอ็นเอ126 (NA126) 35 22,434.68 650.46 

28 เอ็นเอ127 (NA127) 2 352.80 5.40 

29 เอ็นเอ128 (NA128) 56 23,356.82 396.93 

รวม 29 756 2,479,209.52 52,484.25 

 

 จากตารางท่ี 1.1 แสดงถึงมูลคาและน้ําหนักสินคาตอหนวยผลิต ดังนั้นเวลาจัดเก็บจึง

ตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพถึงจะควบคุมตนทุนท่ีเกิดข้ึนได จากการศึกษาปญหายัง

พบอีกวาแผนผังการจัดเก็บสินคามีการกําหนดแตไมครอบคลุมถึงลูกคาใหมท่ีเกิดข้ึน พื้นท่ีท่ีกําหนดไว

นั้นไมเพียงพอตอจํานวนสินคาท่ีมีการจัดเก็บในบางลูกคา และแผนผังการจัดเรียงสินคาก็ไมเหมาะสม 
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จึงพบวาสินคาท่ีมีความถ่ีในการเคล่ือนยายตํ่าอยูใกลประตูทางเขาออกของคลังสินคา แตสินคาท่ีมี

ความถ่ีในการเขาออกคลังสินคาสูงกลับอยูหางจากประตูทางเขาออกมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ระยะทางในการเคล่ือนท่ีของอุปกรณยกขนหรือรถโฟรคลิฟ (Forklift) ระหวางจุดรับสินคา สงสินคา 

และประตูทางเขาออกคลังสินคา จนถึงพื้นท่ีจัดเก็บสินคาเปนผลรวมระยะทางท่ีสูง เมื่อมีการเขาออก

เพื่อจัดเก็บ หลายรอบ ปญหาเกี่ยวกับแผนผังการจัดเรียงสินคาสําเร็จรูปนั้นสงผลถึงการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในคลังสินคา ท้ังเรื่องการทํางานซ้ําซอน ใชเวลานานในการคนหาสินคาคงคลัง เนื่องจาก

พนักงานจัดเก็บสินคาไมตรงกับพื้นท่ีตามท่ีกําหนดไวในแผนผังคลังสินคา เชน พนักงาน ก เปนผูตรวจ

รับสินคาเขาคลังสินคาและนําเขาไปเก็บในพื้นท่ีในสุดของคลังสินคา ก็ทําใหพนักงาน ข ตองใชเวลาใน

การหาสินคานานข้ึนเพราะไมมีการกําหนดถึงตําแหนงของการจัดเรียงท่ีชัดเจน  

 ในโรงงานท่ีทําการศึกษามีพนักงานคลังสินคาท้ังหมด 4 คน และมีข้ันตอนการทํางาน

ต้ังแตรับสินคาสําเร็จรูปจนถึงข้ันตอนการจําหนายสินคาออกจากคลังสินคา ซึ่งเกือบทุกข้ันตอนเปน

การใชแรงงาน (Manual) ทําใหในแตละข้ันตอนตองใชเวลานาน เชน การตรวจนับสินคาและจัดเรียง

สินคา เนื่องจากสวนใหญสินคาสําเร็จรูปไมสามารถผลิตและสงเขาสูคลังสินคาไดตรงตามจํานวนท่ี

ลูกคาตองการหรือตามใบส่ังซื้อสินคา ทําใหพนักงานตองมีการตรวจสอบและจัดเรียงใหเรียบรอยเพื่อ

ปองกันจํานวนผิดพลาดไปถึงมือลูกคา ใบส่ังซื้อสินคาจะถูกจดบันทึกลงในแฟมเอกสารท่ีรวบรวมใบส่ัง

ซื้อไว เมื่อตองการวางแผนการสงงานในวันถัดไป พนักงานตองใชเวลาคนหาโดยตรวจสอบทีละลูกคา

จากวันท่ีกําหนดสงงาน พนักงานคลังสินคาตองทํางานโดยไมมีเครื่องมือหรืออุปกรณทุนแรง การ

ตรวจสอบจึงเปนไปไดยาก  

 จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน งานวิจัยตองการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาสําเร็จรูปดวย

การจัดพื้นท่ีจัดเก็บสินคา เนื่องจากแผนผังคลังสินคาท่ีมีการกําหนดใชในปจจุบันมีจัดเรียงท่ีไม

เหมาะสม  

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานพื้นท่ีคลังสินคาสําเร็จรูป โดยการปรับแผนผังคลังสินคา

สําเร็จรูปและลดระยะทางรวมในการเคล่ือนยายสินคา 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการปรับปรุงและการจัดการแผนผังคลังสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิต

จากกระบวนการแบบหลอทรายช้ืนเทานั้น ซึ่งประกอบดวยรายการท้ังหมด 756 รายการ ดังตารางท่ี 

1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานพื้นท่ีคลังสินคาสําเร็จรูป เนื่องจากแผนผังคลังสินคามีการจัดเรียง

ท่ีไมเหมาะสม โดยงานวิจัยทําการศึกษาขอมูลความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคาท้ังเขาและออกจาก

คลังสินคา เพื่อนํามาใชเปนเกณฑในการจัดเรียงสินคาคงคลัง โดยแบงการจัดเรียงสินคาคงคลัง

ออกเปน 3 กลุม ตามระดับการเคล่ือนไหวจากสูง ปานกลาง และตํ่า ซึ่งขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหไดมา

จากแผนกวางแผน แผนกการตลาดและหนวยงานจัดสง ประกอบดวย 

 1. ขอมูลคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคา ระหวางเดือน มกราคม 2559 – กันยายน 2560 

 2. ขอมูลยอดจําหนายสินคา ระหวางเดือน มกราคม 2560 – กันยายน 2560 

 3. ขอมูลจํานวนสินคาสําเร็จรูปท่ีเขาคลังสินคา ระหวางเดือน มราคม 2560 – 

กันยายน 2560     

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานคลังสินคา 

 1.4.2 ลดภาระคาใชจายเรื่องตนทุนคาขนสง 

 1.4.3 ลดภาระคาใชจายเรื่องตนทุนการจัดเก็บ 

 1.4.4 เพิ่มพื้นท่ีในการใชงานของคลังสินคา 

 1.4.5 พนักงานทํางานสะดวกสบายมากข้ึน 

 1.4.6 ลดขอรองเรียนจากลูกคา เรื่องการสงสินคาไมตรงกับเอกสารใบกํากับภาษี หรือ

ใบช่ัวคราว  
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1.5 แผนการดําเนินงาน 

 

ตารางท่ี 1.2  

 

ระยะเวลาในการดําเนินงานการปรับปรุง 

ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

มิ.
ย.

-6
0 

ก.
ค.

-6
0 

ส.
ค.

-6
0 

ก.
ย.

-6
0 

ต.
ค.

-6
0 

พ.
ย.

-6
0 

ธ.
ค.

-6
0 

ม.
ค.

-6
1 

ก.
พ.

-6
1 

มี.
ค.

-6
1 

1. ศึกษาทฤษฎกีารจัดเรียงสินคาคงคลังโดย

พิจารณาจากความถ่ีในการเคลื่อนไหว การ

พยากรณอุปสงค และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

      

 

              

2. ศึกษาระบบการจัดการการบริหารพ้ืนท่ี

คลังสินคาของบริษัทท่ีทําการศึกษา รวบรวม

ขอมูลตางๆของคลังสินคา และขอมูลจาก

แผนกท่ีเกี่ยวของ  

                    

3. วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาสาเหตุของ

ปญหา 

                    

4. กําหนดวิธีการแกไขและปรับปรุงแกไข

แผนผังคลังสินคา โดยใชเกณฑระดับการ

เคลื่อนไหวของสินคาคงคลังและการพยากรณ

อุปสงค  

                    

5. วิเคราะหและทําการประเมินผลกอน-หลัง

การแกไขปรับปรุงตามปญหาและแนวทางท่ีได

กําหนดไว 

                    

6. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ                     
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาและแกไขปญหาการจัดเรียงสินคาคงคลังสําเร็จรูปไมเหมาะสม 

และสงผลกระทบตอกิจกรรมหรือข้ันตอนถัดไป ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งคําจํากัดความ ความหมายและ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมีดังตอไปนี้  

 

2.1 ความหมายของคลังสินคาและสินคาคงคลัง 

 

 2.1.1 สินคาคงคลัง (Inventory) 

      สินคาคงคลัง หรือสินคาคงเหลือ (Inventory) หรือบางครั้งเรียกวา สตอก 

(Stock) เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับทุกธุรกิจ เพราะจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่ง ซึ่งทุกธุรกิจ

ควรมีการจัดเก็บไวเพื่อการผลิตหรือการขาย ก็จะสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น แตการมีสินคาคง

คลังมากเกินไปอาจเปนปญหากับธุรกิจ ท้ังในเรื่องตนทุนการเก็บรักษาท่ีสูง สินคาเส่ือมสภาพ 

หมดอายุ ลาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย [19] นอกจากนี้ยังเปนการนําเงินมาจมอยูกับสินคาคงคลังนี้ 

มีผูใหความหมาย สินคาคงคลัง ไวหลายความหมาย ยกตัวอยางเชน 

         สินคาคงคลัง (Inventory) หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนชนิดหนึ่งซึ่งกิจการตองมี

ไวเพื่อขายหรือผลิต ดังนั้นสินคาคงคลัง จึงหมายถึง วัตถุดิบ (Raw Material) หรือส่ิงของช้ินสวนท่ีซื้อ

มา [6] 

         สินคาคงคลัง (Inventory) หมายถึง ส่ิงของตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินท่ีเคล่ือนท่ีได 

มีมูลคาและผูถือครองหรือผูรับฝากมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของตามกฎหมาย ท้ังโดยนิติกรรม นิติสัมพันธ 

และโดยพฤตินัย [5] 

         การแบงประเภทของสินคาคงคลังก็ข้ึนอยูกับกิจการนั้นๆ วาเปนกิจการท่ีซื้อมา

ขายไป เปนกิจการการผลิตสินคาโดยตนเอง หรือเปนกิจการการบริการ ในการวิจัยนี้ขอแบงประเภท

ของสินคาคงคลัง (Type of inventory) แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้ 

         1. วัตถุดิบ (Raw Materials) เปนส่ิงของหรือช้ินสวนท่ีกิจการซื้อมา เปนสินคา

ข้ันปฐมท่ีตองผานกระบวนการแปรรูปจากผูผลิต จึงสามารถนําเขาสูกระบวนการผลิตสําหรับผลิตเปน

สินคาสําเร็จรูป  
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         2. ช้ินสวน (Assembly) เปนช้ินสวนท่ีกิจการซื้อมาหรือผลิตข้ึน เพื่อนําไปผลิต

ตอเปนสินคาสําเร็จรูปหรือเปนช้ินสวนประกอบท่ีเปนสวนหนึ่งของสินคาสําเร็จรูปตอไป 

      3. วัสดุส้ินเปลือง (Supplies) เปนวัสดุท่ีกิจการมีไวใชในการดําเนินการผลิตและ

เปนสวนสําคัญของสินคาสําเร็จรูป เชน ดาย กระดุม กระดาษ ปากกา เปนตน 

      4. สินคาระหวางการผลิต (Work in Process) เปนวัตถุดิบและช้ินสวนตาง ๆ ท่ี

อยูระหวางข้ันตอนการผลิตตาง ๆ ซึ่งตองมีการนําไปผลิตตอจึงสามารถใชงานไดหรือบริโภคได ถึง

ผลิตเสร็จบางสวนก็ยังไมสามารถจัดจําหนายได ยังตองรอผลการตรวจสอบคุณภาพ หรือยังตองรอ

ประกอบกับช้ินสวนอื่น   

      5. สินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) เปนสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตเสร็จแลว

พรอมจําหนาย ซึ่งสินคาสําเร็จรูปนั้นตองผานกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนและอยูภายในการควบคุม

ท้ังคุณภาพและมาตราฐานใหเปนไปตามมาตราฐานของลูกคา เพื่อบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกคา

เปนสําคัญ ซึ่งงานวิจัยนี้ทําการปรับปรุงการจัดการคลังสินคาท่ีมีการจัดเก็บสินคาคงคลังประเภท 

สินคาสําเร็จรูป ประกอบดวย งานหลอและงานแปรรูป ตามท่ีกลาวไปในบทท่ี 1    

 

 2.1.2 คลังสินคา (Warehouse) 

      คลังสินคา (Warehouse) คือสถานท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนจุดพัก จัดเก็บ และกระจาย

สินคาหรือวัตถุดิบ ซึ่งคําเรียกนั้นมีหลายแบบ อาทิเชน ศูนยกระจายสินคา, ศูนยจําหนายสินคา และ

โกดัง ฯลฯ สวนใหญจะเรียกอะไรก็ข้ึนอยูกับฟงกช่ันการใชงานของคลังสินคาแตละประเภท ไมวาจะ

เปนคลังสินคาท่ีรับสินคาเขามาคัดแยกแลวก็กระจายออกไป เรียกวา ศูนยกระจายสินคา คลังสินคา

บางแหงมีฟงกชันมากกวานั้นนอกจากรับสินคาเขามาแลวยังทําการจัดเก็บรักษาไวเพื่อรอเวลาสงมอบ

ใหลูกคาตามคําส่ังซื้อ จึงประกอบดวยข้ันตอนยอยคือ รับสินคาเขา จัดเก็บ จัดสินคาตามคําส่ังซื้อ 

ข้ันตอนเหลานี้จะใชเวลาและกําลังคนมากท่ีสุดในการตรวจสอบ หีบหอ และจัดสง จึงเรียกวาศูนย

จําหนายสินคา ดังนั้นการลดเวลาและข้ันตอนในศูนยจําหนายสินคาเปนส่ิงสําคัญ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของคลังสินคาจึงจําเปนมากเพื่อใชในการเก็บขอมูลตางๆ ซึ่งอุปกรณท่ีจําเปนท่ีสุดคือ 

คอมพิวเตอร 

      มีผูใหความหมาย/คําจํากัดความของคําวา คลังสินคา (Warehouse) ไวหลาย

ความหมาย จึงขอนําบางสวนมากลาวไวดังนี้ 

      - พื้นท่ีท่ีไดวางแผนแลวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชสอยและเคล่ือนยาย

สินคาและวัตถุดิบ (A planned space for the efficient accommodation and handling of 

goods and materials) [2] 
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      - พื้นท่ีท่ีไดวางแผนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชสอยและการเคล่ือนยาย

สินคาและวัตถุดิบ โดยมีหนาท่ี ในการเก็บรักษาสินคาระหวางกระบวนการเคล่ือนยายและรอกระจาย

สินคาไปสูลูกคา เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินคา [4] 

      - สถานท่ีท่ีใชในการเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพดี และพรอมท่ีจะสงมอบใหกับ

ลูกคา บุคคล องคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกโซอุปทาน (Supply Chain) 

โดยทําหนาท่ีเปนสถานท่ีพักและจัดเก็บสินคา วัตถุดิบ หรือส่ิงของตางๆ จนกวาจะมีการเคล่ือนยาย

และสงมอบไปยังผูท่ีมีความตองการ [5] 

      จากความหมายขางตนสามารถสรุปความหมายของคําวา คลังสินค า 

(Warehouse) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชในการพัก และจัดเก็บวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป หรือส่ิงของ เพื่อ

สํารองไวใชในเวลาท่ีเหมาะสม 

      คลังสินค าเปนกิจกรรมหนึ่ ง ท่ี สําคัญ ในระบบโลจิสติกส  เนื่ องจากเปน

กระบวนการท่ีทําใหเกิดความสมดุลระหวางเวลาและระยะทางกับความตองการ [5] ดังนั้น ระบบการ

จัดการคลังสินคาตองควบคุมดูแลข้ันตอนหรือกิจกรรมตางๆ ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง โดยท่ัวไปหนาท่ีของคลังสินคาประกอบดวย 4 กิจกรรมดังนี้ 

      1. การรับเขาสินคา เมื่อสินคามาถึงคลังสินคา พนักงานตองทําการตรวจสอบ

จํานวน ความสมบูรณ และความถูกตองของสินคาเพื่อทําการบันทึกลงในระบบวาไดรับสินคาหนึ่งๆ

แลว ดังนั้น ข้ันตอนนี้คือข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีหามผิดพลาด มิฉะนั้นข้ันตอนอื่นๆ ก็จะผิดพลาดและเกิด

ปญหาอยางตอเนื่อง การรับเขาสินคานั้น พนักงานจัดสงตองตรวจสอบวาขอมูลท่ีไดรับกับขอมูลท่ีระบุ

บนสินคามีความถูกตองตรงกัน เพราะหากขอมูลกับงานจริงไมตรงกัน จะทําใหขอมูลท่ีนําไปใชตอมี

ความผิดพลาด [1] เชน พนักงานคลังสินคาจัดสงสินคาใหกับลูกคาผิดรุน เนื่องจากพนักงานลงบันทึก

ขอมูลการรับเขาสินคาไมถูกตอง ดังนั้นสงผลตอถึงแผนกวางแผนการผลิต เพราะเห็นจํานวนสินคาท่ีมี

อยูเพียงพอตอความตองการของลูกคา จึงไมวางแผนการผลิต เปนตน ผลกระทบเหลานี้ไมใชแค

มุมมองเล็ก แตมีผลถึงความพึงพอใจของลูกคาและความนาเช่ือถือของบริษัทเปนอยางมาก  

      2. การจัดเก็บ เปนข้ันตอนหลังจากรับสินคาเขามาสูคลังสินคา สินคาท่ีเขามานั้น

เปนสินคาสําเร็จรูปท่ีลูกคาพรอมนําไปใชงานไดทุกเวลา เพราะฉะนั้นพื้นท่ีการจัดเก็บตองคํานึงถึง

คุณสมบัติของสินคาวาตองหลีกเล่ียงปจจัยทางส่ิงแวดลอม อุณหภูมิ การจัดเรียง หรือวิธีการจาย

ออกเปนตน ยกตัวอยางเชน สินคาท่ีตองอยูในพื้นท่ีควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนเพื่อปองกันการ

เส่ือมสภาพ เชน สินคาเหล็กหลอท่ีผานการกลึงแลวตองระวังไมใหเกิดสนิม เปนตน สินคาตองจัดเรียง

ในแนวต้ัง เชน ตูเย็นไมสามารถวางแนวนอนได เนื่องจากสารทําความเย็นจะไหลยอนมาตกคางได 

เปนตน สินคาท่ีตองคํานึงถึงการจายออก เชน วัสดุหรือวัตถุดิบท่ีมีวันหมดอายุ ตองมีการจายแบบเขา

กอนออกกอน (FIFO) เพื่อปองกันสินคาเส่ือมคุณภาพและไมสามารถใชงานตอได เปนตน  
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      3. การจัดเรียงสินคา เปนการนําสินคาท่ีจัดเก็บหรือรับเขามานั้นมาทําการนับ 

แยกบรรจุ เชน กลองพลาสติก กลองกระดาษ พาเลตไม พาเลตเหล็ก เปนตน ท้ังนี้ก็ตองเปนไปตาม

บรรจุภัณฑท่ีทําการตกลงไวกับลูกคาต้ังแตเริ่มตน โดยบรรจุภัณฑตองคํานึงถึงความตองการ ประเภท

สินคา ขนาดและรูปรางของสินคา น้ําหนักของสินคา เปนตน 

      4. การจัดสงสินคา เปนกิจกรรมสุดทายของคลังสินคาท่ีเปนจุดเช่ือมตอท่ีสําคัญ

ของโซอุปทาน (Supply Chain) และสงผลกระทบตอความตองการของลูกคาโดยตรง ปจจุบันหลาย

บริษัทมีการพัฒนาเพื่อเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 และพยายามลดตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลัง โดย

นําเอาหลักการการสงมอบแบบกัมบัง ระบบแบบทันเวลา (Just In Time) ยิ่งทําใหการสงมอบตรง

เวลาเปนส่ิงท่ีลูกคาใหความสําคัญมาก แตการจัดสงก็เปนกิจกรรมท่ีสรางตนทุนใหกับตัวผลิตภัณฑ [1] 

ซึ่งการทําระบบแบบทันเวลาไมใชส่ิงใหมแตอยางใด แตใชกันอยางแพรหลายในระบบการขนสงของ

บริษัทยานยนต เชน อีซูซุ (ISUZU) ฮอนดา (HONDA) มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) เจนเนอรัลมอเตอร 

(GENERAL MOTOR) ฟอรด (FORD) เปนตน เปนท่ีทราบกันดีวาการผลิตแบบตอเนื่อง(สายพาน) มี

ตนกําเนิดมาจากบริษัทฟอรดมอเตอร ดังนั้นช้ินสวนทุกช้ินท่ีตองประกอบเปนรถยนตตองพรอมเสมอ 

เชนกันกับโรงงานกรณีศึกษาก็เปนหนึ่งในผูผลิตช้ินสวนยานยนต สงใหกับบริษัทอีซูซุ (ISUZU) ซึ่งใช

ระบบขนสงโดยรถมิลรัน (Milk run) มารับช้ินสวนกอนวันท่ีลูกคาตองการใชงานเพียงแคหนึ่งวัน

เทานั้น ในขณะเดียวกัน รถมิลรัน (Milk run) ก็จะเวียนไปรับช้ินสวนจากหลายๆผูผลิตท่ีสงช้ินสวน

ใหกับบริษัท อิซูซุ แลวนําบรรจุภัณฑเปลาคืนใหกับผูผลิตช้ินสวนดวย ระบบแบบทันเวลาสามารถลด

ตนทุนการดําเนินการได เชน ตนทุนการจัดเก็บสินคา คาแรงงาน คาขนสง เปนตน  

      ปจจุบันคลังสินคาถูกจัดแบงออกไดหลายประเภท หลายลักษณะ ข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคในการใชงานและเกณฑท่ีกําหนด โดยท่ัวไปนิยมแบงประเภทของคลังสินคาได 3 กลุม 

คือ กลุมคลังสินคาสาธารณะ กลุมคลังสินคาสวนบุคคล และกลุมคลังสินคาเก็บวัสดุ สําหรับคลังสินคา

โรงงานในกรณีศึกษาถูกจัดอยูในประเภทของ คลังสินคาสวนบุคคล คือ คลังสินคาเอกชนหรือธุรกิจถูก

สรางข้ึนเพื่อใชเก็บรักษาสินคาของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจําหนายและการกระจายสินคาตอไป 

การใชงานคลังสินคานี้ถูกดําเนินการโดยบริษัทหรือโรงงานนั้น ๆ เทานั้น บุคคลภายนอกไมมีสิทธิเขา

มาดําเนินการและไมมีการฝากสินคาจากผูอื่นท้ังส้ิน ปจจัยตางๆ ท่ีควรคํานึงถึง ไดแก องคกรตอง

ควบคุมและบริหารงานเกี่ยวกับคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การดูแลรักษาสินคา การสราง

คลังสินคา และการขนสง [4]  
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      ส่ิงท่ีตองคํานึงถึง คือ บริษัทหรือโรงงานท่ีมีพื้น ท่ีไมเพียงพอตอการสราง

คลังสินคาเปนของตัวเอง หรือบริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเขาสินคาจากตางประเทศจําเปนมากท่ี

ตองมีคลังสินคา รวมท้ังไมตองการสรางคลังสินคาเปนของตนเอง เพื่อปองกันความแปรปรวนใน

ทองตลาด การใหบริการคลังสินคาสาธารณะมีใหบริการอยูมากมายในปจจุบันนี้ แตตองคํานึงถึง

สถานท่ีต้ัง คลังสินคาควรต้ังในจุดท่ีตอบสนอง ส่ิงอํานวยความสะดวกและตอบสนองผูใชไดอยางลงตัว 

 

2.2 การจัดแบงกลุมสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) 

 

 คลังสินคาท่ีสามารถรักษาและควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ถือวา

สามารถปฎิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของงานดานโลจิสติกส ซึ่งจะเห็นไดวาตนทุนสวนหนึ่งนั้น

เกี่ยวของกับการดําเนินงานของการจัดเก็บสินคาคงคลัง ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการเก็บรักษาสินคา     

คงคลัง (Inventory Carrying Cost) มักผันแปรไปกับปริมาณของสินคาคงคลัง ซึ่งจะทําใหเกิดตนทุน

ดานตางๆ อาทิ ตนทุนเงินทุน (Capital Cost) ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) และตนทุน

ในการดูแลสินคา ไดแก คาประกันภัย และภาษี ตนทุนพื้นท่ีการจัดเก็บสินคา ไดแก ตนทุนดาน

สถานท่ีซึ่งสัมพันธกับปริมาณของสินคา รวมถึงตนทุนความเส่ียงในการจัดเก็บสินคา ไดแก ความ

ลาสมัย การลักขโมย เปนตน 

 การรักษาความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน คือ หนาท่ีหลักของคลังสินคา และ

การบริหารจัดการสินคาคงคลังจึงตองมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินคาคงคลังใหอยู ในระดับท่ี

เหมาะสม ในปจจุบันมีวิธีการดวยกันอยูหลายวิธี เชน ทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) หรือ

ใชหลักการของเดมมิ่ง (Plan Do Check Action) หรือการวิเคราะหดวยผังกางปลา (Fish-Bone 

หรือ Leaf Diagram) เปนตน งานวิจัยนี้นําเอาวิธีการจัดกลุมสินคาดวยทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี 

(ABC Analysis) วิธีนี้เปนท่ีรูจักและงายตอการนํามาใชงานจริง ซึ่งประยุกตมาจากหลักการของพาเร

โต (Pareto) ท่ีเนนใหความสําคัญกับกลุมสินคาท่ีจํานวนนอยแตมีมูลคามาก  มากกวากลุมสินคา

จํานวนมากแตมีมูลคานอย นั่นคือ การควบคุมสินคาก็มีลําดับความสําคัญแตกตางกันไป ทฤษฎีนี้

สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุม เอ (A), บี (B) และ ซี (C) [2] 

 กลุม  เอ (A) กลุม สินคา ท่ีสําคัญมาก มูลคาสูง (High value) แตมีรายการนอย 

โดยท่ัวไปจะมีสินคาอยูประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต ของสินคาท้ังหมด สินคากลุมนี้ตองไดรับความ

เขมงวดมาก ดวยการลงบัญชีทุกครั้งท่ีมีการรับจาย ในขณะเดียวกันเปนสินคาท่ีเคล่ือนไหวเร็ว (Fast 

Moving)   

 กลุม บี (B) กลุมสินคาท่ีมีมูลคาปานกลาง (Middle value) โดยท่ัวไปสินคาคงคลัง

ประเภทนี้จะมีอยูประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต ของสินคาท้ังหมด และเปนสินคาเคล่ือนไหวปานกลาง 
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(Medium Moving) ใหดําเนินการควบคุมระดับปานกลาง ดวยการลงบัญชีเชนเดียวกับกลุมเอ ดวย

ความถ่ีท่ีนอยกวา เพื่อปองกันการสูญหาย  

 กลุม ซี (C) กลุมสินคาท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด (Small value) เปนสินคาท่ีมีมูลคาหรือ

ราคาตํ่า แตมีรายการหรือจํานวนในการเก็บรักษามาก ประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต กลุมนี้ไมตองมี

การควบคุมเขมงวดมากนัก มีการตรวจตราเปนครั้งเปนคราว เนื่องจากเปนสินคาเคล่ือนไหวชา (Slow 

Moving)  

 ถาจะนําสินคาคงคลังท่ีถูกจัดเรียงตามกลุมเอบีซี เขียนเปนพาเรโตไดอะแกรม (Pareto  

Diagrams) ชวงของกราฟความถ่ีสะสมดวยความชันสูงข้ึนเปนสินคากลุม เอ (A) ชวงความชันปาน

กลางเปนสินคากลุม บี (B) และชวงสุดทายมีความชันนอยเปนสินคากลุม ซี (C) [3] ไดยกตัวอยาง 

ภาพท่ี 2.1 เสนโคงพาเรโตท่ัวไป สําหรับกจิการหรือบริษัทท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 เสนโคงพาเรโตท่ัวไป ท่ีมา ดร.วิทยา สุหฤทดํารง และคณะ [3] 
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 ดังนั้นงานวิจัยนี้ใชทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) ในการแบงกลุมของสินคา 

โดยตัวแปรนั้น คือ ความถ่ีของสินคาท่ีมีการเขาออกของคลังสินคา หรืออัตราการหมุนเวียนของสินคา 

ซึ่งการจัดกลุมสินคาสามารถแบงตามการเคล่ือนไหวของสินคานั้นๆ ดังตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  

 

การแบงกลุมของสินคาคลังตามความถ่ีของการเคล่ือนไหว 

  

 ทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) สามารถนําเอามาประยุกใชไดกับคลังสินคา

ทุกประเภท สวนใหญนําเอามูลคาสินคาและปริมาณสินคาคงคลังมาเปนเกณฑในการจัดแบงกลุม ดัง

งานวิจัยของ วัลลภ พิทักษาลี [11] และ รุงศิริ ใจเสมอและแสงจันทร กันตะบุตร [12] นําเอามูลคา

สินคาและปริมาณมาทําการจัดแบงกลุมสินคา ตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) พบวา 

ทําใหควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของคลังสินคาไดดีข้ึน และสามารถลดตนทุนคลังสินคาลงได ใน

ขณะเดียวกันมีงานวิจัยท่ีใชทฤษฏีนี้ในการทําการวิจัย แตนําเอาอัตราการเคล่ือนไหวของสินคา หรือ

ความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคาท่ีมีการเขาและออกคลังสินคา มาใชเปนเกณฑในการจัดแบงสินคา

คงคลัง ไดแก ไชยพร ปรีชาวงษ [13]  โชติกา ทองสุโชติ [14] และอมรรัตน ปาลกะวงษ ณ อยุธยา 

[15] ทําการวิจัยไปในทิศทางคลายคลึงกัน คือใชอัตราการเคล่ือนไหวของสินคาเขาออก หรือความถ่ี

ในการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลัง มาเปนเกณฑเพื่อวิเคราะหการจัดแบงกลุมสินคา โดยใหสินคาท่ีมี

ความถ่ีสูง คือ กลุมเอ กําหนดใหอยูใกลประตูทางเขาออกมากท่ีสุด จากนั้นนําเอาสินคาท่ีจัดอยูใน

กลุม เอ ไปทําการวิเคราะหและศึกษาตอเพื่อกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุด เชน วิเคราะหปริมาณ

การส่ังซื้อประหยัดสุด (EOQ) เปนตน ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดเก็บ

สินคารูปแบบเดิม (กอนปรับปรุง) กับรูปแบบใหม (หลังการปรับปรุง) สามารถลดระยะทางการ

เคล่ือนยายสินคาลดลง ท้ังเวลาในการทํางานของพนักงานลดลง และตนทุนในการจัดเก็บสินคาคงคลัง

ลดลง  

 

กลุม การจัดแบง ความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคาในการเขาและออกคลังสินคา 

เอ 10-20% สูง 

บี 30-40% กลาง 

ซ ี 40-50% ตํ่า 
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2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพยากรณอุปสงค (Demand Forecasting) 

 

 โดยท่ัวไปบริษัท หรือกิจการจะเก็บสินคาคงคลังไวในระดับท่ีเหมาะสม หากการจัดเก็บ

มากเกินความจําเปนจะสงผลทําใหเกิดเปนตนทุนของคลังสินคา ซึ่งอยูในรูปดอกเบ้ีย (Interest) คา

เก็บรักษา (Inventory Carrying Costs) เส่ือมคา (Depreciate) และคาดูแลอื่นๆ แตโดยสวนใหญ

กิจการมักเกรงกลัววาสินคาท่ีมีนั้นไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา จึงมักสรางสตอก (Stock) 

เพื่อจะสนองความตองการไดทันทวงที ในทางตรงกันขามหากกิจการใดบริหารสินคาคงคลังจนมีการ

จัดเก็บนอยไป ก็ไมเพียงพอตอความตองการนํามาซึ่งความเสียหายข้ึนตอกิจการและลูกคา ท้ังความ

นาเช่ือถือ โอกาสในการขายสินคาก็ท่ีหายไป หรือเปนการปดชองทางใหกับคูแขง จนในท่ีสุดสูญเสีย

ลูกคาไปได โดยท่ัวไปฝายขายและการตลาดคอนขางพอใจหากมีสินคาคงคลังจํานวนมากๆ เพราะให

ความรูสึกมั่นใจวาอยางไรก็มีสินคาใหพอขาย แตหนาท่ีของสินคาคงคลัง คือ รักษาความสมดุล

ระหวางอุปสงคและอุปทาน การรักษาสมดุลนั้นตองทราบอุปสงคหรือความตองการของลูกคา

ลวงหนา เรียกอีกอยางหนึ่งวา การพยากรณ (Forecasting) 

 

 2.3.1 การพยากรณ (Forecasting) 

         ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล [6] กลาววา การพยากรณ เปนวิธีการเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ เพื่อคาดคะเนอุปสงคของสินคาและบริการในอนาคตของลูกคาท้ังในระยะส้ัน ระยะ

ปานกลางและระยะยาว การพยากรณอุปสงคท่ีใกลเคียงกับความจริงเทาใด ก็ยิ่งทําใหการวางแผน

และการตัดสินใจดําเนินการขององคกรเกิดประสิทธิผลมากข้ึนเทานั้น การพยากรณมีปจจัยท่ีตองใช

พิจารณาคือ ชวงเวลาและผลกระทบของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      2.3.1.1 ชวงเวลาของการพยากรณ  

                 สามารถแบงตามระยะเวลาของการพยากรณได 3 ประเภทคือ 

                 1. การพยากรณในระยะส้ัน เปนการพยากรณเหตุการณท่ีไมเกิน 1 ป 

โดยท่ัวไปมักจะอยูในชวงไมเกิน 3 เดือน เชน การพยากรณการวางแผนจัดซื้อ การจัดตารางการ

ทํางาน การมอบหมายงาน การพยากรณยอดขาย และการพยากรณระดับการผลิต 

                 2. การพยากรณระยะกลาง เปนการพยากรณเหตุการณท่ีอยูในชวง 3 

เดือน ถึง 3 ป จะใชมากในการพยากรณการวางแผนการขาย การวางแผนการผลิต การวางแผนดาน

งบประมาณเงินสด และการวิเคราะหการวางแผนการดําเนินงานตาง ๆ 

                 3. การพยากรณระยะยาว เปนการพยากรณเหตุการณท่ีมากกวา 3 ป

ข้ึนไป มักใชสําหรับการวางแผนการผลิตภัณฑใหม คาใชจายในการลงทุน การขยายทําเลท่ีต้ัง และ

การวิจัยพัฒนา 
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      2.3.1.2 ความสําคัญของการพยากรณ 

                 การพยากรณเปนวิธีการท่ีจะใหคําตอบเกี่ยวกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ซึ่งคําตอบเหลานี้ จะนํามาใชในการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งมีประโยชนในการวางแผน

และการตัดสินใจตอหลายฝายขององคกร คือ 

                 1. ดานการเงิน อุปสงค ท่ีถูกประมาณการไวสามารถใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการจัดทํางบประมาณการขายซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนในการทํางบประมาณการเงิน เพื่อจัดสรร

ทรัพยากรใหทุกสวนขององคกรอยางท่ัวถึงและเหมาะสม 

                 2. ดานการตลาด อุปสงคท่ีถูกประมาณการไว จะถูกใชกําหนดโควตา

การขายของพนักงานขาย การมุงหาตลาดใหมๆ ท้ังนี้ถูกนําไปต้ังเปนยอดขายเปาหมายของแตละ

ผลิตภัณฑ เพื่อใชในการควบคุมงานของฝายขายและการตลาด 

                 3. ดานการผลิต อุปสงคท่ีถูกนําประมาณการไวถูกนํามาใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการดําเนินการตางๆ ในฝายการผลิต เชน การวางแผนการผลิต การวางแผนการส่ังซื้อ

วัตถุดิบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

           3.1. การบริหารสินคาคงคลังและการจัดซือ้ เพื่อมีวัตถุดิบพอเพียงใน

การผลิต และมีสินคาสําเร็จรูปพอเพียงตอการขาย ภายใตตนทุนสินคาคงคลังในระดับท่ีเหมาะสม 

           3.2. การบริหารแรงงานโดยการจัดกําลังคนใหสอดคลองกับปริมาณ

งานการผลิตท่ีพยากรณไวแตละชวงเวลา 

           3.3. การกําหนดกําลังการผลิต เพื่อจัดใหมีขนาดของโรงงานท่ี

เหมาะสม มีเครื่องจักร อุปกรณ หรือสถานีการผลิตท่ีเพียงพอตอการผลิตในปริมาณท่ีพยากรณไว การ

วางแผนการผลิตรวม เพื่อจัดสรรแรงงานและกําลังการผลิตใหสอดคลองกับการจัดซื้อวัตถุดิบและ

ช้ินสวนท่ีตองใชในการผลิตแตละชวงเวลา 

           3.4. การเลือกทําเลท่ีต้ังสําหรับการผลิต คลังเก็บสินคา หรือศูนย

กระจายสินคาในแตละแหลง ลูกคาหรือแหลงการขายท่ีมีอุปสงคมากพอ 

           3.5. การวางแผนผังกระบวนการผลิตและการจัดตารางการผลิต เพื่อ

จัดกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับปริมาณสินคาท่ีตองผลิต และกําหนดเวลาการผลิตใหสอดคลอง

กับชวงของอุปสงค 

                 4. ดานการจัดการโซอปุทาน การพยากรณท่ีดีจะสงผลตอการจัดการโซ

อุปทาน ซึ่งไดแก การมีความสัมพันธท่ีดีกับผูจัดหาวัตถุดิบในกิจกรรมการเคล่ือนยายวัตถุดิบเขาสูการ

ผลิต จนกระท่ังถึงการจัดผลิตภัณฑออกสูตลาด ท้ังหมดนี้จะสงผลตอการบริหารตนทุน ซึ่งทําให

สามารถบริหารตนทุนใหตํ่าลงได 
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 2.3.2 เทคนิคการพยากรณ (Forecasting Techniques) 

         การพยากรณเปนเรื่องการคาดคะเนในอนาคต ดังนั้นการพยากรณกับความจริง

นั้นอาจจะเหมือนหรือไมเหมือนกันก็ได แตการพยากรณท่ีดีควรจะตองใหใกลเคียงกับความเปนจริง

มากท่ีสุด ดังนั้นเทคนิคและวิธีการพยากรณนั้นเปนเรื่องท่ีจะตองทําความเขาใจรวมกัน เทคนิคของ

การพยากรณนั้นจะแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะวิธีการพยากรณท่ีอาศัยขอมูลในอดีต

ประกอบการสรางรูปแบบในการพยากรณไดดังนี ้

         1. เทคนิคเชิงคุณภาพ (Qualitative Techniques) เทคนิคการพยากรณเชิง

คุณภาพ เปนเทคนิคท่ีอาศัยประสบการณผูพยากรณเปนสวนใหญ ซึ่งอาจจะไมมีการใชขอมูลในอดีต 

เนื่องจากไมไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลในอดีตไวหรือมีแตมีไมพอเพียงตอการนํามาสรางรูปแบบในการ

พยากรณ  ดังนั้นความถูกตองของการพยากรณ เชิงคุณภาพจะข้ึนอยูกับประสบการณและ

ความสามารถของผูพยากรณเปนหลัก ยกตัวอยางเชน  ทัศนคติของผูจัดการการพยากรณโดยกลุม

ผูบริหาร  พนักงานขายทําการพยากรณ  การสํารวจตลาด (Market Research) และเทคนิคเดลฟ 

(Delphi Technique) เปนตน 

         2. เทคนิคเชิงปริมาณ (Quantitative Techniques) เทคนิคการพยากรณเชิง

ปริมาณ จะเปนเทคนิคท่ีตองใชขอมูลในอดีต มาสรางรูปแบบการพยากรณในรูปของสมการ

คณิตศาสตร ดังนั้นความถูกตองของการพยากรณนี้จะข้ึนอยูกับความแมนยําของขอมูลท่ีมีอยู และ

วิธีการในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี ้

         2.1 รูปแบบอนุกรมเวลา (Time Series Models) ซึ่งไดแก วิธีการหาคาเฉล่ีย

แบบตรงตัว วิธีหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล และวิธีการคาดคะเน

แนวโนม 

         2.2 รูปแบบปจจัยสาเหตุ หรือรูปแบบเชิงเหตุผล (Associative Models) เปน

การพยากรณดวยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอส่ิงท่ีจะพยากรณ เชน การพยากรณ

โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง (Linear regression) ซึ่งในความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตามวามีความเกี่ยวเนื่องกันจนทําใหนํามาพยากรณหาความสัมพันธได 

 

 2.3.3 การพยากรณโดยใชรูปแบบอนุกรมเวลา 

         การพยากรณโดยใชรูปแบบอนุกรมเวลา ถูกนํามาใชวิเคราะหการพยากรณ

สําหรับงานวิจัยเลมนี้ เพื่อพยากรณขอมูลในอนาคตจากขอมูลในอดีต โดยไมนําตัวแปรอื่นๆ มา

พิจารณา ซึ่งรูปแบบของขอมูล (Data Pattern) มีเทคนิคการพยากรณหลายรูปแบบ แตโดยปกติ

ขอมูลจะแบงได 5 รูปแบบ ดังนี้ 
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           1. รูปแบบคงท่ี (Constant) : ความตองการไมเปล่ียนไปตามเวลา 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ขอมูลกรณีมีรูปแบบคงท่ี ท่ีมา : วรินทร เกียรตินุกูล [17] 

 

            2. รูปแบบมีแนวโนม (Trend) : ความตองการเปล่ียนไปอยางมีทิศทาง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ขอมูลกรณีมีรูปแบบแนวโนม ท่ีมา : วรินทร เกียรตินุกูล [17] 
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          3. รูปแบบฤดูกาล (Seasonal): ขอมูลมีการเคล่ือนไหวข้ึนๆ ลงๆ ตามตําแหนง

ของเวลา (จุดเวลา) โดยชวงเวลาจะเปนชวงส้ัน ๆ เชน รายเดือน รายไตรมาส เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ขอมูลกรณีมีรูปแบบฤดูกาล ท่ีมา : วรินทร เกียรตินุกูล [17] 

 

        4. รูปแบบวัฎจักร (Cyclical) : ขอมูลมีการเคล่ือนไหวข้ึน ๆ ลง ๆ ตามชวงเวลาท่ี

แนนอน ขอมูลท่ีเก็บโดยมากจะเปนรายปและเก็บเปนระยะเวลาท่ียาว 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 ขอมูลกรณีมีรูปแบบวัฎจักร ท่ีมา : วรินทร เกียรตินุกูล [17] 
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                    5. รูปแบบสุมหรือไมแนนอน (Random, Irregular): ขอมูลมี ลักษณะการ

เคล่ือนไหวอิสระจากเวลา 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ขอมูลกรณีมีรูปแบบสุมหรือไมแนนอน ท่ีมา : วรินทร เกียรตินุกูล [17] 

 

 2.3.4 เท ค นิ ค ก า รพ ย าก รณ เ ชิ งป ริม าณ โด ย วิ ธี ท า งส ถิ ติ  (Techniques 

Quantitative by Statistics Methods) 

      1.การพยากรณโดยวิธีหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average: MA) เปนการ

นําเอาขอมูลในอดีตมาหาคาเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปตามชวงเวลา เพื่อพยากรณอนาคต โดยมีสูตรการ

พยากรณ ดังนี้ 

 

 
-1 -2 - 1

1
( ... )t t t t n

t
A A A AF

n
+

+

+ + + +
=                         (2.1) 

  

โดย tF  = คาพยากรณในชวงเวลา t      

 t    = เวลาท่ีทําการพยากรณ 

                tA   = คาความตองการในงวดท่ี t      

 n   = จํานวนขอมูลท่ีนํามาเฉล่ีย 

 

       2. การพยากรณโดยวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนัก (Weight Moving 

Average: WMA) เปนคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยางงายใหน้ําหนักขอมูลในอดีตเทา ๆ กันทุกงวด เพื่อ

พยากรณในอนาคต เทคนิคคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนักจะมีการใหน้ําหนักขอมูลในอดีตไม

เทากัน และเทคนิคนี้จะใชในการพยากรณกรณีท่ีขอมูลเปนแบบคงท่ี ซึ่งผลรวมของน้ําหนักท่ีให

จะตองมีคาเทากับ 1 โดยมีสูตรการพยากรณ ดังนี้ 
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            1 1 2 1 3 2 1    ...t t t t n t nF W A W A W A W X+ − − − += + + + +              (2.2) 

 

โดย tF  = คาพยากรณในชวงเวลา t      

 t   = เวลาท่ีทําการพยากรณ 

                W  = น้ําหนักของขอมูล 

                tA  = คาความตองการในงวดท่ี t      

                n   = จํานวนขอมูลท่ีนํามาเฉล่ีย 

 

      3. การพยากรณ โดยวิ ธีก ารปรับ เรี ยบแบบ เอ็ ก ซ โป เนน เชียล (Single 

Exponential Smoothing) เปนวิธีการพยากรณแบบเฉล่ียน้ําหนักท่ีซับซอน แตงายตอการทําความ

เขาใจ ผลพยากรณแตละคาจะไดมาจากพยากรณลาสุดบวกดวยอัตรารอยละของสวนตางระหวาง

คาท่ีพยากรณนั้นกับคาจริง 

 

           -1 -1 -1( - )t t t tF F A Fα= +                                              (2.3)  

 

โดย tF  = คาพยากรณในงวดท่ี t  

                 tA  = คาความตองการในงวดท่ี t  

                 t   = เวลาท่ีทําการพยากรณ 

 α  = คาคงท่ีของการปรับเรียบ ( 0 1α≤ ≤ ) 

        

      4. การพ ยากรณ โดยวิ ธี  Double Exponential Smoothing หรื อ  Holt’s 

Method จะใหคาพยากรณ ท่ีดีพอ ๆ กับคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ้ําสองครั้ง แตจะมีขอไดเปรียบ คือ 

สามารถคํานวณหาคาตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็วกวา นอกจากนี้ยังสามารถใชพยากรณไดดีกับ

ขอมูลท่ีมีรูปแบบท่ีเปนเสนตรงตามแนวนอน (Horizontal Pattern)  
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             t m t tF A B m+ = +                               (2.4) 

 
 

โดย tF   = คาพยากรณในงวดท่ี t  

                 m   = จํานวนชวงเวลาลวงหนาท่ีตองพยากรณ  

 tA   = คา Intercept 

 tB   = คา Slope 

 

         5. การพยากรณ โดยวิธี  Holt-Winters Method เป นวิ ธีการสรางสมการ

พยากรณ สําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหว เนื่องจากแนวโนมและฤดูกาลมีท้ังรูปแบบแนวโนม

ฤดูกาลแบบบวกและรูปแบบแนวโนมฤดูกาลแบบคูณ โดยใชคาปรับเรียบ 3 คา ไดแก Alpah, Beta, 

Gamma ท่ีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยท่ี Alpha เปนคาปรับน้ําหนักสําหรับแนวโนม และ Beta เปน

คาปรับน้ําหนักสําหรับคาความลาดชัน (Slope) และ Gamma เปนคาปรับน้ําหนักสําหรับฤดูกาล 

ตามลําดับ 

 

 2.3.5 การหาคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ 4 คา ดังนี้ 

      1. คาเฉล่ียของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Mean Square Error, MSE) 

เปนวิธีวัดความแมนยํา โดยแกปญหาวิธีคาเฉล่ียความผิดพลาด โดยพิจารณาความแตกตางระหวาง

ยอดจริงกับยอดพยากรณโดยวิธียกกําลังสอง 

 

      2

1

1MSE ( )
n

t t
t

X F
n =

= −∑                       (2.5) 

  

       2. คาเฉล่ียของรากท่ีสองของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Root Mean 

Square Error, RMSE) หรือความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error, SE)  
 

                     RMSE SE MSE= =              (2.6) 

 

       3. ค า เฉ ล่ี ยขอ งค า สั ม บู รณ ขอ งความ คลาด เค ล่ื อน  (Mean absolute 

deviation, MAD) เปนเทคนิควัดความแมนยํา โดยแกปญหาวิธีหาคาเฉล่ียความผิดพลาด ซึ่งจะ

พิจารณาความแตกตางยอดขายจริงกับยอดพยากรณ โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย   
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1

1MAD
n

t t
t

X F
n =

= −∑              (2.7) 

 

      4. คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 

absolute percent error, MAPE) เปนวิธีวัดความแมนยํา โดยคํานวณเปอรเซ็นตความผิดพลาดใน

การพยากรณ โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย คาท่ีไดตํ่า มีความแมนยําสูง 

 

                       
1

1MAPE 100
n

t t

t t

X F
n X=

−
= ×∑                      (2.8) 

 

โดยท่ี    tF  = คาพยากรณในชวงเวลา t    

   tX = คาขอมูลจริงในชวงเวลา t   

                 t   = เวลาท่ีทําการพยากรณ 

                n   = จํานวนขอมูลท่ีนํามาเฉล่ีย 

 

 การพยากรณสามารถชวยใหทุกธุรกิจหรือกิจการคาดการณจํานวนสินคาคงคลังไวใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม และสามารถลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาลงได มีงานวิจัยของ ลักขณา ฤกษเกษม 

[10]  พีระ โหริตะบุตร [16] และ วรินทร เกิตรนุกูล [17] ไดทําการวิจัยเพื่อวางแผนความตองการ

สินคาคงคลังท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดเหตุการณสินคาคางสตอก (Stock) และสินคาขาดแคลนใน

หลายๆรายการ โดยดําเนินการพยากรณหลายๆวิธี เชน วิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) วิธี

ปรับเรียบเอ็กซโพเนนเชียลอยางงาย (Simple Exponential Smoothing) วิธีพยากรณแบบฤดูกาล

ของวินเตอร (Winter’s Linear and Seasonal Exponential Smoothing) และวิธีการพยากรณ

โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Regression Analysis) เปนตน จากนั้นทํา

การเปรียบเทียบผลการพยากรณ ดวยการคํานวณหาคาความคลาดเคล่ือนท่ีตํ่าท่ีสุด จึงเลือกวิธีนั้นมา

ใชในการพยากรณเพื่อใหไดคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพบวา สามารถลดปญหาสินคาคงคลังคางสตอก 

(Stock) และการขาดแคลนสินคาลงได และสามารถลดตนทุนในการท่ีเกิดข้ึนได 
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2.4 การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management)  

 

 2.4.1 รูปแบบการจัดเก็บสินคา 

         Jame A. Tompkins และ Jerry D. Smith [7] ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง The 

Warehouse Management Handbook (2ND Edition) โดยแบ งการจัดเก็บ สินค าออกเปน  6 

รูปแบบ ดังนี้ 

                       1. ระบบการจัดเก็บโดยไรรูปแบบ (Informal System) การจัดเก็บสินคา

รูปแบบนี้ สินคาสามารถถูกจัดเก็บไวตําแหนงใดก็ไดในคลังสินคา รวมท้ังไมมีการบันทึกตําแหนงการ

จัดเก็บไวในระบบ แตพนักงานท่ีปฏิบัติงานในคลังสินคาเปนผูท่ีรูตําแหนงในการจัดเก็บและจํานวน

สินคาเปนอยางดี ดังนั้น รูปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาท่ีมีขนาดเล็ก จํานวนสินคาท่ี

จัดเก็บนอย และมีจํานวนตําแหนงท่ีจัดเก็บนอยดวย ในสวนของการปฎิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

กําหนดใหมีการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน และไมมีวิธีการปฎิบัติงานของพนักงานจึงทํางานตาม

แนวทางของตนเอง ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาการจัดเก็บหรอืการท่ีหาสินคานั้นไมเจอเมื่อพนักงานท่ีดูแล

สินคาในตําแหนงดังกลาวไมมาทํางาน จากตารางท่ี 2.2 แสดงขอดีและขอเสียของการจัดเก็บใน

รูปแบบนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2  

 

ขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบระบบการจัดเก็บโดยไรรูปแบบ  

ขอดี ขอเสีย 

- มีความยืดหยุนสูง เนื่องจากสามารถจัดเก็บ

ตรงตําแหนงใดก็ได  

- การหาสินคาไดยาก ถาพนักงานประจําไมมา 

- การทํางานข้ึนอยูกับทักษะของพนักงาน

คลังสินคา 

- การจัดเรียงสินคาไมมีประสิทธิภาพ 

 

         2. ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหนงตายตัว (Fixed Location System) การ

จัดเก็บรูปแบบนี้ถูกกลาวไววา สินคาทุกชนิดท่ีถูกจัดเก็บในคลังสินคานั้น จะมีตําแหนงจัดเก็บท่ี

กําหนดไวตายตัวอยูแลว ซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาท่ีมีขนาดเล็ก มีจํานวน

พนักงานท่ีปฏิบัติงานไมมากและมีจํานวนสินคาท่ีจัดเก็บนอยดวย โดยวิธีการจัดเก็บรูปแบบนี้มี

ขอจํากัดท่ีวาหากเกิดกรณีท่ีสินคานั้นมีการส่ังซื้อเขามาทีละมาก ๆ จนเกินพื้นท่ีท่ีกําหนดไวของสินคา

ชนิดนั้นหรือในกรณีท่ีสินคาชนิดนั้นมีการส่ังซื้อเขามานอยในชวงเวลานั้น จะทําใหเกิดการสูญเปลา
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ของพื้นท่ีนั้นๆ ซึ่งไมเปนการใชประโยชนของพื้นท่ีในการจัดเก็บท่ีดี  จากตารางท่ี 2.3 แสดงขอดีและ

ขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี ้

 

ตารางท่ี 2.3   

 

ขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหนงตายตัว  

ขอดี ขอเสีย 

- งายตอการนําไปใช 

- งายตอการปฏิบัติงาน 

 

- ใชพื้นท่ีจัดเก็บไมไดไมเต็มท่ี 

- ตองเสียพื้นท่ีจัดเก็บโดยเปลาประโยชนในกรณี

ท่ีไมมีสินคาอยูในสต็อก 

- ตองใชพื้นท่ีมากหลายตําแหนงในการจัดเก็บ

สินคาใหมากท่ีสุด 

- ยากตอการขยายพื้นท่ีจัดเก็บ 

- ยากตอการจดจําตําแหนงจัดเก็บสินคา 

          

         3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค า (Part Number System) 

รูปแบบการจัดเก็บนี้คลายกับการจัดเก็บแบบตายตัว แตเปนการนําเอา รหัสสินคา มาใชในการระบุ

ตําแหนงของสินคาท่ีถูกจัดเก็บในคลังสินคา โดยการเรียงกันของลําดับเชน รหัสสินคาหมายเลข Z123 

นั้นจะถูกจัดเก็บกอนรหัสสินคาหมายเลข Z123 เปนตน วิธีการนี้เหมาะกับบริษัทท่ีการเคล่ือนไหว

ของรหัสสินคาเขาและออกจํานวนคงท่ี เนื่องจากมีการกําหนดตําแหนงการจัดเก็บไวแลว ในการ

จัดเก็บแบบใชรหัสสินคานี้จะทําใหพนักงานรูตําแหนงของสินคาไดงาย แตจะไมมีความยืดหยุนในกรณี

ท่ีองคกรหรือบริษัทนั้นกําลังเติบโตและมีความตองการขยายจํานวนสินคาคงคลัง ซึ่งจะทําใหเกิด

ปญหาเรื่องพื้นท่ีในการจัดเก็บ จากตารางท่ี 2.4 แสดงขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25605910037398NYO

25 

 

                      

ตารางท่ี 2.4  

 

ขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินคา 

ขอดี ขอเสีย 

- งายตอการคนหาสินคา 

- งายตอการหยิบสินคา 

- งายตอการนําไปใช 

- ไมจําเปนตองมีการบันทึกตําแหนงสินคา 

 

- ไมยืดหยุน 

- ยากตอการปรับปริมาณความตองการสินคา 

- การเพิ่มการจัดเก็บสินคาใหมจะมีผลกระทบ

ตอการจัดเก็บสินคาเดิมท้ังหมด 

- ใชพื้นท่ีจัดเก็บไมไดไมเต็มท่ี 

 

         4. ระบบการจัดเก็บสินคาตามประเภทของสินคา (Commodity System) เปน

การจัดเก็บสินคาตามประเภทของสินคา (Product type) โดยมีการจัดตําแหนงการวางคลายกับ

รานคาปลีกหรือตามซุปเปอรมาเก็ต โดยปกติมีการจัดวางสินคาในกลุมเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน

ไวตําแหนงท่ีใกลกัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินคาแบบนี้จัดอยูในแบบระบบผสม (Combination 

system) ซึ่งวิธีการนี้จะเนนเรื่องการใชงานพื้นท่ีจัดเก็บมากข้ึน และยังงายตอพนักงานหยิบสินคาใน

การทราบถึงตําแหนงของสินคาท่ีจะตองไปหยิบ แตก็พบขอเสีย เชน ในกรณีท่ีพนักงานหยิบสินคา

จําเปนตองมีความรูในเรื่องของสินคาแตละชนิดหรือแตละยี่หอท่ีจัดอยูในประเภทเดียวกัน และสินคา

อาจมีลักษณะรูปรางท่ีคลายกันจนแยกออกยาก ก็ทําใหพนักงานหยิบสินคาผิดชนิดได จากตารางท่ี 

2.5 แสดงขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี ้

 

ตารางท่ี 2.5  

 

ขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบระบบการจัดเก็บสินคาตามประเภทของสินคา  

ขอดี ขอเสีย 

- สินคาถูกแบงตามประเภททําใหพนักงาน

ผูปฏิบัติงานเขาถึงไดงาย 

- การหยิบสินคาทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความยืดหยุนสูง 

 

- ในกรณีท่ีสินคาประเภทเดียวกันมีหลายรุน/

ยี่หอ อาจทําใหหยิบสินคาผิดรุน/ยี่หอได 

- จําเปนตองมีความรูในเรื่องของสินคาแตละ

ชนดิหรือแตละยี่หอท่ีจะหยิบ 

- การใชสอยพื้นท่ีจัดเก็บดีข้ึนแตยังไมดีท่ีสุด 
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         5. ระบบการจัดเก็บ ท่ี ไม ไดกําหนดตําแหน งตายตัว (Random Location 

System) รูปแบบนี้ใหความเปนอิสระกับการจัดเก็บสินคาท่ีอยูในคลังสินคา คือ การไมไดกําหนด

ตําแหนงตายตัวใหสินคา แตรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จําเปนตองมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและ

ติดตาม ขอมูลของสินคาวาจัดเก็บอยูในตําแหนงใดโดยตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูตลอดเวลาดวย ซึ่ง

ในการจัดเก็บแบบนี้จะเปนรูปแบบท่ีใชพื้นท่ีจัดเก็บอยางคุมคา การใชงานพื้นท่ีจัดเก็บและเปนระบบ

ท่ีถือวามีความยืดหยุนสูง เหมาะกับคลังสินคาทุกขนาด  จากตารางท่ี 2.6 แสดงขอดีและขอเสียของ

การจัดเก็บในรูปแบบนี ้

 

ตารางท่ี 2.6  

 

ขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบระบบการจัดเก็บท่ีไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว 

ขอดี ขอเสีย 

- สามารถใชงานพื้นท่ีจัดเก็บไดอยางเกิด

ประโยชนสูงสุด มีความยืดหยุนสูง 

- ระยะทางเดินหยิบสินคาไมไกล 

- งายตอการขยายการจัดเก็บและการปฎิบัติงาน 

- ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดเก็บสินคาอยาง

ละเอียดและมีประสิทธิภาพ 

- ตองเขมงวดในติดตามการบันทึกขอมูลการ

จัดเก็บ 

         

     6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เปนรูปแบบการจัดเก็บท่ี

ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในขางตน โดยตําแหนงในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณา

จากเงื่อนไขหรือขอจํากัดของสินคาชนิดนั้นๆ เชน หากคลังสินคานั้นมีสินคาท่ีเปนวัตถุอันตรายหรือ

สารเคมีตางๆ รวมอยูกับสินคาอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสินคาอันตรายและสินคาเคมีดังกลาวให

อยูหางจากสินคาประเภทอาหาร และเครื่องด่ืม เปนตน ซึ่งถือเปนรูปแบบการจัดเก็บแบบกําหนด

ตําแหนงตายตัว สําหรับพื้นท่ีท่ีเหลือในคลังสินคานั้นเนื่องจากมีการคํานึงถึงเรื่องการใชงานพื้นท่ี

จัดเก็บ ดังนั้น อาจใชรูปแบบการจัดเก็บท่ีไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว (Random) ก็ได โดยรูปแบบ

การจัดเก็บแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาทุก ๆ แบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งคลังสินคาท่ีมีขนาดใหญและ

สินคาท่ีจัดเก็บนั้นมีความหลากหลาย จากตารางท่ี 2.7 แสดงขอดีและขอเสียของการจัดเก็บใน

รูปแบบนี้ 
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ตารางท่ี 2.7  

 

ขอดีและขอเสียของการจัดเก็บในรูปแบบระบบการจัดเก็บแบบผสม  

ขอดี ขอเสีย 

- มีความยืดหยุนสูง 

- เปนการประสานขอดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 

- สามารถปรับเปล่ียนการจัดเก็บไดตามสภาพ

ของคลังสินคา 

- สามารถควบคุมการจัดเก็บไดเปนอยางดี 

- ขยายการจัดเก็บไดงาย 

- อาจทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความสับสน

เนื่องจากมีระบบการจัดเก็บมากกวา 1 วิธี 

- การใชประโยชนจากพื้นท่ีจัดเก็บมีความไม

แนนอน เปล่ียนไดตลอดเวลา 

 

 

 นอกจากนี้ Charles [9] ไดเสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินคาไว 2 แนวคิด ดังนี ้

 1. การจัดเก็บแบบซุม (Random Storage) ซึ่งเปนเทคนิคในการจัดเก็บสินคาวิธีหนึ่งท่ี

ทําการเก็บสินคา ณ จุดหรือตําแหนงท่ีวางไดท่ัวคลังสินคา เนื่องจากไมมีการกําหนดพื้นท่ีไวเฉพาะ

สําหรับสินคาประเภทใดประเภทหนึ่ง 

 2. การจัดเก็บตามปริมาณความตองการหยิบสินคา (Volume-based Storage) ซึ่งเปน

เทคนิคการจัดเก็บสินคา ท่ีมีความตองการสูงไวอยูใกลกับประตูเขาออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะการ 

จัดเก็บสินคาแบบซุม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความตองการหยิบสินคา (Volume-

based Storage) มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน คือ การจัดเก็บแบบ Volum-based Storage นั้นจะ

ชวยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินคา แตขอเสีย คือ ทําใหเกิดความแออัดในชองทางเดินท่ีเก็บ

สินคาและทําใหเกิด ความไมสมดุลในการใชพื้นท่ีในการจัดเก็บสินคา สําหรับจัดเก็บแบบซุม 

(Random Storage) นั้น จะเปนวิธีท่ีมีการใชประโยชนของพื้นท่ีจัดเก็บไดท่ัวท้ังคลังสินคาซึ่ง จะชวย

ลดความแออัดของชองทางเดินลงไปได แตขอเสีย คือ ทําใหเสียเวลาในการหยิบสินคามาก เนื่องจาก

สินคาท่ีมีการหยิบบอยนั้น อาจมีพื้นท่ีจัดเก็บท่ีอยูไกลจากประตู เปนตน 

 

 2.4.2 การวางแผนการจัดการเนื้อท่ีจัดเก็บสินคาคงคลัง 

         ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล [8] กลาววา จุดเริ่มตนของคลังสินคานั้นคือ การ

วางแผนเนื้อท่ีเก็บรักษา ดังนั้น การออกแบบเนือ้ท่ีคลังสินคาเปนสวนท่ีสําคัญสวนหนึ่ง เนื่องจากการ

ปฎิบัติงานเก็บรักษาจะมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูกับการใชเนื้อท่ีใหไดประโยชนมากท่ีสุด ในการ

วางแผนเนื้อท่ีจัดเก็บสินคาจึงมีปจจัยท่ีตองคํานึงถึง ดังตอไปนี้ 
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      1. ความคลายคลึงกันของสินคา (Similarity) หมายถึงลักษณะ คุณสมบัติ และ

ความมุงหมายในการใชงาน ซึ่งเปนปจจัยในการจําแนกสินคาออกเปนประเภท จําพวกและชนิด 

ดังนั้นสินคาจะตองจัดเก็บเปนประเภทเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและการจายอันดับ

แรกในการกําหนดเนื้อท่ีเก็บรักษา  

      2. ความเปน ท่ีนิยมของสินคา (Popularity) การเคล่ือนไหวหรืออัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงคลังแสดงถึงความนิยมของสินคาท่ีมีการเขาและออกจากคลังสินคา ความนิยม

ของสินคาคือปจจัยแรกในการกําหนดตําหนงจัดเก็บสินคา ดังนั้น การเคล่ือนไหวของสินคาท่ีเกิดข้ึน

ทุกวันหรือมีอัตราการเคล่ือนไหวท่ีสูง ควรจัดเก็บไวกับพื้นท่ีจัดสงมากท่ีสุด เชนเดียวกันกับสินคา

ปลีกยอยในตูเก็บสินคายอยสินคาท่ีมีการรับจายบอยจะตองเคล่ือนไหวไปมาอยูหลายเท่ียว ระหวาง

ตําแหนงเก็บรักษาเปนสวนใหญพื้นท่ีเก็บรักษาเปนสวนยอยและพื้นท่ีจัดสงสินคา ดังนั้น การเดินทาง

แตละเท่ียวมีระยะทางท่ีใกลท่ีสุดจึงจําเปนท่ีพื้นท่ีเก็บรักษาเปนสวนปลีกยอยในพื้นท่ีเก็บรักษายอย 

และพื้นท่ีจัดสงสินคาควรตองอยูใกลกับสํานักงานของพนักงานเก็บรักษาสินคา พื้นท่ีรับสินคาควรตอง

อยูติดกับสํานักงานของพนักงานเก็บรักษาดวยเหตุผลอยางเดียวกันท้ังพื้นท่ีรับสินคา และพื้นท่ีจัดสง

สินคาควรจํากัดใหมีพื้นท่ีเล็กท่ีสุดเทาท่ีจําเปนตองใชในการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น 

ขนาดพื้นท่ีดังกลาวไมควรใหญเกินกวาท่ีตองการ สําหรับปริมาณงานเฉล่ียท่ีแทจริงความตองการ

บางครั้งบางคราวท่ีเกินกวาขนาดของพื้นท่ี ก็อาจใชพื้นท่ีเก็บรักษาซึ่งวางอยูเปนการช่ัวคราวไดตาม

ความจําเปนสินคาท่ีรับเขาหรือจายออกจะใหพื้นท่ีรับสินคา สินคาท่ีเก็บรักษาบางชนิดเมื่อเอาจํานวน

คูณดวยปริมาตรก็จะทราบไดวาตองการเนื้อท่ีเก็บรักษามากนอยเพียงใด สินคาท่ีมีการจายบอยตอง

เก็บไวใกลกับจุดจายสินคาประเภทท่ีคล่ือนไหวชาท่ีสุดจะเก็บไวในตําแหนงพื้นท่ีรับจายมากท่ีสุด

หลักการกําหนดตําแหนงเก็บรักษาโดยอาศัยอัตราการหมุนเวียน  ดังภาพท่ี 2.7  

      3. ขนาด น้ําหนัก และปริมาณของสินคา (Size Weight and Quality) สินคา  

แตละรายการมีความแตกตางกันท้ังขนาด รูปรางรูปทรง หรือน้ําหนัก และปริมาณการเปล่ียนแปลง

ของสินคาอยูเสมอ เนื่องมาจากความตองการของลูกคา ผูใช หรือผูท่ีรับเอาสินคาไปจากคลังสินคา 

ดังนั้นเมื่อมีการรับเขาสินคายอมตองคํานึงถึงขนาด และปริมาตรของพื้นท่ีเปนสําคัญ เนื่องจาการ

รับเขาแตละครั้งปริมาณคงไมเทากันเสมอไป และจายไมแนนอน ทําใหระดับการเก็บและสะสมอยูใน

คลังสินคาเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา พนักงานเก็บรักษาตองสามารถจัดการกับปริมาณของสินคาคง

คลังได โดยการจําแนกสินคาออกเปนพวกๆ ตามขนาดของปริมาณสินคานั้นโดยคํานึงถึงเนื้อท่ีเก็บ

รักษาสินคานั้นครอบครองอยูเปนรุนขนาดใหญ รุนขนาดกลาง รุนขนาดเล็ก และท่ีตองเก็บรักษาอยู

ในตูเก็บสินคาเปนสวนปลีกยอย ขนาดของสินคาแตละรายการเปนปจจัยท่ีมีผล ไมเพียงแตเฉพาะ

จํานวนเนื้อท่ีเก็บรักษาซึ่งจะตองจัดแบงใหเพื่อการจัดสินคาประเภทหนึ่ง ๆ เทานั้น แตยังเปนปจจัย
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พิจารณากาํหนดตําแหนงเก็บรักษาสินคาประเภทหนึ่งๆ เทานั้น แตยังเปนปจจัยการพิจารณากําหนด

ตําแหนงสําหรับสินคาประเภทนั้นภายในพื้นท่ีเก็บรักษาอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7  อัตราการหมุนเวียนของสินคากับผังบริเวณ ท่ีมา : ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล [8] 

 

                 4. ลักษณะพิเศษของสินคา (Characteristics of Material) รายการสวนมาก

ของสินคาประเภทท่ัวไป เปนสินคาท่ีมีลักษณะตามธรรมดา ซึ่งไมตองการเก็บรักษาหรือการยกขน

ดวยวิธีการพิเศษ นอกเหนือไปจากการพิจารณาตามหลักเกณฑของความคลายคลึงกัน อัตราความถ่ี

ในการหมุนเวียน และขนาด น้ําหนักและปริมาณดังไดกลาวมาแลว แตอยางไรก็ตามยังมีสินคาบาง

รายการท่ีตองปฎิบัติเปนพิเศษซึ่งไดแกรายการตอไปนี้  

          (1) สินคาท่ีอาจกออันตราย (Hazardous Material) สินคาบางชนิดอาจมี

ลักษณะพิเศษท่ีสามารถกอใหเกิดอันตรายข้ึนโดยตัวของมันเอง โดยสัมผัสกับชนิดสินคาชนิดอื่นและ

อันตรายนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายกับสินคา หรือแกบุคคลท่ีปฎิบัติงานในการเก็บรักษาและยก

ขนในคลังสินคาก็ได เชน สินคาท่ีอาจกอใหเกิดเพลิง สินคาท่ีเปนสารเคมีจําพวกกรดหรือดางท่ีมีความ
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เขมสูง หรือสินคาท่ีมีกล่ินระเหยเปนตัวอันตราย เปนตน สินคาเหลานี้ตองมีท่ีสําหรับเก็บรักษา

โดยเฉพาะปองกันอันตรายท่ีเกิดข้ึน  

          (2) สินค าท่ีอาจหายไดงาย (Sensitive Material) สินคาหลายชนิด ท่ีมี

อัตราสวนของมูลคาสูงเมื่อเทียบกับขนาดของสินคานั้น สามารถนําไปขายไดราคาดีเพราะมีผูตองการ

มาก ขายไดงายในทองตลาด เปนสินคาท่ีลอมือลอใจเมื่อผูมีโอกาส สินคาท่ีมีลักษณะเชนวานี้จะตองมี

การควบคุมเปนพิเศษ ในการเก็บรักษาตองเก็บไวใกลตาของเจาหนาท่ีระดับสูงใหสามารถดูแลได

ตลอดเวลาและมีมาตรการปองกนัท่ีเหมาะสม  

              (3) สินคาท่ีอาจเส่ือมเสียไดงาย (Perishable Material) สินคาบางชนิดมี

อายุการเก็บรักษาจํากัด ตองการการตรวจตราอยางใกลชิดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะสินคาประเภท

อาหาร สวนมากตองการเก็บไวในหองเย็นหรือพื้นท่ีเก็บรักษาท่ีตองการควบคุมอุณหภูมิไดให

พอเหมาะกับลักษณะกับสินคาเหลานั้น โดยเฉพาะพนักงานเก็บรักษาจะตองรู และจัดการใหมีสภาพ

ของการเก็บรักษาเชนนั้น  

           การกําหนดตําแหนงเก็บ และแบบของการเก็บรักษาท่ีจะใชสําหรับ

คลังสินคาหรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาแตละแบบนั้น จะเปนไปประการใดยอมข้ึนอยู

กับตําแหนงของประตู แสงสวาง ขนาดของตนเสา อัตรารับน้ําหนักของพื้นท่ีใหวางสินคาได ความสูง

ของเพดานระบบหัวฉีดดับเพลิงโดยอัตโนมัติ เครื่องมือยกขนท่ีมีอยู ตําแหนงลิฟทสําหรับอาคารหลาย

ช้ัน และตําแหนงของล้ินชัก  

  

2.5 โปรแกรมโซลิดเวิรค (Solidworks)  

 

 โปรแกรมโซลิดเวิรค (Solidworks) ถูกพัฒนาข้ึนในป 1995 โดยบริษัท Dassault 

System ในฝรั่งเศษ  เปนซอฟตแวรเพื่อใหนักออกแบบใชเปนเครื่องมือในการออกแบบทางวิศวกรรม 

เพื่อสรางตัวอยางผลิตภัณฑจําลองในคอมพิวเตอร (Computer) กอนท่ีจะสรางผลิตภัณฑตนแบบจริง

เปนโปรแกรมออกแบบสามมิติ (3D) ซึ่งใชงานกันอยางแพรหลายท้ังในระดับการศึกษาและระดับ

อุตสาหกรรม  ซึ่งสามารถสรางช้ินงานจําลองในรูปแบบสามมิติ (3D) และ สองมิติ (2D) 

 วิธีการใชงานสามารถคนหาไดท่ัวไปท้ังหนังสือ สถาบันรับสอนการเขียนโปรแกรม และ

ในเว็ปไซตตางๆ เชน Youtube  มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีสถานท่ีท่ีจัดสอนโปรแกรม

โดยเฉพาะ  และมีคนท่ีรับสอนนอกสถานท่ี  โปรแกรมโซลิดเวิรค (Solidworks) มีผูใชจํานวนมาก 

โดยเฉพาะนักออกแบบสามารถสรางช้ินงานจําลองด านการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Design) ไดอยางสมบูรณแบบ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการ

คํานวณทางวิศวกรรม และการตรวจสอบความผิดพลาดของแบบจําลองสามมิติ (3D Solid Models) 
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เพื่อลดตนทุนในการผลิต และลดระยะเวลาการทํางานในการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานในบริษัทและองคกร ตารางท่ี 2.8 แสดงถึงจุดเดนของโปรแกรมโซลิดเวิรค (Solidworks) 

 

ตารางท่ี 2.8  

 

จุดเดนของโปรแกรมโซลิดเวิรค (Solidworks) 

ดานการผลิต (Productivity) ความสามารถ (Power) การเขาถึง (Communities) 

– ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร

ออกแบบท่ีงายยิ่งข้ึน ทําใหคุณ

สามารถมุงเนนการทํางานไปท่ี

นวัตกรรมช้ินใหมๆ ได 

– สามารถออกแบบ 2 มิติไดใน

เวลาเดียวกัน 

 

 

– สามารถเช่ือมตอกับผูท่ีใช

ซอฟตแวรนี้เปนจํานวนมากได 

 

– นอกจากนั้น เนื่องจากการใช

งานท่ีรวดเร็วข้ึนยังนําไปสูการ

ผลิตท่ีรวดเร็วมากข้ึนอีกดวย 

 

– ปรับแก ไขช้ินงานอัตโนมั ติ 

เพื่ อ ให เขาถึงความถูกตองได

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 

– เนื่องจากสามารถเขาถึงได

โดยงาย ทําใหมีแนวคิดใน

ช้ินงานใหม ๆ มากข้ึน รวมถึง

กาวกระโดดในโลกของการ

ออกแบบ 

– ผสานแนวความคิดท่ีทันสมัย 

ควบคูไปกับการออกแบบใหมๆ

ใหเขากับธุรกิจของคุณ 

– เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน

การออกแบบและการตรวจสอบ

ความ ถูกตองโดยเนนท่ีความ

เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

– สามารถใชประโยชนจาก

เครือขายผูใชงานในการเขาถึง

กลุมธุรกิจของคุณไดงายดาย

มากข้ึน 

– ชวยลดตนทุนในการผลิตดวย

ประสิทธิภาพการประมวลผล

ในระดับสูง 

– ทดสอบเงื่อนไขตางๆบนคา

ของตัวแปรท่ีแทจริง เพื่อใหคุณ

มั่ น ใจมากยิ่ ง ข้ึน ในการผลิต

ช้ินงาน 

– ขยายขีดความสามารถใน

การออกแบบ สามมิติของคุณ 

โดยการเปนสวนหนึ่งของเรา 

 – เปนการออกแบบท่ีคํานึงถึง

ส่ิงแวดลอมควบคู ไปกับการ

เติบโตของนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

 การจัดการและบริหารคลังสินคาตองไดรับความดูแลเอาใจใสอยางมาก เพราะเปน

แหลงทรัพยสินหมุนเวียนของบริษัท หรือสามารถกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนตนทุนท่ีถูกคิดใหเปนสวน

หนึ่งของราคาสินคา การเก็บรักษาสินคาคงคลังไวมากก็เปนผลดี ในกรณีท่ีลูกคามีตองการทันทีทันใด

ก็สามารถจําหนายสินคาได แตกลับสงผลเสียถามีมากเกินไป เงินทุนก็จมอยูกับสินคาคงคลังนั้นๆ เห็น

ไดวาทุกองคกรจึงมองหาระบบการจัดการคลังสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีทําใหหวงโซอุปทาน 

(Supply Chain) มีความราบรื่นมากท่ีสุด 

 การผลิตสินคาสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของหลายหนวยงานหรือ

แผนก ประกอบดวยแผนกการตลาด แผนกวางแผน แผนกการผลิต และแผนกจัดซื้อ เปนตน เมื่อ

สินคาถูกวัตถุดิบถูกผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูปจะถูกสงมายังคลังสินคา ซึ่งเปนท่ีเก็บรักษาหรือพักไว 

รอจําหนายหรือแจกจายออกไปสูลูกคา แตกวาจะผลิตสินคาสําเร็จรูปไดนั้นตองมีฐานขอมูลท่ีถูกตอง

และแมนยําจากหลายแผนกหรือหนวยงาน ดังนั้นในบทนี้กลาวถึงปญหาและแนวทางการรวบรวม

ขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขตอไป 

 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทท่ีทําการศึกษา 

 

 บริษัทท่ีทําการศึกษาเปนโรงงานท่ีประกอบกิจการมาแลวประมาณ 40 ป ทํากิจการ

เกี่ยวกับการผลิตเหล็กหลอ (Foundry) และงานกลึง (Machining) โดยผลิตภัณฑครอบคลุมท้ังกลุม

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมรถไฟ 

ผลิตภัณฑสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทตามกระบวนการผลิต คือ กระบวนการแบบหลอทรายช้ืน 

(Green sand process) และจากกระบวนการแบบหลอทรายผสมเรซิน  (Furan process) ซึ่ ง

ผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิตแบบหลอทรายช้ืน ก็สามารถแบงออกไดเปน งานหลอ (Casting) และ

งานกลึง (Machining) คลังสินคาของบริษัทท่ีทําการศึกษามีการจัดเก็บเฉพาะสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิต

จากกระบวนการทรายช้ืนนั้น ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 ระบุเฉพาะรายการสินคาท่ีผลิตจาก

กระบวนการแบบหลอทรายช้ืนเทานั้นยกเวน ลูกคาดี (D) ท่ีสินคาผลิตมาจากกระบวนการแบบหลอ

ทรายผสมเรซิน เนื่องจากมีการปดสัญญาซื้อขายแตยังมีงานท่ีสามารถจําหนายไดจึงจัดเก็บไวเพื่อ

จําหนายในกรณีท่ีลูกคามีการเรียกใชงานในรุนเดียวกัน 
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โครงสรางของการบริหารของบริษัทท่ีทําการศึกษา มีการแบงออกเปนแผนกหรือ

หนวยงานอยางชัดเจนดังภาพท่ี 3.1 สําหรับหนวยงานจัดสงเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการควบคุมของ

แผนการตลาด ซึ่งก็เปนการงายตอการสงตอขอมูลท่ีไดรับจากลูกคา เชน การขอเปล่ียนสถานท่ีในการ

จัดสงงาน การขอเพิ่มหรือลดจํานวนสินคาท่ีตองการ เปนตน ทําใหการตอบสนองตอลูกคามีความ

วองไว โดยหนวยงานจัดสงมีหนาท่ีควบคุมดูแลคลังสินคาสําเร็จรูป ต้ังแตการรับเขาสินคา จัดเก็บ

สินคา และเตรียมสินคาเพื่อจัดสงสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคา อีกท้ังยังตองควบคุมปริมาณสินคาคง

คลังหรือ  สตอกใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม  

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผังโครงสรางองคกรท่ีทําการศึกษา (Organization) 

 

 สินคาหรือผลิตภัณฑของบริษัทท่ีทําการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. สินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมาจากกระบวนการแบบหลอทรายช้ืน เปนลักษณะการผลิต

จากเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ กระบวนการการทําแบบหลอทรายช้ืน (Green sand molding) คือ การ

หลอดวยแบบหลอทรายช้ืนหรือทรายดํานั้น เปนแบบหลอทรายท่ีนิยมใชกันมาก เนื่องจากมีตนทุนตํ่า

ท่ี สวนผสมของแบบทรายประกอบดวย ทราย (New sand) ตัวประสาน (Binder) สารปรุงแตง 

(Additive) น้ํา (Water) เริ่มกระบวนการทําแบบหลอทรายช้ืนโดย การนําสวนผสมขางตนมาผสมเขา

ดวยกัน ซึ่งสวนผสมท้ังหมดถาผสมเขาดวยกันแลว สามารถทําใหทรายสามารถยึดเกาะกันไดดี 

กระบวนการของสายการผลิต คือ นําทรายท่ีผสมกับสวนผสมตางๆ ตามท่ีตองการแลวจะนําทรายมา

ทําการกดอัดบนแมพิมพฝาบนและแมพิมพฝาลาง เพื่อใหไดตามรูปแบบของช้ินงาน แลวนําแบบทราย

ท่ีไดมาประกบกัน เพื่อรอการเทน้ําเหล็กตอไป ลักษณะผลิตภัณฑหรือสินคา ลักษณะดังภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2 ตัวอยางสินคาหรือผลิตภัณฑจากกระบวนการแบบหลอทรายช้ืน 

ท่ีมา : จาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid= 

37&bookID=1818&read=true&count=true และ http://www.heunisch-guss.com/en/ 

products/grey-cast-iron.html [18] 

 

 2. สินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมาจากกระบวนการแบบหลอทรายผสมเรซิน ช้ินงานมีขนาด

ใหญและน้ําหนักคอนขางมาก ลูกคาสวนใหญเปนกลุมยานยนตและกลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร

การหลอดวยแบบทรายผสมเรซิน สวนประกอบของกระบวนการประเภทนี้ประกอบดวย ทราย (New 

sand) เรซิน (Resin) ตัวเรงปฎิกิริยา (Catalyst) กระบวนการของการผลิต คือ เครื่องจักรจะทําการ

ปลอยทรายใหไหลผานเขาไปผสมกับเรซินและตัวเรงปฎกิริิยาตามสวนผสมท่ีกําหนด แลวทรายไหลลง

สูหีบหลอท่ีวางกระสวนหรือใสแบบไวแลว และทําการกดอัดใหแนนแลวปาดผิวทรายใหเสมอกัน 

ทรายเริ่มแข็งตัวดวยการทําปฏิกิริยาของเรซินกับตัวเรงปฎิกิริยา จนทรายแข็งตัวดีแลว นําแบบงาน

เขาสูกระบวนการเทน้ําเหล็กตอไป 
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3.2 กระบวนการทํางานเม่ือไดรับใบสั่งซ้ือสินคาจากลูกคา 

 

 เริ่มตนจากลูกคาสงใบส่ังซื้อสินคาโดยผานทางแผนกการตลาด แผนกการตลาดรับและ

ออกใบส่ังผลิต จากนั้นสงตอไปท่ีแผนกวางแผนและการผลิต จนกระท่ังสินคาสําเร็จรูปมาถึงคลังสินคา

ก็เปนหนาท่ีของหนวยงานจัดสง โดยเริ่มจากการรับเขาสินคา ตรวจสอบและบันทึกขอมูลจํานวน

สินคาทําการจัดเก็บสินคา เตรียมงานและวางแผนสงงานในวันถัดไป และจัดสงสินคาใหกับลูกคา ดัง

ภาพท่ี 3.3 
 

ลูกคา แผนกการตลาด แผนกวางแผน แผนกการผลิต หนวงานจัดสง

ใบส่ังซ้ือสินคา รับใบส่ังซ้ือ

บันทึกลงระบบ

ออกใบส่ังผลิต รับใบส่ังผลิต

บันทึกลง

ฐานขอมูล

ออกเอกสาร

ส่ังผลิต

ผลิตตาม

เอกสารส่ังผลิต

สินคาสําเร็จรูป รับเขาสินคา

จัดเก็บสินคา

วางแผนสงงาน

จัดสงสินคารับสินคา

 
 

ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการดําเนินการเมื่อไดรับใบส่ังซื้อจากลูกคา 
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3.3 รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาพปญหาในโรงงานท่ีทําการศึกษา 

 

 ในบทท่ี 1 ไดกลาวถึงปญหาท่ีพบในปจจุบันไปบางสวน ในหัวขอนี้อธิบายรายละเอียด

ใหมากข้ึนสําหรับขอมูลท่ีเกี่ยวกับคลังสินคา ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในคลังสินคาสําเร็จรูป และสภาพ

ปจจุบันท่ีบงบอกไดถึงความไมมีระเบียบของการจัดการแบงพื้นท่ีจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป และการ

จัดเรียงสินคา สําหรับการปรับปรุงแกไขในเรื่องแผนผังคลังสินคาท่ีไมเหมาะสม สามารถระบุปญหาท่ี

พบจากการตรวจสอบภายในคลังสินคามีดังนี้ 

 1. แผนผังคลังสินคามีการกําหนดตําแหนงหรือพื้นท่ีการวางสินคาท่ีไมเหมาะสม โดย

ภาพท่ี 3.4 แสดงแผนผังคลังสินคาท่ีกําหนดไว ในสภาพกอนการปรับปรุงพบวา สินคาท่ีมีความถ่ีสูงใน

การเขาและออกคลังสินคาและถูกจัดเก็บอยูในพื้นท่ีขางในสุด และการจัดเก็บสินคาท่ีไมตรงกับพื้นท่ีท่ี

กําหนดให เชน การจัดเก็บสินคาของลูกคาเอ็นเอ 113 (NA113) เปนลูกคาใหมก็ยังไมมีการกําหนด

พื้นท่ีจัดเก็บให จึงเอาพื้นท่ีวางมาใชแทน ดังแสดงในภาพท่ี 3.5 เปนตน ซึ่งสงผลถึงระยะทางในการ

เคล่ือนยายของสินคาท่ีสูง เนื่องจากมีความถ่ีในการเขาออกคลังสินคาหลายรอบ  

 2. บรรจุภัณฑของสินคาสําเร็จรูป ประกอบดวย กลองพลาสติก (Plastic Box) พาเลท

เหล็ก (Steel Pallet) พาเลทเคล่ือนท่ี (Moving Rack) และลังไม (Wooden Box) ซึ่งควรถูกจัดเก็บ

ไวในหนวยงานบรรจุ แตกลับถูกนํามาเก็บไวในคลังสินคา ทําใหคลังสินคาสูญเสียพื้นท่ีในการดําเนิน

กิจกรรมภายในคลังสินคา 

 3. แผนผังคลังสินคาท่ีกําหนดไวยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจากมีการเพิ่มข้ึนของลูกคาและ

รายการสินคา ทําใหพื้นท่ีท่ีถูกกําหนดไวไมเพียงพอ จึงเกิดปญหาสินคาลนพื้นท่ีจัดเก็บสําหรับลูกคา

นั้น 

 4. มี การจัดเก็บ สินค า ท่ี ไมมี การเค ล่ือนไหวเปน เวลานาน (Death stock) สืบ

เนื่องมาจากปญหาทางดานคุณภาพในกระบวนการผลิต ทําใหมีการวางแผนผลิตงานเกินจากคําส่ังซื้อ 

ดังนั้นเมื่อเกิดการชะลอตัวของการส่ังซื้อสินคา จนกระท่ังยกเลิกการทําธุรกิจรวมกันจึงเกิดเปน สินคา

ท่ีไมมีการเคล่ือนไหวเปนเวลานาน (Death stock)  

 5. ปญหาสินคาลนพื้นท่ีจัดเก็บนั้น อีกสาเหตุหนึ่ง คือ ไมมีการกําหนดปริมาณสินคาท่ี

ควรจะจัดเก็บเพื่อเปนสินคาสํารอง (Stock) ทําใหสินคาบางรายการถูกสงเขามาจัดเก็บจนลนพื้นท่ี

จัดเก็บ 
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ภาพท่ี 3.4 แผนผังคลังสินคาท่ีกําหนดไว (กอนการปรับปรุง) 

 

 
ภาพท่ี 3.5 แผนผังคลังสินคาท่ีใชงานจริง (กอนการปรับปรุง) 
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 คลังสินคาของบริษัทท่ีทําการศึกษาจัดเก็บเฉพาะสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตมาจาก

กระบวนการทรายช้ืนนั้น ยกเวนสินคาของลูกคาเอ็นเอ 103 (NA103) ท่ีผลิตมาจากกระบวนการ

ทรายผสมเรซิน เนื่องจากการดําเนินธุรกิจไดยกเลิกการซื้อขายไป ทําใหสินคาของลูกคาเอ็นเอ103 

(NA103) ยังคงอยูในคลังสินคา จากการเก็บขอมูลประวัติการส่ังซื้อสามารถแบงรูปแบบของสินคาคง

คลังไดเปน 4 กลุม โดยขอมูลท่ีนํามาใชในการพิจารณาการแบงรูปแบบของสินคาคงคลัง คือ สินคาท่ี

มีการเขาออกคลังสินคา ในชวงเดือนมกราคม 2559 ถึง กันยายน 2560 ดังแสดงในตารางท่ี 3.1  

 1. สินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก (Make to Stock) เปนลักษณะของการเก็บ

รักษาสินคาท่ีมีการตกลงกับลูกคาวาจําเปนตองมีสินคาสํารอง (Safety Stock) อยางนอย 1 เดือน 

ดังนั้นแผนกวางแผนตองผลิตสินคามาเพื่อทําสตอก (Stock) หลังจากทําการผลิตแลวสงไปจัดเก็บท่ี

คลังสินคา เพื่อรอสงใหกับลูกคาตอไป จากรายการสินคาท้ังหมดมีสินคาท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก

จํานวน 14 รายการ คิดเปนรอยละ 2 ของรายการสินคาท้ังหมด กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา สินคาท่ีมีการ

ผลิตมาเพื่อสตอกนั้นเปนสินคากลุมของยานยนตเทานั้น เนื่องจากความตองการของลูกคามีการปรับ

ขอมูลอยูทุก 24 ช่ัวโมง ดังนั้น กอนการรับงานอยางนอย 12 ช่ัวโมงจะมีการยืนยันการรับสินคาใน

ระบบของลูกคา และการสงงานของสินคากลุมยานยนตนั้นเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา โดยระบบ

มิลครัน (Milk run) 

 2. สินคาคงคลังผลิตตามคําส่ังซื้อ (Make to Order) เปนการผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อ

สินคา ซึ่งหมายความวาบริษัทตองไดรับคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคา ท้ังทางอินเทอรเน็ตหรือแฟกร เพื่อ

เปนการยืนยันการส่ังผลิต ซึ่งระยะเวลาในการผลิตสินคาตองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทท่ี

ทําการศึกษา คือ ระยะเวลาในการผลิตงานหลอ คือ 1 เดือน และระยะเวลาในการผลิตงานแปรรูป 

คือ 2 เดือน ดังนั้นลูกคาจะระบุวันท่ีสงงานมาในคําส่ังซื้อตามระยะเวลาท่ีกําหนดให และหลังจากท่ี

ผลิตสินคาเสร็จนั้น สินคาถูกสงมาเก็บไวท่ีคลังสินคาประมาณ 7-14 วัน หรือมากกวาข้ึนอยูกับวันท่ี

ลูกคากําหนดสงสินคา และกระบวนการผลิตของบริษัทท่ีอาจจะผลิตสินคาไดรวดเร็วกวาวันท่ีกําหนด

สงสินคา โดยมีจํานวน 287 รายการ ท่ีมีการส่ังซื้อประเภทนี้ ซึ่งคิดเปนรอยละ 38 ของรายการสินคา

ท้ังหมด  

 3. สินคาคงคลังผลิตตามโครงการ (Make to Project) เปนการส่ังซื้อสินคา โดยมีการ

ตกลงกันวา เปนงานโครงการ มีระยะเวลากําหนดในการใชสินคาและบริการ เมื่อสินคาถูกผลิตเสร็จ

และสงมายังคลังสินคา การจัดสงสินคาใหลูกคาจะถูกดําเนินการหลังจากไดรับสินคาภายใน 1-2 วัน มี

รายการสินคาท่ีผลิตตามโครงการจํานวน 146 รายการ คิดเปนรอยละ 19 ของรายการสินคาท้ังหมด 

ความแตกตางของระหวางสินคาคงคลังผลิตตามคําส่ัง กับสินคาคงคลังผลิตตามโครงการ คือ 

ระยะเวลาท่ีสินคาถูกจัดเก็บไวนคลังสินคาของสินคาคงคลังผลิตตามคําส่ังซื้อ มีระยะเวลานานกวา

สินคาผลิตตามโครงการ  
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 4. สินคาคงคลังท่ีไมมีการเคล่ือนไหว (Death Stock) สินคาสําเร็จรูปท่ีไมมีการซื้อขาย 

เนื่องจากเปล่ียนรุน เปล่ียนแบบ และไมมีการดําเนินธุรกิจกันตอ ทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาเกินนั้น 

เกิดเปนสินคาคงเหลือ จากการเก็บขอมูลสินคาประเภทนี้ไมมีการซื้อขายเปนเวลาท่ีมากกวา 4-8 

เดือน สินคาท่ีไมมีการเคล่ือนไหวมีจํานวน 309 รายการ คิดเปนรอยละ 41 ของรายการสินคาท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 3.1  

 

การแบงกลุมตามประเภทการส่ังซื้อสินคา 

ประเภทการส่ังซื้อ 
ระยะเวลาท่ีสินคารอ

สงใหลูกคา 

จํานวนรายการ

สินคา 

เปอรเซนต 

(%) 

1. สินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปน

สต็อก (Make to Stock) 

1-2 เดือน 14 2 

2. สินคาคงคลังผลิตตามคําส่ังซื้อ (Make 

to Order) 

7-14 วัน 287 38 

3. สินคาคงคลังผลิตตามโครงการ (Make 

to Project) 

1-2 วัน  146 19 

4. สินคาคงคลังท่ีไมมีการเคล่ือนไหว 

(Death Stock) 

4-8 เดือน 309 41 

ผลรวม 756 100 
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3.4 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาแผนผังคลังสินคาสําเร็จรูปท่ีมีการจัดเรียงไม

เหมาะสม 

 

 จากการสรุปปญหาในเบ้ืองตน งานวิจัยนี้ไดกําหนดแนวทางดําเนินการแกไขปรับปรุง

แผนผังและคลังสินคา ดังภาพท่ี 3.6 แสดงแผนผังการแผนผังแกไขปญหา เริ่มจากกระบวนการ

รวบรวมขอมูล คํานวณหาระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลัง นําขอมูลความถ่ีของการ

เคล่ือนไหวมาจัดเรียงสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) และทําการพยากรณสินคา

คงคลัง สําหรับสินคาท่ีจําเปนตองมีการสํารองไว และสุดทายเปนการออกแบบแผนผังท่ีมีการจัดเรียง

ตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซ ี

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 ข้ันตอนการทําการวิจัย 

 

 จากภาพท่ี 3.6 สามารถแบงข้ันตอนการทํางานได เปน 5 ข้ันตอน เพื่อนําไปสูการ

บรรลุผลของการดําเนินการแกไขปญหาของคลังสินคา ไดแก 1. การรวบรวมขอมูลท่ีตองการใชในการ

วิเคราะห เปนข้ันตอนแรกของงานวิจัย ขอ 2-4 สามารถดําเนินการไดพรอมกัน เพราะขอมูลท่ีใชไม

เกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นนําผลการดําเนินงานท้ังขอ 2-4 มาใชในการดําเนินการขอ 5 คือ การออกแบบ

แผนผังการจัดเรียงสินคาใหมีความเหมาะสมตามตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) 

ลําดับตอไปเปนการอธิบายถึงวิธีการดําเนินการอยางละเอียด 

1. การรวบรวมขอมูลท่ีตองใชในการวิเคราะห 

2. การคํานวณหาระยะทางรวม

ของการเคลื่อนไหวของสินคาคง

คลัง กอนการปรับปรุง 

3. การจัดแบงกลุมของสินคาคง

คลังตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี 

(ABC Analysis) 

4. การพยากรณ สิ นค าค งคลั ง 

สําหรับสินคาท่ีตองผลิตมาเพ่ือเก็บ

เปนสตอก (Stock) 

5. การออกแบบแผนผังคลังสินคาและคํานวณระยะทางรวมของการเคล่ือนไหว หลังการปรับปรุง 
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 3.4.1 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานท้ังหมด ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ โดย

ขอมูลท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะหนั้น ไดจากแผนกวางแผน หนวยงานจัดสง แผนกการตลาดและ

แผนกท่ีเกี่ยวของ มีดังนี้ 

             3.4.1.1 ขอมูลคําส่ังซื้อ สินคาจากลูกคา ระหวางเดือน มกราคม  2559 – 

กนัยายน 2560 ขอมูลสวนนี้มาใชในการดําเนินการพยากรณสินคาคงคลังท่ีตองสํารอง  

                         3.4.1.2 ขอมูลยอดจําหนายสินคา (จํานวนช้ิน) ระหวางเดือน มกราคม 2560 – 

กนัยายน 2560  

                         3.4.1.3 ขอมูลยอดสินคาท่ีเขาคลังสินคา (จํานวนช้ิน) ระหวางเดือน มกราคม 

2560 – กันยายน 2560   ขอมูลในขอ 3.4.1.2-3.4.1.3 นํามาใชเพื่อการจัดแบงกลุมสินคาคงคลัง 

โดยนํามาใชคํานวณรวมกับระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคา หรือระยะทางระหวางประตู

ทางเขาออกและพื้นท่ีจัดเก็บสินคา 

                         3.4.1.4 ขอมูลตําแหนงการจัดเก็บของสินคาท่ีเกิดข้ึนจริงกอนมีการปรับปรุง 

เพื่อนํามาคํานวณหาระยะทางระหวางประตูทางเขาจนถึงพื้นท่ีจัดเก็บสินคาของรายการสินคานั้นๆ 

โดยใชงานรวมกับโปรแกรมโซลิดเวิรค (Solid work) 

 

 3.4.2 การคํานวณหาระยะทางรวมของการเคลื่อนไหวของสินคาคงคลัง กอนการ

ปรับปรุง การลดระยะทางในการเคล่ือนยายสินคาคงคลังใหไดมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงคหลักของ

งานวิจัย เพื่อใหงายตอการวางแผนการออกแบบแผนผังคลังสินคา จึงนําเอาโปรแกรมโซลิดเวิรค 

(Solid work) มาชวยในการออกแบบแผนผังคลังสินคา โดยอางอิงจากความกวาง ความยาว และ

ความสูงของคลังสินคาตามจริงในรูปแบบของสามมิติ (3D) สําหรับการคํานวณหาระยะทางระหวาง

ประตูทางเขาออกกับพื้นท่ีจัดเก็บสินคา เริ่มตนจากการระบุตําแหนงพื้นท่ีจัดเก็บสินคา สรางเสนตรง

ข้ึนโดยอางอิงจากเสนทางเดินรถโฟรคลิฟ ท่ีสามารถเขาไปหยิบสินคาได จากนั้นอานคาความยาวของ

เสนตรงท่ีเกิดข้ึนแลวนํามารวมกัน ทําใหทราบวาระยะทางจากประตูถึงพื้นท่ีจัดเก็บมีคาเทาไร ลําดับ

ถัดไปเปนการอธิบายถึงวิธีการหาระยะทางอยางละเอียด 

          3.4.2.1 เริ่มจากวัดความกวาง และความยาวของคลังสินคา ระยะหางระหวาง

เสา พื้นท่ีใชสอย เชน พื้นท่ีสํานักงานคลังสินคา พื้นท่ีจัดเก็บอุปกรณการทํางาน เปนตน นําขอมูลมา

เขียนแผนผังคลังสินคาในรูปแบบสามมิติ (3D) และระบุพื้นท่ีจัดเก็บสินคาของลูกคาตางๆ ซึ่งภาพท่ี 

3.7 เสมือนเปนภาพสามมิติ (3D) ของภาพท่ี 3.5 ท่ีอยูในลักษณะของสองมิติ (2D) คลังสินคา ตาม

ภาพท่ี 3.7 มีขนาด พื้นท่ีท้ังหมดเทากับ 2,518.7 ตารางเมตร ซึ่งแบงออกเปน 
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- พื้นท่ีรับสินคา เทากับ 59.37 ตารางเมตร  

- พื้นท่ีจัดเก็บสินคา เทากับ 1,465.84 ตารางเมตร 

- พื้นท่ีจายสินคา เทากับ 59.37 ตารางเมตร 

- พื้นท่ีทางเดินหลัก เทากับ 672.94 ตารางเมตร 

- พื้นท่ีทางเดินขวาง เทากับ 91.88 ตารางเมตร 

- พื้นท่ีอื่นๆ (สํานักงาน พื้นท่ีวางอุปกรณ  พื้นท่ีจอดรถโฟลคลิฟ และ 

พื้นท่ีจัดเก็บบรรจุภัณฑ) เทากับ 169.30 ตารางเมตร  

 

 

 
         

 

ภาพท่ี 3.7 แผนผังคลังสินคาในรูปแบบสามมิติ (3D) 
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          3.4.2.2 นําขอมูลตําแหนงการจัดเก็บสินคาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน มาระบุ

ตําแหนงลงในแผนผังของสินคาทุกรายการ ดังภาพท่ี 3.8 แสดงตัวอยางรายการสินคาหนึ่ง ณ วงกลม

สีดํา (เล็ก) คือ พื้นท่ีจัดเก็บสินคา และวงกลมสีดํา (ใหญ) คือ ประตูทางเขาออกคลังสินคา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 การกําหนดจุดเริ่มตนและจุดแสดงพื้นท่ีการจัดเก็บสินคา 

 

 

 

 

ประตูทางเขาออกเทากับจุดเริ่มตน 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคา 
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                   3.4.2.3 สรางเสนตรงข้ึน โดยเปรียบเสมือนเปนเสนทางของรถโฟลคลิฟท่ีใชในการ

เคล่ือนยายสินคาคงคลังจากประตูทางเขาคลังสินคาจนถึงตําแหนงพื้นท่ีจัดเก็บสินคา ดังภาพท่ี 3.9 

เสนทึบ แสดงถึงเสนทางการเดินรถโฟรคลิฟเพื่อเขาไปหยิบสินคา หรือระยะทางระหวางประตู

ทางเขาออกกับพื้นท่ีจัดเก็บสินคา 

 

                

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 เสนทางการเดินรถโฟรคลิฟ เพื่อวัดระยะทางการเคล่ือนท่ีของสินคาจากประตูทางเขาออก

กบัพื้นท่ีจัดเก็บสินคา 

 

 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคา 

ประตูทางเขาออกเทากับจุดเริ่มตน 
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                    3.4.2.4 หลังจากสรางเสนตรงไปยังจุดจัดเก็บสินคาแลว อานคาระยะทางหรือความ

ยาวของเสนตรง โดยโปรแกรมสามารถแสดงผลของระยะทางหรือความยาวของเสนตรงใหอัตโนมัติใน

หนวย มิลลิเมตร โดยการใชงานตัวเลขดังกลาวตองทําเปนสองเทา แสดงใหเห็นวารถโฟรคลิฟวิ่งเขา

ไปหยิบสินคาและวิ่งออกมาประตูคลังสินคา จึงหมายถึงระยะทางรวม โดยในแตละครั้งของการ

เคล่ือนยายนั้น รถโฟรคลิฟสามารถทําการยกตอครั้งเพียง 1 พาเลท/1ลัง/1กระบะ เทานั้น เนื่องจาก

น้ําหนักของช้ินงานท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑนั้นมีน้ําหนักมาก ภาพท่ี 3.10  แสดงระยะทางท่ีไดจาก

โปรแกรมโซลิดเวิรค (Solid work) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.10 การแสดงระยะทางท่ีคํานวณโดยโปรแกรมโซลิดเวิรค (Solid work) 

ประตูทางเขาออกเทากับจุดเริ่มตน 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคา 
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 จากขอมูลการเคล่ือนไหวของสินคาในการเขาและออกคลังสินคาต้ังแตเดือนมกราคมถึง

เดือนกันยายน 2560 พบวา ระยะทางท่ีใชในการเคล่ือนยายสินคารวมคือ 1,667,256 เมตร ซึ่ง

ระยะทางรวมนั้นเกิดจากการนําเอาระยะทางของสินคานั้นๆ โดยคํานวณจากประตูทางเขาออก

คลังสินคาจนถึงท่ีจัดเก็บสินคา แลวนํามาคูณดวยความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางชวงของการเก็บขอมูล

การเคล่ือนไหวของสินคา 

 

 3.4.3 การจัดแบงกลุมสินคาตามความถ่ีของการเคลื่อนไหวของสินคา ตามท่ีไดกลาว

ไปขางตนวา การจัดเรียงสินคาของคลังสินคาของบริษัทท่ีทําการศึกษานั้นไมเหมาะสม และนํามาซึ่ง

ผลกระทบในดานเวลา และดานตนทุน เชน พนักงานเสียเวลาในการทํางานซ้ําซอน และเปนการสราง

ระบบท่ีไมเหมาะสม มีการจัดเก็บสินคาท่ีไมสรางรายไดใหกับบริษัท เสียคาใชจายในการเก็บรักษา 

เปนตน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนําเอาการจัดกลุมตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) มา

แบงกลุมสินคาออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเอ (A) กลุมบี (B) และ กลุมซี (C) โดยท่ีเปอรเซ็นตการ

แบงกลุมนั้นเปนไปตามตารางท่ี 2.1 ข้ันตอนการจัดแบงกลุมสินคามีดังตอไปนี้ 

                        3.4.3.1 สรางตารางการเก็บขอมูล ดังตัวอยางในตารางท่ี 3.2 แบงออกเปน 

                ชอง ก ใสช่ือลูกคา  

                                  ชอง ข ใสรายการสินคา 

                                  ชอง ค ความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคา (ช้ิน) เปนขอมูลจํานวน

สินคาเขาและออกจากคลังสินคาแตละรายการ ในชวงระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน 

2560)   

                                  ชอง ง แสดงถึงมาตรฐานบรรจุภัณฑ คือจํานวนสินคาท่ีถูกกําหนดให

บรรจุลงบรรจุภัณฑและเปนจํานวนท่ีสามารถบรรจุไดมากท่ีสุดตอครั้งในการเคล่ือนไหวแตละรอบ 

เชน  สินคา A1779 ถูกบรรจุลงในกระบะเหล็ก สามารถบรรจุได 1,100 ช้ิน และรถโฟรคลิฟสามารถ

ยกได 1 กระบะตอการเคล่ือนยาย 1 ครั้ง เนื่องจากมีน้ําหนักสูง 

                                  ชอง จ ความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคา (ครั้ง) ขอมูลนี้ไดมาจากการ

นําเอาความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคา (ช้ิน) มาหารดวยจํานวนของมาตรฐานบรรจุภัณฑ หรือ

จํานวนท่ีสามารถบรรจุไดมากท่ีสุดแตละครั้งของการเคล่ือนไหวของสินคา ยกตัวอยางเชน สินคา 

A2030 มีการเคล่ือนไหวโดยการเขาและออกจากคลังสินคาท้ังส้ิน 20,358 ช้ิน  และบรรจุภัณฑ

สามารถบรรจุได 22 ช้ิน   ดังนั้น สามารถคิดเปน การเคล่ือนไหวโดยการเขาและออกจากคลังสินคา 

(ครั้ง) เทากับ 20,358 ÷ 22 = 925 ครั้ง             
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                                  ชอง ฉ คือ ระยะทางท่ีวัดจากประตูทางเขาและออกคลังสินคาของ

รายการนั้นจนถึงพื้นท่ีจัดเก็บสินคา ตัวเลขนี้คือระยะทางของสินคาคงคลัง กอนการปรับปรุง มีหนวย

เปน เมตร 

                                  ชอง ช การจัดแบ งกลุมนั้น งานวิจัยนี้ ใช เกณฑของความถ่ีในการ

เคล่ือนไหวของสินคาในการเขาและออกคลังสินคา ดังนั้นจึงตองนําเอาระยะทางท่ีใชในการเคล่ือนไหว

ของสินคาคูณกับความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคา (ครั้ง) (ในรอบ 9 เดือนท่ีเก็บขอมูล) ยกตัวอยาง

เชน สินคา A2030 มีการเคล่ือนไหวโดยการเขาและออกจากคลังสินคาท้ังส้ิน 925 ครั้ง และระยะทาง

ระหวางประตูเขาออกจนถึงพื้นท่ีจัดเก็บเทากับ 155.51 เมตร  ดังนั้น สามารถคิดเปนผลรวมระยะ

ทางการเคล่ือนไหวของสินคาเทากับ 925 × 155.51 = 143,900  เมตร                                                                           

        3.4.3.2 จัดเรียงขอมูลผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคาจากมากไปหา

นอย จะไดขอมูลรายการสินคาท่ีเรียงตามผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคาดังชอง ช 

        3.4.3.3 ทําการหาคาสะสมของผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคา ดังชอง 

น โดยนําเอาผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของรายการสินคากอนหนารวมกับผลรวมระยะทางการ

เคล่ือนไหวของสินคารายการนั้น ยกตัวอยางเชน สินคา A2030 มีผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหว

เทากับ 143,900 เมตร ดังนั้น ผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวสะสมเทากับ 143,900 หรือ สินคา 

A1779 มีผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวเทากับ 98,186 ดังนั้นผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวสะสม

จะนําเอาผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของรายการสินคากอนหนามารวมดวย จะไดวา 143,900 + 

98,186 = 242,086 เมตร 

       3.4.3.4 ทําการหารอยละของผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวสะสม ข้ันแรกทําการ

หาผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวสะสมของรายการสินคาท้ังหมดเทากับ 926,673 เมตร จากนั้นทํา

การคํานวณหาเปอรเซ็นตไดดังชอง ฌ ยกตัวอยาง สินคา A2030 มีผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหว

สะสมเทากับ 143,900 จากนั้นทําการหารอยละของผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวสะสม 143,900 

÷ 926,673 = 16 เปอรเซ็นต 

       3.4.3.5 หลังจากไดรอยละผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวสะสมของรายการสินคา

นั้นๆ นําขอมูลเหลานั้นมาทําการแบงกลุมตามรอยละของผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคา 

ดังนี้ กลุมเอ (A) มีจํานวนสินคาประมาณรอยละ 10-20 กลุมบี (B) มีจํานวนสินคาประมาณรอยละ 

30-40 และกลุมซี (C) มีจํานวนสินคาประมาณรอยละ 40-50 ดังแสดงในตารางท่ี 2.6 สําหรับตารางท่ี 

3.2 แสดงตัวอยางวิธีการคํานวณขอมูล เพื่อนําไปสูการจัดกลุมสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี 

(ABC Analysis) และสรุปดังชอง ฌ หลังจากท่ีแบงกลุมก็นําขอมูลไปออกแบบแผนผังคลังสินคาตอไป 
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ตารางท่ี 3.2  

 

ตัวอยางการคํานวณการจัดแบงกลุมสินคาคงคลัง ตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซ ี(ABC Analysis)  

ลูกคา (ก)
รายการ

สินคา (ข)

ความถี่ในการ

เคลื่อนไหวของ

สินคา (ชิ้น) (ค)

มาตราฐาน

บรรจุภัณฑ (ชิ้นตอ

การเคลื่อนที)่ (ง)

ความถี่ในการ

เคลื่อนไหวของสินคา 

(ครั้ง) (ค)/(ง)=(จ)

ระยะทางในการ

เคลื่อนไหว (เมตร) กอน

การปรับปรุง (ฉ)

ผลรวมระยะทางการ

เคลื่อนไหวของสินคา

(จ)x(ฉ)=(ช)

ผลรวมระยะทางการ

เคลื่อนไหวของสินคา

สะสม (น)

รอยละของผลรวมระยะ

ทางการเคลื่อนไหวของ

สินคาสะสม(ฌ)

การจัดกลุม

สินคา(ญ)

NA106 A2030 20,358 22 925 155.51 143,900 143,900 16 A

NA117 21761 266,891 400 667 156.72 104,570 248,470 27 B

NA112 A1779 995,682 1100 905 108.47 98,186 346,656 37 B

NA102 A0095M 11,828 22 538 154.26 82,938 429,594 46 B

NA118 A2100 37,086 72 515 149.17 76,836 506,430 55 C

NA123 A1395 557 1 557 129.95 72,381 578,811 62 C

NA117 21541 130,457 322 405 130.31 52,793 631,605 68 C

NA110 A2119M 67,737 200 339 142.01 48,097 679,702 73 C

NA106 028 (A153 6,278 22 285 153.00 43,661 723,363 78 C

NA119 A0789 13,531 40 338 109.46 37,029 760,392 82 C

NA117 21762 227,622 630 361 102.30 36,960 797,352 86 C

NA117 25653 32,548 80 407 90.16 36,682 834,034 90 C

NA100 A2158M 9,480 40 237 119.49 28,319 862,353 93 C

NA117 21760 52,139 220 237 98.62 23,373 885,726 96 C

NA107 A1323M 20,531 90 228 90.25 20,589 906,315 98 C

NA102 A0166 36,712 100 367 55.45 20,358 926,673 100 C

926,673 เมตรผลรวมระยะทางการเคลื่อนไหวของสินคา  
 

 การจัดกลุมสินคาคงคลังพบวา จํานวนสินคาท้ังหมด 756 รายการ สามารถแบงกลุมได

ดังตารางท่ี 3.3 สินคาในกลุมเอ และบี มีลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีใกลเคียงกันคือ ความถ่ีในการ

เคล่ือนไหวท่ีสูง และจํานวนส่ังซื้อท่ีสูง สําหรับกลุม ซี มีจํานวนรายการสินคามากกวากลุมเอและบี แต

จํานวนการส่ังซื้อและระยะเวลาในการจัดเก็บนานกวากลุมเอและบี ท้ังนี้ยังเห็นวามีสินคาคงคลังผลิต

ตามโครงการถูกจัดอยูในกลุมนี้ดวย เนื่องจากบางโครงการมีการส่ังซื้อเปนจํานวนท่ีนอย 
 

ตารางท่ี 3.3  

 

การจัดแบงกลุมสินคาคงคลังสําเร็จรูป สําหรับโรงงานกรณีศึกษา 

1.สินคาคงคลังที่ผลิต

มาเพื่อเก็บเปนสต็อก 

(Make to Stock)

2.สินคาคงคลัง

ผลิตตามคําสั่งซื้อ

 (Make to Order)

3.สินคาคงคลัง

ผลิตตามโครงการ 

(Make to Project)

4.สินคาคงคลังที่

ไมมีการเคลื่อนไหว

 (Death Stock)

กลุมเอ (A) 4 1 2 1

กลุมบี (B) 10 2 5 3

กลุม ซี (C) 742 11 280 142 309

จํานวน

รายการสินคา

 (รายการ )

การจัด

กลุมสินคา

ประเภทของการสั่งซื้อ
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 จากตารางท่ี 3.3 เห็นไดวาสินคาคงคลังผลิตตามโครงการ (Make to Project) และ

สินคาคงคลังผลิตตามคําส่ังซื้อ (Make to Order) พบวามีจํานวนรายการสินคาถูกวิเคราะหใหอยูใน

กลุม ซี มากท่ีสุด เนื่องจากปริมาณการส่ังซื้อท่ีนอย ซึ่งบางรายการมีการเคล่ือนไหวเพียงรอบเดียว

เทานั้น หรือสินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสต็อก (Make to Stock) มีจํานวนรายการสินคามาก

ท่ีสุดท่ีกลุม ซี เชนกัน เนื่องจากสินคาตองจัดสงโดยบรรจุลงในพาเลท ทําใหมีปริมาณมากในการ

เคล่ือนไหวแตละรอบ เปนตน เห็นไดวามีปจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอการแบงกลุมสินคา เพื่อให

สามารถเขาใจถึงตําแหนงของสินคาไดชัดเจนมากข้ึน ภาพท่ี 3.11 แสดงขอมูลรายการสินคาท่ีถูกทํา

การจัดแบงกลุมตามตารางท่ี 3.3 มาระบุลงในแผนผังคลังสินคาท่ีใชงานจริง (กอนการปรับปรุง) โดย

พบวาสินคากลุม เอ และ บี ถูกจัดเก็บอยางกระจายตัว และอยูในไกลจากประตูทางเขาออก สวนกลุม 

ซี มีการจัดเก็บอยูใกลกับประตูทางเขาออกเปนจํานวนมาก แผนผังนี้ประตูทางเขาออกคลังสินคามี 2 

ประตู และมีเสนทางเดินรถโฟรคลิฟ คือ พื้นท่ีสีขาว  

 

 
 

ภาพท่ี 3.11 แผนผังคลังสินคาท่ีใชจริง (กอนปรับปรุง) ท่ีมีการระบุตําแหนงกลุมสินคาท่ีแบงตาม

ความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลัง 
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 3.4.4 การพยากรณความตองการสินคาของลูกคา เนื่องจากสินคาคงคลังท่ีถูกจัดเก็บ

อยูในคลังสินคา แบงออกเปน 4 กลุม จะเห็นไดวามีกลุมของสินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก 

(Make to Stock) เนื่องจากบริษัทท่ีทําการศึกษายังไมมีระบบท่ีสามารถพยากรณการผลิตใหเปนไป

ตามความตองการของลูกคาได งานวิจัยนี้จึงจําเปนตองพยากรณความตองการของลูกคาแทน เพื่อ

นํามาใชในการกําหนดพื้นท่ีท่ีตองใชในการจัดเก็บและตองเพียงพอตอความตองการลูกคาตอเดือน

จากตารางท่ี 3.1 แสดงใหเห็นวามีท้ังหมด 14 รายการท่ีเปนสินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก 

(Make to Stock) ซึ่งท้ัง 14 รายการเปนสินคาท่ีอยูในกลุมยานยนต (Automotive Group) จากการ

ตรวจสอบรูปแบบขอมูลในการส่ังซื้อสินคาท้ัง 14 รายการ พบวาา เปนรูปแบบมีแนวโนม (Trend) คือ

มีความตองการเปล่ียนไปอยางมีทิศทาง จึงไมมีผลกระทบเรื่องของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ ดังแสดงใน

ภาพท่ี 3.12 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกการพยากรณ 2 วิธี คือ การพยากรณโดยวิธีหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

(Moving Average: MA) และการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Single 

Exponential Smoothing) เพื่ อนํ าผลลัพธของ ท้ั งสองวิธีม าเปรียบ เทียบกัน  ด วยค าความ

คลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute deviation, MAD) 

วิธีการพยากรณแบบใดใหคาความคลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน 

(Mean absolute deviation, MAD) ตํ่ากวา ใหเลือกวิธีนั้นคือวิธีท่ีเหมาะแกการพยากรณของสินคา

รายการนั้น ๆ สําหรับข้ันตอนการพยากรณ มีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.12 ตัวอยางขอมูลเปนรูปแบบมีแนวโนม 
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         3.4.4.1 งานวิจัยนี้ ทําการเก็บขอมูลการส่ังซื้อสินคาท้ังหมด 19 เดือน ต้ังแต 

เดือนมกราคม 2559 จนถึง เดือนกันยายน2560 ขอมูลการส่ังซื้อสินคามารวบรวมใสตารางท่ี 3.4 

เพื่องายตอการนําเขาโปรแกรมมินิแท็ป (Minitab)  
 

ตารางท่ี 3.4  

 

ตัวอยางการเก็บขอมูลความตองการของลูกคาในชวงระหวางเดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 

2560 
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 4.2 การพยากรณทําโดยใชโปรแกรมมินิแท็ป (Minitab) ซึ่งทําการพยากรณท้ังสองวิธีท่ี

ไดเลือกไว คือ วิธีหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average: MA) และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนน

เชียล (Single Exponential Smoothing) จากนั้นตรวจสอบคาความคลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของ

คาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (MAD) ถาวิธีการพยากรณใดใหคาคลาดเคล่ือนตํ่ากวาใหเลือกวิธี

นั้นในการพยากรณ ดังตารางท่ี 3.5 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบคาคลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของคา

สัมบูรณของความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ สําหรับสินคา A1779 ซึ่งเห็นไดวาตองเลือกใชวิธีการ

พยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Single Exponential Smoothing) เนื่องจาก

ใหคาคลาดเคล่ือนตํ่ากวา ดังนั้นสินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก (Make to Stock) ตองทํา

การพยากรณท้ังหมด 14 รายการเพื่อเลือกวิธีพยากรณีท่ีเหมาะสม และนําไปใชในการเตรียมพื้นท่ี

จัดเก็บสินคา ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนําไปใชในการออกแบบแผนผังคลังสินคาตอไป 
 

ตารางท่ี 3.5  

 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคาคลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือนของการ

พยากรณ 

ประเภทของการพยากรณ คาความคลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของคา

สัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (MAD) 

การพยากรณการพยากรณโดยวิธีหาคาเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี (Moving Average: MA) 

9,522 

การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนน

เชียล (Single Exponential Smoothing) 

8,564 

  

 การพยากรณ สินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก (Make to Stock) ท้ัง 14 

รายการ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 3.6 โดยทําการพยากรณ ท้ังสองวิธี วิธีใดใหคาความคลาดเคล่ือน

ดวยคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (MAD) ตํ่ากวา ขอมูลท่ีเปนแถบสีเทาแสดงให

ทราบวาเลือกวิธีนั้นในการพยากรณ และพยากรณความตองการของลูกคาลวงหนา 6 เดือน 

ยกตัวอยางเชน สินคารายการ A1779 ตรวจสอบคาความคลาดเคล่ือนดวยคาเฉล่ียของคาสัมบูรณ

ของความคลาดเคล่ือน (MAD) ของวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลตํ่ากวา จึงใชนําเอาวิธีนี้ใช

พยากรณสินคาท้ัง 6 เดือน เปนตน  
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ตารางท่ี 3.6  

 

ผลการพยากรณความตองการสินคาคงคลังท่ีผลิตมาเพื่อเก็บเปนสตอก (Make to Stock) 

ลูกคา รายการสินคา
วิธีหาคาเฉลี่ย

เคลื่อนที่

วิธีการปรับเปรียบแบบ

เอ็กซโปเนนเชียล

เดือนที่

 1

เดือนที่

 2

เดือนที่

 3

เดือนที่

 4

เดือนที่

 5

เดือนที่

 6

NA112 A1779 9522 8564 61846 61846 61846 61846 61846 61846

NA112 A1778 2337 2086 15478 15478 15478 15478 15478 15478

NA110 A2119M 1050 770 2614 2614 2614 2614 2614 2614

NA110 A2120M 643 642 2643 2643 2643 2643 2643 2643

NA110 A2151M 1028 758 2612 2612 2612 2612 2612 2612

NA110 A0083 1348 1198 1741 1741 1741 1741 1741 1741

NA110 A1743M 208.8 173 1083 1083 1083 1083 1083 1083

NA110 A2081M 121.6 93.3 646 646 646 646 646 646

NA110 12830 197.8 156.7 27 27 27 27 27 27

NA110 A2031M 79.8 67.1 278 278 278 278 278 278

NA110 A1740M 84.2 85.3 0 0 0 0 0 0

NA110 A1742M 40.47 36.2 91 91 91 91 91 91

NA110 A1741M 40.47 36.2 91 91 91 91 91 91

NA110 A1744M 7.3 7.1 9 9 9 9 9 9

คาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ (MAD) จํานวนสินคาที่พยากรณชวงเวลา 6 เดือนลวงหนา

 
 

 จากการคํานวณหาระยะทางรวมของการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลัง กอนการปรับปรุง

และจัดแบงกลุมของสินคาตามทฤษฎี ตามความถ่ีของการเคล่ือนไหวสินคา กําหนดให กลุมเอ (A) 

เปนกลุมสินคาเคล่ือนไหวเร็ว กลุมบี (B) เปนกลุมสินคาเคล่ือนไหวปานกลาง และกลุมซี (C) เปนกลุม

สินคาเคล่ือนไหวชา ดังภาพท่ี 2.7 เพื่อนําไปใชในการออกแบบแผนผังคลังสินคา หลังการปรับปรุง ซึ่ง

เปนข้ันตอนสุดทายของข้ันตอนการทําวิจัย จากนั้นทําการสรุปผลรวมการเคล่ือนไหวของสินคาท้ัง

กอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง เพื่อทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการแกไขปญหาการ

จัดเรียงสินคาท่ีไมเหมาะสม 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของคลังสินคาดวยการจัดเรียงสินคา

ใหมีความเหมาะสมตรงตามทฤษฎีการจัดกลุมดวยการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) และตองการ

ลดระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลังในการเขาและออก ซึ่งสามารถทําใหลดตนทุนการใช

น้ํามันเช้ือเพลิงของอุปกรณเคล่ือนขนยายสินคาลงไดดวย การดําเนินการปรับปรุงในการแกไขปญหา

แผนผังคลังสินคาสําเร็จรูปของบริษัทท่ีทําการศึกษานั้น ไดทําตามวิธีการและข้ันตอนท่ีไดกลาวไปใน

บทท่ี 3 สามารถสรุปผลการดําเนินการไดดังรายละเอียดในหัวขอถัดไป  

 

4.1 การออกแบบพื้นท่ีกิจกรรมตางๆ ของคลังสินคา หลังการปรับปรุง 

 

 สําหรับการดําเนินการแกไขและปรับปรุงแผนผังคลังสินคาไมเพียงแตจัดกลุมสินคาแลว

นํามาจัดเรียงในคลังสินคาใหมเทานั้น แตงานวิจัยนี้ไดทําการพิจารณาปรับเปล่ียนพื้นท่ีกิจกรรมตางๆ 

คือ กําหนดตําแหนงชองทางเดินอุปกรณเคล่ือนยาย (รถโฟรคลิฟ) ชองทางคนเดิน เพื่อใหมีความ

เหมาะสมท้ังดานการปฎิบัติงานและความปลอดภัย และใชพื้นท่ีคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ดังนี้  

 1. พื้นท่ีรับสินคา (Receipt area) แผนผังคลังสินคา กอนการปรับปรุง ไดมีการกําหนด

พื้นท่ีการรับสินคาไวเพียงตําแหนงเดียว คือดานหนาคลังสินคา ซึ่งพื้นท่ีนี้ใชรับท้ังงานหลอและงาน

กลึงในพื้นท่ีเดียวกัน แตสําหรับแผนผังใหม (หลังการปรับปรุง) ออกแบบใหทําการแยกพื้นท่ีอยาง

ชัดเจนเปน 2 สวน คือ พื้นท่ีดานหนาใชรับสินคาสําเร็จรูปจากโรงหลอ และพื้นท่ีดานในคลังสินคาเปน

พื้นท่ีบริเวณขางออฟฟตเปนพื้นท่ีรับสินคาสําเร็จรูปจากโรงกลึง  

 2. พื้นท่ีจัดเก็บสินคา (Keeping Area) สําหรับพื้นท่ีจัดเก็บสินคามีความแตกตางกันโดย

ส้ินเชิงสําหรับแผนผังคลังสินคากอนและหลังการปรับปรุง เนื่องจากแผนผังคลังสินคากอนปรับปรุงนั้น 

การจัดเรียงไมไดมีการอางอิงถึงทฤษฎี หรือวิธีการทํางานของพนกังานแตอยางไร แตเปนการมองหา

พื้นท่ีวางแลวนําสินคาท่ีอยูในกลุมลูกคาเดียวกันมาไวในพื้นท่ีเดียวกันเทานั้น หรือมีการเพิ่มเติม

รายการสินคานําเอาไปวางในท่ีวาง แตสําหรับแผนผังหลังจากการปรับปรุง ถูกกําหนดตําแหนงของ

สินคาไวท้ัง 756 รายการ ดังนั้นการจัดเรียงสินคาตามทฤษฎีท่ีกลาวไปขางตนจึงถูกนํามาใชในการ

วิเคราะหหาตําแหนงการจัดเก็บและเปนแนวทางในการออกแบบแผนผังคลังสินคา หลังการปรับปรุง 
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ผูทําการวิจัยไดนําเสนอไว 2 แบบจําลอง รายละเอียดกลาวถัดไปในหัวขอท่ี 4.2 แบบจําลองการ

ออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคา หลังการปรับปรุง 

 3. พื้นท่ีจายสินคา (Goods Despatch area) หรือพื้นท่ีวางงานเตรียมสงใหกับลูกคา 

ยังคงกําหนดไวท่ีตําแหนงเดิม เนื่องจากปริมาณสินคาท่ีสงขายมีสองชวงเวลา คือ เชาและบาย ดังนั้น 

พื้นท่ีสวนนี้สามารถรองรับไดเพียงพอ 

 4. พื้นท่ีทางเดิน (Aisles) เปนสวนประกอบสําคัญของพื้นท่ีจัดเก็บสินคา ทางเดินมี

หลากหลายและแตกตางกันตามจุดประสงคการใชงาน เชน ทางเดินเครื่องมือยกขน ทางเดินคน 

ทางเดินหลัก เปนตน งานวิจัยนี้มีการกําหนดอยู 2 ทางเดิน คือ  

     4.1 ทางเดินหลัก (Main Aisles) เปนทางเดินท่ีทอดยาวไปในแนวขนานกับอาคาร 

หรือพื้นท่ีจัดเก็บสินคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการขนยายสินคาจากตําแหนงหนึ่งไปยังตําแหนง

หนึ่งภายในคลังสินคา ความกวางของทางเดินหลักสามารถกําหนดไดจากเครื่องมือยกขน ทางเดิน

หลัก สําหรับแผนผังคลังสินคากอนการปรับปรุงและหลังปรับปรุงสามารถสวนทางกันได เนื่องจาก

จําเปนตองมีระยะใหรถโฟรคลิฟสามารถกลับรถได  

     4.2 ทางเดินขวาง (Cross Aisles) คือ ทางเดินท่ีตัดขวางกับพื้นท่ีจัดเก็บ สําหรับ

แผนผังคลังสินคาใหมไดมีการเพิ่มเสนทางนี้เขามาจากเดิมไมไดถูกกําหนดเอาไว เพื่อใหเครื่องมือยก

ขนสามารถเขาไปหยิบ หรือจัดเก็บสินคาในพื้นท่ีเหลานั้นไดสะดวกมากข้ึน  

     4.3 ทางคนเดิน  (Personal Aisles) เปนทางเท าสําหรับเจ าหนาท่ีจากประตู

ทางเขาออก ไปยังพื้นท่ีจัดเก็บ สํานักงาน และพื้นท่ีจัดเก็บอุปกรณตางๆ เปนตน ในการออกแบบทาง

คนเดินจะออกแบบใหขนานไปกบัทางเดินหลัก และทางเดินขวาง พรอมท้ังใหพนักงานใชทางเดินนี้ใน

การตรวจตราทรัพยสิน และจํานวนสินคาคงคลังดวยตาเปลาเปนการสํารวจความผิดปกติไปในตัว 

 5. พื้นท่ีอื่นๆ คือพื้นท่ีสํานักงาน พื้นท่ีเก็บอุปกรณ พื้นท่ีจอดรถโฟรคลิฟ ไมไดมีการ

เปล่ียนแปลงตําแหนงหรือขนาดของพื้นท่ีแตอยางใด เนื่องจากพื้นท่ีเหลานี้ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน 

และเหมาะสมอยูแลว 

 นอกจากนี้แลวยังมีพื้นท่ีสวนอื่นๆ ท่ีมีการปรับเปล่ียนตามนโยบายของบริษัทและความ

เหมาะสม คือ 

 1. บริเวณหรือพื้นท่ีจัดเก็บบรรจุภัณฑ ยังคงตองใชพื้นท่ีนี้ ในการจัดเก็บตามเดิม 

เนื่องจากบริษัทท่ีทําการศึกษาไมมีพื้นท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ เพราะอาคารคลังสินคา

เปนอาคารท่ีสรางข้ึนใหม จึงเหมาะสมแกการจัดเก็บมากท่ีสุด  

 2. บริเวณหรือพื้นท่ีจัดเก็บสินคาเพื่อรอจัดสงตางประเทศ ถูกนํามาใหเปนพื้นท่ีจัดเก็บ

บรรจุภัณฑ เนื่องจากมีการสรางบรรจุภัณฑสินคารายการใหมเพิ่มข้ึน  
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 3. บริเวณหรือพื้นท่ีจัดเก็บสินคาสํารอง (Safety Stock) ถูกนํามาใหเปนพื้นท่ีจัดเก็บ

บรรจุภัณฑ เนื่องจากมีการสรางบรรจุภัณฑสินคารายการใหมเพิ่มข้ึน 

 4. ประตูทางเขาออกคลังสินคาถูกเปล่ียนเปน 1 ประตูเทานั้น เพื่อใหพนักงานควบคุม

การรับและจายสินคาไดงายข้ึน เนื่องจากลักษณะการทํางานกอนการปรับปรุง ใช 2 ประตู ทําใหมี

บุคคลท่ีไมใชพนักงานคลังสินคาสามารถเขาออก และหยิบสินคาออกจากคลังโดยไมมีการแจงตอ

พนักงานคลังสินคา  

 จากขอมูลขางตน นําไปใชประกอบการออกแบบพื้นท่ีกิจกรรมตาง ๆ ของคลังสินคา 

หลังการปรับปรุง ซึ่งมีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

 ขอดี  

 1. พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน เนื่องจากมีการระบุตําแหนงพื้นท่ีเปน

สัดสวน สําหรับใหพนักงานทํางานและสําหรับอุปกรณขนยายท่ีใชในการทํางาน 

 2. พนักงานสามารถตรวจสอบสินคาไดสะดวกมากข้ึน เพราะมีทางเดินใหเขาไปตรวจ

ตราความเปนระเบียบเรียบรอยของสินคา   

 3. พนักงานสามารถควบคุมสินคา เมื่อมีการเขาออกไดดีกวากอนการปรับปรุง เพราะ

พื้นท่ีรับสินคามีการแยกประเภทของสินคาสําเร็จรูป 

 4. พนักงานคนหาสินคาไดสะดวกมากข้ึน เพราะมีระบบการจัดเรียงตามความสําคัญ

ของอัตราการหมุนเวียน 

 ขอเสีย 

 1. พนักงานตองถูกเครงครัดในการทํางานไมวาจะตองเดินทางคนเดินเทานั้น อาจจะ

สงผลตอการไมอยากทํางาน 

 ภาพท่ี 4.1 และ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบขนาดของพื้นท่ีกิจกรรมตางๆ ระหวางกอน

และหลังการปรับปรุงคลังสินคา โดยมีตารางท่ี 4.1 บงบอกขนาดของพื้นท่ีกิจกรรมตางๆ กอนและ

หลังการปรับปรุง  
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ภาพท่ี 4.1 แผนผังคลังสินคา กอนปรับปรุง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แผนผังคลังสินคา หลังปรับปรุง 
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ตารางท่ี 4.1  

 

การเปรียบเทียบขนาดของพื้นท่ีใชสอยของแผนผังคลังสินคา กอน-หลังการปรับปรุง  

รายละเอียด 
ขนาดของพื้นท่ีกิจกรรมตางๆ  

กอนการปรับปรุง (ตารางเมตร) หลังการปรับปรุง (ตารางเมตร) 

พื้นท่ีรับสินคา 59.37 66.67 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคา 1,465.84 1,098.02 

พื้นท่ีจายสินคา 59.37 59.37 

พื้นท่ีทางเดินหลัก 764.82 754.87 

พื้นท่ีทางเดินขวาง - 153.63 

พื้นท่ีทางคนเดิน - 155.21 

พื้นท่ีอื่นๆ  169.30 230.93 

ผลรวมพื้นท่ีคลังสินคา 2,518.7 2,518.7 

 

4.2 แบบจําลองการออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคา หลังการปรับปรุง 

 

 พื้นท่ีจัดเก็บสินคาคือสวนงานท่ีงานวิจัยนี้ตองเขาไปดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยนําเอาผลการจัดแบงกลุมดวยทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี ซึ่งใชความถ่ีของ

การเคล่ือนไหวของสินคาคงคลังมาออกแบบแผนผังคลังสินคา งานวิจัยนี้นําเสนอแบบจําลองแผนผัง

คลังสินคา 2 แบบจําลอง ดังนี้   

 1. แบบจําลองท่ี 1 การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซ ี

 2. แบบจําลองท่ี 2 การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี รวม 

กับนโยบายของบริษัทท่ีทําการศึกษา 

 

 4.2.1 แบบจําลองท่ี 1 การออกแบบพืน้ท่ีจัดเก็บสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี 

(ABC Analysis) 

         แบบจําลองการออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บรูปแบบนี้ ใชขอมูลท่ีมีการจัดเรียงจัดแบง

สินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) ท่ีมีวิธีคํานวณตามตารางท่ี 3.2  และงานวิจัยนี้

ไดสรุปผลการจัดแบงกลุมสินคาไวในตารางท่ี 3.3 โดยจัดใหสินคาท่ีมีความถ่ีในการเคล่ือนไหวของ

สินคาท่ีเขาและออกคลังสินคาสูงถูกจัดเก็บใกลประตูทางเขาออกคลังสินคามากท่ีสุด และสินคาท่ีมี
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ความถ่ีในการเคล่ือนไหวตํ่าจัดเก็บในพื้นท่ีไกลจากประตูทางเขาออกคลังสินคา ท้ังนี้ไมคํานึงถึง

นโยบายหรือขอกําหนดในการจัดเก็บของบริษัท เชน การจัดพื้นท่ีจัดเก็บใหรายการสินคาท่ีอยูในกลุม

ลูกคาเดียวกันไวในพื้นท่ีเดียวกันหรือใกลกัน เปนตน แบบจําลองนี้สนใจเฉพาะการกําหนดตําแหนง

สินคาใหเปนไปตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซีเทานั้น สําหรับการคํานวณหาระยะทางของรายการ

สินคาแตละรายการ เพื่อทําการหาระยะทางรวมของสินคาท่ีมีการเคล่ือนไหว ซึ่งหลังจากเขียนใช

โปรแกรมโซลิดเวิรคเพื่อหาระยะทางระหวางพื้นท่ีจัดเก็บกับประตูทางเขาออกไดแลวนั้น คํานวณ

รวมกับขอมูลความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคา (จํานวนครั้ง) ซึ่งก็คือขอมูลยอดสินคาเขาคลังสินคา

และยอดจําหนายสินคาคงคลังในชวงระหวางเดือน มกราคม 2560 – กันยายน 2560 เพื่อใหได

ผลรวมระยะทางการเคล่ือนไหวของสินคา (เมตร) จากนั้นนําเอาขอมูลมาออกแบบแผนผังคลังสินคา 

แบบจําลองท่ี 1 ไดดังภาพท่ี 4.3 โดยเสนรัศมีท่ีถูกสรางข้ึน ใชเพื่อบงบอกถึงขอบเขตของการพื้นท่ีจัด

วางสินคาในกลุมเอ (A) บี (B) และซี (C) ตามลําดับ ตามกฎของความเปนท่ีนิยมของสินคา (Fast 

Medium and Slow Moving) โดยพื้นท่ีของกลุมดังกลาวแสดงถึงสินคาท่ีมีความถ่ีในการเคล่ือนไหว

ท่ีใกลเคียงกันมาอยูดวยกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แผนผังคลังสินคา แบบจําลองท่ี 1 
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         ผลการดําเนินการพบวา ระยะทางรวมของการเคล่ือนไหวของสินคาเทากับ 

689,937 เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนผังคลังสินคา กอนการปรับปรุง ระยะทางรวมลดลง 977,391 

เมตร คิดเปน 59 เปอรเซ็นต และขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บสําหรับแบบจําลองท่ี 1 สรุปไดดังตารางท่ี 4.2  

 

ตารางท่ี 4.2  

 

ตารางแสดงขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บสําหรับแบบจําลองท่ี 1 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคา 

        - พื้นท่ีจัดเก็บเอ (A) 36.9 ตารางเมตร 

        - พื้นท่ีจัดเก็บบี (B) 123.63 ตารางเมตร 

        - พื้นท่ีจัดเก็บซี (C) 1046.92 ตารางเมตร 

           

 4.2.2 แบบจําลองท่ี 2 การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี 

(ABC Analysis) รวมกับนโยบายของบริษัทท่ีทําการศึกษา 

         สําหรับรูปแบบนี้ เปนการบูรณาการวิธีการทํางานและขอกําหนดหรือนโยบาย

ของบริษัทเขามารวมเปนตัวแปรในการออกแบบแผนผังคลังสินคา เนื่องจากวิธีการทํางานของแตละ

บริษัทยอมแตกตางกันและเปนไปตามส่ิงแวดลอมโดยรอบ ดังนี้ 

         4.2.2.1 การรวมกลุมของสินคาในกลุมลูกคาเดียวกัน คือ บริษัทตองการใหสินคา

ท่ีอยูในกลุมลูกคาเดียวกันถูกจัดอยูในพื้นท่ีเดียวกัน หรือโซนเดียวกัน เชน ลูกคาเอ็นเอ118 (NA118) 

มีสินคา 8 รายการ กําหนดใหจัดอยูในพื้นท่ีเดียวกัน ถึงแมวาความถ่ีในการเคล่ือนไหวแตกตางกันก็

ตาม  

                         4.2.2.2 สําหรับสินคากลุมยานยนตตองมีการกําหนดพื้นท่ีหรือบริเวณ สําหรับ

สินคาคงคลังสํารอง (Buffer Stock) อยางนอย 1 เดือน และจําเปนตองมีระบบการตรวจสอบการเขา

กอนออกกอน (FIFO) ท่ีสามารถเห็นไดอยางชัดเจน เนื่องจากสินคาเปนประเภทสินคากลุมท่ีผลิตมา

เพื่อเก็บเปนสตอก ซึ่งหมายความวา ไมไดถูกจําหนายใหลูกคาตามคําส่ังซื้อ หรือตามโครงการ เพราะ

ท้ังสองประเภทนี้สามารถขายไดท้ังหมด ถาหากสินคาถูกผลิตมาตรงตามจํานวนท่ีลูกคาส่ังซื้อ เปนตน 

และจําเปนตองกําหนดพื้นท่ีใหอยูใกลกับพื้นท่ีจัดเก็บบรรจุภัณฑ เพื่อใหสะดวกในการบรรจุสงให

ลูกคา ดวยระบบมิลครัน (Milk Run) 
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         ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการทํางานและขัดแยงตอนโยบายของบริษัทท่ี

ทําการศึกษา แบบจําลองนี้จึงเนนความสําคัญไปท่ีบรษัิทท่ีทําการศึกษา แตยังคงซึ่งจัดเรียงสินคาตาม

ทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) ไว โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้  

         1. ทําการเรียงขอมูลผลรวมของความถ่ีของการเคล่ือนไหวรวมของลูกคาแตละ

ลูกคาจากผลรวมความถ่ีมากไปหานอย โดยผลรวมความถ่ีของการเคล่ือนไหวแตละลูกคา สามารถ

คํานวณไดจากการนําเอาความถ่ีของรายการสินคาท้ังหมดท่ีอยูในกลุมลูกคาเดียวกันบวกกัน จะไดเปน

ความถ่ีรวมของลูกคานั้น ดังตารางท่ี 4.3 ในชอง ล แสดงการคํานวณหาผลรวมความถ่ีของการ

เคล่ือนไหวของลูกคานั้น ๆ  

         2. ทําการคํานวณหาการจัดเรียงสินคาตามทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC 

Analysis) สําหรับรายการสินคาของแตละลูกคา โดยเรียงสินคาจากความถ่ีในการเคล่ือนไหวสูงไปหา

ตํ่า เพื่อใหยังคงไวซึ่งแนวทางการจัดเรียงสินคาตามการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) โดยวิธี

คํานวณอยางละเอียดสามารถดูไดท่ีตารางท่ี 4.3 เชน สินคา NA 119 (เอ็นเอ 119) มีความถ่ีในการ

เคล่ือนไหวของสินคาตอครั้งสะสม (ชอง ด) เทากับ 338 และมีความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินคาตอ

ครั้งสะสมของลูกคา NA 119 (ชอง ด) เทากับ 1,245 สามารถหารอยละความถ่ีในการเคล่ือนไหว

สะสม เทากับ 338 ÷ 1,245 = 27% (ชอง ต) ก็ถูกจัดใหอยูในกลุมบี (ชอง ม)  

         ตารางท่ี 4.4 เปนตารางสรุปการจัดแบงกลุมสินคาตามความถ่ีของการเคล่ือนไหว

ของสินคา เชน ลูกคาเอ็นเอ 119 (NA119) มีรายการสินคาท้ังหมด 135 รายการ มีผลรวมความถ่ีใน

การเคล่ือนไหว 2,640 ครั้ง สูงท่ีสุด มีรายการสินคาอยูในกลุมบี 1 รายการ และกลุมซี 134 รายการ 

รองลงมา คือ ลูกคาเอ็นเอ 117 (NA117) มีรายการสินคาท้ังหมด 7 รายการ มีผลรวมความถ่ีในการ

เคล่ือนไหว 2,316 ครั้ง มีรายการสินคาอยูในกลุมบี 1 รายการ และกลุมซี 6 รายการ และอันดับ 3 

คือ ลูกคาเอ็นเอ 106 (NA106) มีรายการสินคาท้ังหมด 24 รายการ มีผลรวมความถ่ีในการเคล่ือนไหว 

1,581 ครั้ง มีรายการสินคาอยูในกลุมเอและบี อยางละ 1 รายการ และกลุมซี 22 รายการ เปนตน 
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ตารางท่ี 4.3  

 

ตัวอยางการคํานวณการจัดแบงกลุมสินคาคงคลังสําหรับแบบจําลองท่ี 2 

ลูกคา

(ก)

ลูกคา

(ก)

รายการ

สินคา

(ข)

ความถี่ในการ

เคลื่อนไหวของ

สินคา (ชิ้น ) (ค )

ความถี่ในการ

เคลื่อนไหวของ

สินคา (ครั้ง ) (ง)

ความถี่ในการ

เคลื่อนไหวของ

สินคาสะสม (ครั้ง ) (ด)

รอยละความถี่ในการ

เคลื่อนไหวของสินคา

สะสม (ครั้ง ) (ต)

การจัดกลุม

สินคา (ม)

ผลรวมของความถี่

ในการเคลื่อนไหว

ของสินคา (ครั้ง ) (ล)

T NA119 A0789 13,531 338 338 27% B

T NA119 A0554 2,014 201 539 43% C

T NA119 A0548 5,127 102 641 51% C

T NA119 A0557 5,011 100 741 60% C

T NA119 A0810 3,001 100 841 68% C

T NA119 A0790 3,554 88 929 75% C

T NA119 A0785 3,389 84 1013 81% C

T NA119 A0791 2,538 84 1097 88% C

T NA119 A1228 2,371 79 1176 94% C

T NA119 A1150 3,462 69 1245 100% C

R NA117 21,761 266,891 667 667 29% B

R NA117 25,653 32,548 406 1073 46% C

R NA117 21,541 130,457 405 1478 64% C

R NA117 21,762 227,622 361 1839 79% C

R NA117 21,760 52,139 236 2075 90% C

R NA117 21,542 53,241 190 2265 98% C

R NA117 25,654 4,157 51 2316 100% C

B NA101 A2248M 1,306 26 26 76% C

B NA101 A2249M 268 8 34 100% C

B NA101 A2274M 0 0 34 100% C

เทากับ 

338+201+102+100+

100+88+84+84+79

+69 = 1,245 ครั้ง

เทากับ 

406+405+361+236+

190+51= 2,316 ครั้ง

เทากับ 26+8+0 = 

34 ครั้ง
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ตารางท่ี 4.4  

 

ตารางสรุปผลรวมของความถ่ีของการเคล่ือนไหวรวมของลูกคาแตละลูกคา 

กลุมเอ กลุมบี กลุมซี

NA119 2,640 1 134

NA117 2,316 1 6

NA106 1,581 1 1 22

NA123 1,542 1 1 71

NA110 1,452 1 20

NA102 1,257 1 2 5

NA112 1,129 1 1

NA118 938 1 7

NA100 638 181

NA128 617 56

NA105 478 1 10

NA107 465 6

NA126 174 35

NA120 154 6

NA125 151 12

NA113 135 6

NA114 135 3

NA115 118 1

NA103 103 129

NA122 73 3

NA111 61 2

NA124 37 2

NA104 34 3

NA127 33 2

NA108 19 8

NA121 20 2

NA101 14 3

NA116 14 1

NA109 0 6

ลูกคา ความถี่รวมทุกรายการสินคา (จํานวนครั้ง)
จํานวนรายการสินคา
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          การออกแบบแผนผังคลังสินคา นําขอมูลจากตารางท้ัง 4.3 และ 4.4 มาใชใน

การออกแบบแผนผังคลังสินคาแบบจําลองท่ี 2 เพื่อกําหนดพื้นท่ีจัดเก็บสินคา โดยลําดับความสําคัญ

ของกลุมสินคาทราบไดจากตารางท่ี 4.3 จากนั้นใชโปรแกรมโซลิดเวิรคเขามาชวยในเรื่องของการระบุ

พื้นท่ีจัดเก็บ เพื่อใหใกลประตูทางเขาออกสินคาตามลําดับของกลุมลูกคา ซึ่งวัดระยะทางจากประตู

ทางเขาออกไปยังจุดกึ่งกลางของพื้นท่ีจัดเก็บสินคาของกลุมลูกคานั้น ๆ ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนผัง

คลังสินคาตามแบบจําลองท่ี 2 โดยพื้นท่ีจัดเก็บ เอ (A) และ บี (B) ถูกแสดงไวในภาพ สวนพื้นท่ีท่ีไม

เขียนกํากับคือ พื้นท่ีจัดเก็บ ซี (C) ท้ังหมด 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แผนผังคลังสินคา แบบจําลองท่ี 2 
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           ผลการคํานวณพบวา ระยะทางรวมของการเคล่ือนไหวของสินคาเทากับ 

984,965 เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนผังคลังสินคากอนการปรับปรุง พบวาระยะทางลดลง 682,291 

เมตร คิดเปน 41 เปอรเซ็นต และขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บสําหรับแบบจําลองท่ี 2 สรุปไดดังตารางท่ี 4.5 

เม่ือเปรียบเทียบขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บสินคากลุมเอ บี และซี กับแบบจําลองท่ี 1 ท่ีไดสรุปไวในตาราง

ท่ี 4.2 มีขนาดพื้นท่ีลดลง เนื่องจากวิธีการคํานวณท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะตัวหารในการหาคารอยละ

ของความถ่ีของการเคล่ือนไหวสะสมมีคาลดลง เพราะใชเปนผลรวมความถ่ีของการเคล่ือนไหวสะสม

ของกลุมลูกคานั้นๆ ซึ่งเห็นไดชัดวายอมนอยกวา ผลรวมความถ่ีการเคล่ือนไหวสะสมของแบบจําลอง

ท่ี 1 ดังนั้นกลุมของสินคาจึงเปล่ียนแปลงไป 

 

ตารางท่ี 4.5 

 

ตารางแสดงขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บสําหรับแบบจําลองท่ี 2 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคา 

        - พื้นท่ีจัดเก็บเอ (A) 7.31 ตารางเมตร 

        - พื้นท่ีจัดเก็บบี (B) 50.182 ตารางเมตร 

        - พื้นท่ีจัดเก็บซี (C) 1,149.95 ตารางเมตร 

 

4.3 การเปรียบเทียบแผนผังคลังสนิคาแบบจําลองท่ี 1 และ 2  

 

 แบบจําลองท้ัง 2 แบบ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.6 แบบจําลองท่ี 1 ใหผลรวม

ระยะทางของการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลัง นอยกวา แบบจําลองท่ี 2 เนื่องจากการจัดเรียงตาม

ทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี โดยนําเอาสินคาท่ีมีความถ่ีสูงมาไวใกลประตูทําใหผลการคํานวณระยะทาง

นอยตามไปดวย จากระยะทางท่ีลดลงเห็นไดชัดวาควรนําเอาแบบจําลองท่ี 1 ไปใชในการดําเนินการ 

แตดวยขอจํากัดและนโยบายของบริษัท ดังนั้น สําหรับการปฎิบัติงานจริงไมสามารถนําแบบจําลองท่ี 

1 มาประยุกตใชงานไดกับคลังสินคาของบริษัทท่ีทําการศึกษา เพราะการจัดเรียงสินคาตามทฤษฎีทํา

ใหพนักงานเกิดความสับสนในรายการสินคา เชน บางรายการสินคามีรูปรางท่ีเหมือนกันหรือใกลเคียง

กัน รวมถึงขนาดก็ใกลเคียงกัน ถึงแมจะไมใชลูกคาเดียวกัน ถาวางใกลกันสามารถทําใหหยิบสินคา

ปะปนหรือผิดได เปนตน  
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 ผลการดําเนินการจัดเรียงสินคาคงคลัง เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีจัดเก็บนั้นงานวิจัยนี้ไดนํา

แบบจําลองท้ัง 2 แบบ เสนอตอบริษัทท่ีทําการศึกษา เพื่อพิจารณาเลือกและดําเนินการปรับปรุงพื้นท่ี

จัดเก็บใหมีประสิทธิภาพและสงผลดีท้ังตอพนักงานและบริษัทท่ีทําการศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.6 

  

ตารางสรุปและเปรียบเทียบระยะทางรวมของการเคล่ือนไหวของสินคา  

กอนการปรับปรุง 
หลังการปรับปรุง ระยะทางท่ีลดลง 

(เมตร) 
ระยะทางท่ีลดลง 

(เปอรเซ็นต) รูปแบบ ระยะทาง(เมตร) 

1,667,256 
แบบจําลองท่ี 1 689,937 977,391 59 
แบบจําลองท่ี 2 984,965 682,291 41 

   

 ดังนั้น งานวิจัยนี้สามารถไดวา แบบจําลองท้ัง 2 รูปแบบ มีท้ังขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน 

ดังตารางท่ี 4.7 บริษัทท่ีทําการศึกษาควรเลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสมตอคลังสินคาของบริษัท ท้ังดาน

ตนทุน และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานเปนหลัก
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ตารางท่ี 4.7  

 

ตารางสรุปขอดีและขอเสียของการแกไขและปรับปรุงแผนผังคลังสินคา  

หัวขอ แผนผังคลังสินคา กอนปรับปรุง แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

ดานความ
ปลอดภัย 

ในคลังสินคาไมมีพื้นท่ีอุปกรณถังดับเพลิง เพิ่มเติมพื้นท่ีจัดวางอุปกรณดับเพลิง  เพิ่มเติมพื้นท่ีจัดวางอุปกรณดับเพลิง  
ไมมีการกําหนดทิศทางเดินรถและทางคนเดินอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ระหวางการทํางานได  เนื่องจาก
พนักงานไมทราบทิศทาง ทําใหอาจจะเดินไปในทาง
รถได  

มีการกํ าหนดทิศทางเดินรถอยางชัดเจน ท้ัง
ทางเดินรถหลัก ทางเดินรถขวาง  และทางคน
เดิน เพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยมากข้ึน  

มีการกํ าหนดทิศทางเดินรถอยางชัดเจน ท้ัง
ทางเดินรถหลัก ทางเดินรถขวาง  และทางคน
เดิน เพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยมากข้ึน 

ดาน
กระบวนการ
ทํางาน 

พนักงานใชเวลานานในการคนหาสินคา  เนื่องจากมี
การจัดเก็บหรือจัดวางท่ีไม เปนระเบียบและไม
จัดเรียงตามพื้นท่ีท่ีกําหนดใหตามแผนผังคลังสินคา  

พนักงานหาสินคาไดเร็วข้ึน เนื่องจากสินคาท่ีมี
อัตราหมุน เวียนสูงอยู ใกลประตูเขาออก แต
ขอเสียคือพนักงานตองมีความรูความชํานาญใน
ลักษณะหนาตาของสินคาวาเปนของลูกคาใด 
เพื่อปองกันการสับสนในการหยิบจําหนาย เพราะ
ลักษณะและรูปรางยอมมีความคลายคลึงกัน 

พนักงานหาสินคาไดรวดเร็วข้ึน เนื่องจากสินคา
ถูกจัดเรียงอยูในกลุมเดียวกันตามกลุมของลูกคา 
และการจัดเรียงภายในพื้นท่ีก็มีการกําหนดลําดับ
ความสําคัญตามทฤษฎีเอบีซี แตลักษณะการ
จัดเรียงแบบนี้ ยั งคงให ระยะทางท่ีมากกว า
แบบจําลองท่ี 1  

การทํางานมีระบบการตรวจสอบกลับท่ียาก เพราะ
ตําแหนงการจัดเก็บเปล่ียนไปตามพนักงานท่ีจัดเก็บ
สินคา  

การทํางานมีระบบการตรวจสอบกลับไดสะดวก 
เพราะเพียงแคทราบวาสินคานั้นอยูในกลุม เอ บี 
หรือซี กส็ามารถคาดการณตําแหนงท่ีจัดเก็บได 

การทํางานมีระบบการตรวจสอบกลับไดสะดวก
และรวดเร็ว เพราะสินคาถูกจัดเก็บเปนพื้นท่ีตาม
กลุมลูกคา ดังนั้นสามารถดูจากแผนผังไดทันที 
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หัวขอ แผนผังคลังสินคา กอนปรับปรุง แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

ดานตนทุน 

- 1.สามารถลดตน ทุนของการจัดเก็บสินคาใน
คลังสินคาลงได  
-เนื่องจากมีการกําหนดปริมาณสินคาท่ีควรมีเพื่อ
สํารองจําหนาย สําหรับกลุมลูกคายานยนต 
-การขออนุมัติเคล่ือนยายสินคากลุมท่ีไมมีการ
เคล่ือนไหวเปนระยะเวลานาน (Death stock) 
2.สามารถลดตนทุนของการใชเช้ือเพลิงสําหรับ
อุปกรณเคล่ือนยาย (รถโฟรคลิฟ) ไดมากกวา
แบบจําลองท่ี 2 เพราะใหระยะทางรวมนอยกวา 
3.สามารถลดตนทุนของซอมแซม (Rework) เกิด
ข้ึนมาจากจํานวนสินคาท่ีผลิตออกมามากกวา
ความตองการของลูกคา พอจัดเก็บเปนเวลานาน
ทําใหเกิดสนิมได ดังนั้นกอนการสงงาน พนักงาน
จําเปนตองนําไปเอาเขากระบวนทําความสะอาด
ผิวงานกอนทุกครั้ง  

1.สามารถลดตน ทุนของการจัดเก็บสินคาใน
คลังสินคาลงได  
-เนื่องจากมีการกําหนดปริมาณสินคาท่ีควรมีเพื่อ
สํารองจําหนาย สําหรับกลุมลูกคายานยนต 
-การขออนุมัติเคล่ือนยายสินคากลุมท่ีไมมีการ
เคล่ือนไหวเปนระยะเวลานาน (Death stock) 
2.สามารถลดตนทุนของการใชเช้ือเพลิงสําหรับ
อุปกรณเคล่ือนยาย (รถโฟรคลิฟ) แตยังนอยกวา
แบบจําลองท่ี 1  
3.สามารถลดตนทุนของซอมแซม (Rework) เกิด
ข้ึนมาจากจํานวนสินคาท่ีผลิตออกมามากกวา
ความตองการของลูกคา พอจัดเก็บเปนเวลานาน
ทําใหเกิดสนิมได ดังนั้นกอนการสงงาน พนักงาน
จําเปนตองนําไปเอาเขากระบวนทําความสะอาด
ผิวงานกอนทุกครั้ง  

ดานระยะทาง 
ระยะทางรวมในการเคล่ือนยายสินคาสูง ระยะทางรวมในการเคล่ือนยายตํ่า ระยะทางรวมในการเคล่ือนยายสูงกวาแบบ 

จําลอง ท่ี 1 แตนอยกวา แผนผังคลังสินคา กอน
ปรับปรุง 
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หัวขอ แผนผังคลังสินคา กอนปรับปรุง แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

ดานการจัดสรรพื้นท่ี
จัดเก็บ 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคาไมมีความเหมาะสมใน
เรื่องของตําแหนงการจัดวาง 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคาถูกกําหนดดวยทฤษฎีเอบีซี ซึ่ง
ทําใหระยะทางรวมในการเคล่ือนไหวของสินคา
นอยลงถึงรอยละ 59  แตการจัดเรียงสินคายังไม
เหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน 

พื้นท่ีจัดเก็บสินคาถูกกําหนดดวยทฤษฎีเอบีซี 
พ ร อมนํ า เอาน โน บาย เข าม าเกี่ ย วข อ ง  ให
ระยะทางรวมจะมากกวาแบบจําลองท่ี 1 แตก็
สามารถลดระยะทางรวมลงไดถึงรอยละ 41 แต
การจัดเรียงแบบนี้ส งผลดีตอการทํางานของ
พนักงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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บทท่ี 5 

สรุปผลกการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

โดยท่ัวไปแลวมีงานวิจัยมากมายท่ีทําการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ

คลังสินคาดวยทฤษฎีการวิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) ซึ่งเปนวิธีท่ีนําเอาแนวคิดพื้นฐานของพา

เรโต (Pareto) มาใชแบงกลุมสินคาตามความสําคัญของมูลคาสินคา แตในปจจุบันไมเพียงเฉพาะ

มูลคาสินคาเทานั้นท่ีสามารถใชเปนเกณฑในวิเคราะห เนื่องจากตัวแปรอื่นๆ ก็มีความสําคัญ เชน 

ลักษณะของสินคา ประเภทของการใชงานสินคา และอัตราการหมุนเวียน เปนตน ท้ังนี้ ข้ึนกับ

จุดประสงคของงานวิจัยนั้น ๆ มีหลายงานวิจัยท่ีใชความถ่ีของการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลังในการ

เขาออกคลังสินคา หรืออัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง เปนเกณฑในการจัดแบงกลุมสินคา

รวมกับทฤษฎีเอบีซี เพื่อจัดลําดับความสําคัญ 

 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดพื้นท่ีจัดเก็บสินคาของ

คลังสินคาสําเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตเหล็กหลอ มีวัตถุประสงคคือ เพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน

พื้นท่ีคลังสินคาสําเร็จรูป โดยการปรับแผนผังคลังสินคาสําเร็จรูปและลดระยะทางรวมในการ

เคล่ือนยายสินคา ซึ่งงานวิจัยนี้มีขอบเขตการปรับปรุงแกไขในสวนของคลังสินคาสําเร็จรูป ท่ีมีการ

จัดเก็บสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตจากกระบวนการแบบหลอทรายช้ืนเทานั้น ปญหาท่ีพบคือแผนผัง

คลังสินคามีการจัดเรียงท่ีไมเหมาะสม เชน สินคาท่ีมีความถ่ีในการเคล่ือนยายตํ่าอยูใกลประตู

ทางเขาออกของคลังสินคา แตสินคาท่ีมีความถ่ีในการเขาออกคลังสินคาสูงกลับอยูหางจากประตู

ทางเขาออกมากท่ีสุด เปนตน พื้นท่ีท่ีกําหนดไวนั้นก็ไมเพียงพอตอจํานวนสินคาท่ีมีการจัดเก็บในบาง

ลูกคา รวมท้ังมีการกําหนดพื้นท่ีแตไมครอบคลุมถึงลูกคาใหมท่ีเกิดข้ึน และมีการจัดเก็บสินคาท่ีไมมี

การเคล่ือนไหวเปนเวลานาน  จึงสงผลกระทบตอข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงานในคลังสินคา 

เชน ใชเวลานานในการหาสินคา เพราะไมทราบตําแหนงท่ีใชในการจัดเก็บ มีรายการสินคาใหมแตยัง

ไมมีการปรับปรุงแผนผังใหเปนปจจุบัน อีกท้ังพบสินคาท่ีไมมีการเคล่ือนไหวเปนระยะเวลานาน    

เปนตน  

 โดยข้ันตอนการทําวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

จําเปน คํานวณหาระยะทางรวมของการเคล่ือนไหวของสินคาคงคลัง กอนการปรับปรุง โดยนําเอา

โปรแกรมโซลิดเวิรค มาชวยในการคํานวณการะยะทางระหวางพื้น ท่ีจัดเก็บสินคากับประตู

ทางเขาออกคลังสินคา พรอมท้ังใชโปรแกรมเขียนแผนผังคลังสินคากอนการปรับปรุง จากนั้นใชทฤษฎี
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เอบีซี (ABC Analysis) จัดแบงกลุมสินคาตามความถ่ีในการเคล่ือนไหว โดยกลุมเอ (A) ประกอบดวย

สินคา 4 รายการ กลุมบี (B) 10 รายการ และกลุมซี (C) 742 รายการ ดังตารางท่ี 3.3 สําหรับข้ันตอน

สุดทายเปนการออกแบบแผนผังคลังสินคาใหม ตามทฤษฎีเอบีซี และมีการบูรณาการโดยการนําเอา

นโยบายและขอจํากัดของบริษัทท่ีทําการศึกษาเขามารวมในการปรับปรุงแผนผังคลังสินคาตาม

แนวทางใหม  

 การดําเนินการแกไขและปรับปรุงแผนผังคลังสินคาไมเพียงแตสนใจการจัดกลุมสินคา

เทานั้น แตงานวิจัยนี้พิจารณาถึงปรับเปล่ียนพื้นท่ีกิจกรรมตาง ๆ ดวย เชน กําหนดพื้นท่ีทางเดิน

อุปกรณเคล่ือนยายและชองทางคนเดินใหเปนมาตรฐาน มีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีรับสินคาจากพื้นท่ี

เดียวเปน 2 พื้นท่ี เพื่อแยกพื้นท่ีรับสินคาประเภทงานหลอ และงานกลึงใหชัดเจน เพื่อใหมีความ

เหมาะสมท้ังดานการปฎิบัติงานและความปลอดภัย และใชพื้นท่ีคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

แตในสวนของพื้นท่ีเตรียมจัดสงงาน และพื้นท่ีอื่นๆ ยังคงไวเชนเดิม นอกจากนี้แลวยังมีพื้นท่ีบางสวน

ท่ีตองเปล่ียนไปตามนโยบายของบริษัทและความเหมาะสม คือ พื้นท่ีจัดเก็บสินคาตางประเทศและ

พื้นท่ีจัดเก็บสินคาสํารอง ถูกยกเลิกและเปล่ียนเปนพื้นท่ีจัดเก็บบรรจุภัณฑแทน เนื่องจากอาคาร

คลังสินคามีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังส่ิงแวดลอมและสภาพอาคาร ณ ปจจุบัน รวมท้ังประตู

ทางเขาออกใหใชงานไดเพียง 1 ประตูเทานั้น เพื่อใหพนักงานควบคุมการรับและจายสินคาไดงายข้ึน  

 การออกแบบแผนผังคลังสินคาใหม ถูกนําเสนอใน 2 รูปแบบ ดังนี้  

 1. แบบจําลองท่ี 1 การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามการจัดกลุมสินคาตามทฤษฎีการ

วิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) เปนการออกแบบท่ีเปนไปตามทฤษฎี โดยไมคํานึงถึงนโยบายของ

บริษัทท่ีทําการศึกษา 

 2. แบบจําลองท่ี 2 การออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บสินคาตามการจัดกลุมสินคาตามทฤษฎีการ

วิเคราะหเอบีซี (ABC Analysis) รวมกับนโยบายของบริษัทท่ีทําการศึกษา เปนการออกแบบ

คลังสินคาท่ีคํานึงขอจํากัดและนโยบายของบริษัทท่ีทําการศึกษาเปนหลัก โดยนําเอามาบูรณาการกับ

วิธีการจัดเรียงสินคา ตามทฤษฎีเอบีซี (ABC Analysis)  

 แผนผังคลังสินคากอนการปรับปรุง มีผลการคํานวณระยะทางรวมของการเคล่ือนไหว

ของสินคา เทากับ 1,667,256 เมตร หลังจากการปรับปรุงแกไขตามแนวทางท่ีไดวางแผนไว ทําให

ไดผลการดําเนินการดังนี้ แบบจําลองท่ี 1 มีระยะทางลดลง 59 เปอรเซ็นต ซึ่งมากกวา แบบจําลองท่ี 

2 ท่ีมีระยะทางลดลงเพียง 41 เปอรเซ็นต แตในมุมมองของการใชงานแบบจําลองท่ี 2 สามารถ

นําไปใชกับการปฎิบัติงานจริงไดดีกวาแบบจําลองท่ี 1 ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริษัทท่ีทําการศึกษาตองการให

คลังสินคามีการจัดการในรูปแบบใด 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 

                 การศึกษาวิจัยนี้นําเอาคลังสินคาสําเร็จรูปมาใชเปนกรณีศึกษา ถาตองการนําเอาทฤษฎี

เอบีซีและแนวทางการดําเนินการของงานวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการปรับปรุงคลังสินคาประเภทอื่น 

ตองคํานึงถึงปจจัยและตัวแปรอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญในการจัดแบงกลุม เพิ่มเติมข้ึนมา จากนั้นทดลอง

นําเอาตัวแปรท่ีหลากหลายมาทําการเปรียบเทียบความเหมาะสมในการจัดกลุม จะทําใหทราบถึง

ปจจัยท่ีสําคัญของการจัดแบงกลุมมากกวาใชตัวแปรตัวเดียว 

       งานวิจัยนี้มีการพยากรณปริมาณสินคาคงคลัง เพื่อนํามาใชในการกําหนดพื้นท่ีจัดเก็บ

สินคา ซึ่งเสมือนเปนการกําหนดปริมาณสินคาสํารอง หรือ Safety Stock  ดังนั้นจําเปนตองแจงให

ทางแผนกท่ีเกี่ยวของกับฝายผลิต เพื่อไมใหผลิตสินคาออกมาเกินกวาท่ีกําหนดไว มิฉะนั้นจะทําใหเกิด

สินคาลนพื้นท่ีจัดเก็บ (Over Stock) 

                 สําหรับการจัดแบงกลุมสินคาคงคลังตามทฤษฎีเอบีซี (ABC Analysis) โดยใชความถ่ีใน

การเคล่ือนไหวของสินคามาเปนเกณฑในการพิจารณานั้น จําเปนตองมีการปรับปรุงทุก ๆ ป เนื่องจาก

สินคามีการหมุนเวียนอยูตลอดเวลา ท้ังมีสินคาหรือผลิตภัณฑใหมๆ เกิดข้ึนอยูเสมอ เพื่อใหระบบการ

จัดเก็บสินคามีประสิทธิภาพอยูเสมอ และทันตอเหตุการณ การเปล่ียนแปลงจากท้ังภายในและ

ภายนอก ซึ่งการเปล่ียนแปลงจากภายในคือ คือ นโยบายของบริษัท และขอจํากัดในการทํางานหรือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน การเปล่ียนแปลงภายนอก คือ ขอกําหนดของลูกคา และความ

ตองการของลูกคา ท้ังหมดนี้มีสวนเกี่ยวของและสงผลกระทบกับการดําเนินงานของคลังสินคาท้ังนั้น 
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