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บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ1. ศึกษาวิธีการจดัการจดัเก็บสินคา้อยา่งเป็นระบบใน

คลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบในคลงัสินคา้ของบริษทั แล๊บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั 2. เพื่อเสนอแนว
ท างในการจดัเก็บสินคา้ประเภทอุปกรณ์ท างการแพทยข์องบริษทั แล๊บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากดั 
ซ่ึงในการด าเนินงานวิจยัพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการเก็บสินคา้ภายในคลงัไม่มีประสิทธิภาพ
ท าใหก้ารหาสินคา้ ระยะเวลาในการหยิบสินคา้ภายในคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ ใชเ้วลาเฉล่ียใน
การหาสินคา้และหยิบสินคา้จากพนกังาน ทั้งหมด 5 คน ก่อนท่ียงัไม่มีการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC 
นั้นใช่เวลาทั้งหมด 9.50 นาที และหลงัจากท่ีมีการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC จากพนกังานชุดเดิม ใช่
เวลาในการหยิบสินคา้เฉล่ีย 6.23 นาที ลดลง 3.27 นาที จะเห็นไดว้่าพนกังานใช้เวลาในการหยิบ
สินคา้ลดลง 

โดยการจดัเรียงสินคา้ท่ีมียอดขายสูงสุด (หน่วย : บาท) ไวไ้กลป้ระตูท างออก และสินคา้ท่ีมี
ยอดขายหรือเคล่ือนไหวปานกลางและยอดขายสินคา้ต ่า ไวต้ามล าดบัเพื่อเป็นการลดระยะเวลาและ
ระยะท างในการหยบิสินคา้ภายในคลงัสินคา้อยา่งเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: คลงัสินคา้ การจดักลุ่มสินคา้ ประสิทธิภาพคลงัสินคา้  
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Abstract 
The purpose of this research is to: 1. To study the method of systematic product storage in 

the warehouse of Lab Master Advance Co., Ltd. 2. To propose guidelines for the storage of official 
equipment. Doctors of Lab Master Advance Co., Ltd., in conducting research, found that the 
problems arising from the inefficient in-store inventory resulting in finding products Inefficient 
picking times within the warehouse. The average time spent looking for and picking up from 5 
employees was 9.50 minutes before the ABC order was not placed. Yes, the average picking time 
was 6.23 minutes, decreasing 3.27 minutes. 

By arranging products with the highest sales (unit: baht) near the exit door. And products 
with moderate sales or movement and low product sales In order to reduce picking time and distance 
in the warehouse properly 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัการแข่งขนัในการจ าหน่ายอุปกรณ์ท างการแพทย์อยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 
ส่งผลให้ธุรกิจประเภทน้ีมีการขยายตวัอยา่งมากเน่ืองจากในปัจจุบนัมีการเเพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด 19 จึงท าให้ตอ้งมีการคดักรองและตรวจหาเช้ือไวรัสอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นตามโรงพยาบาลต ่า
งๆในประเทศไทยจึงมีความตอ้งการอุปกรณ์ท างการแพทยจ์  านวนมากข้ึน เช่น VTM สวอป TUBE 
เก็บเลือดชนิดต ่างๆ ถุงมือ รวมไปถึงแมส และยงัรวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีช่วยในการฆ่าเช้ือ และตรวจ
โรคอ่ืนๆอีกดว้ย ผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อความตอ้งการของโรงพยาบาลท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของโรงพยาบาลต ่างๆในประเทศไทยให้มีอุปกรณ์ท างการแพทยท่ี์
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 ส าหรับปัจจัยหลักท่ีสนับสนุนการสร้างความพึงให้กับลูกค้าประกอบด้วย สินค้ามี
คุณภาพสูง และการส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา อายกุารใชง้านของสินคา้ไม่ต ่ากวา่1ปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบ 
เน่ืองจากเช้ือไวรั้สโควิด19 มีการแพร่กระจ่ายอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบทัว่โลกจึงท าให้การ
น าเขา้สินคา้มีการหยุดชะงกัเพราะสินคา้ส่วนใหญ่น าเขา้มาจากประเทศจีน และ ประเทศสเปน 
ส่งผลใหผู้ผ้ลิตสินคา้ไม่สามารถส่งสินคา้ใหก้บับริษทัได ้และเม่ือสินคา้ล๊อตใหม่มีการการน าเขา้มา
ท าให้มีการจดัสินคา้คงคลงัท่ีไม่เป็นระเบียบและไม่เพียงพอของคลงัสินคา้ ท าให้ Lot และ Exp. 
ผดิพลาด ดว้ยเหตุน้ีการบริหารสินคา้คงคลงัเป็นประเด็นหลกัของบริษทั 

เน่ืองจากบริษทัต้องจดัการพื้นท่ีสินค้าให้เพียงพอกับสินค้าท่ีเข้ามาใหม่เพื่อให้ไม่การ
สูญเสีย ระยะเวลาในการน าเขา้สินคา้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งติดตามตรวจสอบระดบัคลงัสินคา้อยา่ง



 
 
 

ต่อเน่ือง โดยมุ่งลดการสูญเสียโอกาศ ท างธุรกิจและค านึงถึงปัจจยัตน้ทุนท่ีเหมาะสมส าหรับการ
จดัเก็บสินคา้คงคลงั 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบในคลังสินค้าของ บริษทัแล๊บมาสเตอร์               

แอด็วานซ์ จ ากดั 
2. เพื่อเสนอแนวท างในการจัดเก็บสินค้าประเภทอุปกรณ์ท างการแพทย์ของบริษัท                          

แล๊บมาสเตอร์แอด็วานซ์ จ ากดั 
  

แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  
สมศกัด์ิ ตรีสัตย ์(2545) กล่าววา่ กิจกรรมอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงความ

สาคญัท างดา้นการออกแบบ และวางผงัโรงงานมากข้ึนเป็นล าดบั ดงันั้นการวางแผนผงัจะต้องมี
เป้าหมายพื้นฐานท่ีจะอธิบายหลกัการต ่างๆ ไดแ้ก่ หลกัการเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในระยะท างท่ีสั้ น
ท่ีสุด คือการรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมอยูใ่นสภาวะท่ีเท่าเทียมกนั หลกัการเก่ียวกบัการไหลเวยีนของ
วสัดุ แผนผงัท่ีดีจะตอ้งจดัสถานท่ีท างานของแต่ละส่วนให้มีความสัมพนัธ์กนัมีอตัราการไหลของ
สินคา้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด หลกัการเก่ียวกบัการรวม กิจกรรมทั้งหมดภายในโรงงาน ผงัโรงงานท่ีดี
จะตอ้งรวมคนวสัดุเคร่ืองมือหรือกิจกรรมต ่างๆ จะตอ้งประกอบกนัในทุกๆ ส่วนมีการสัมพนัธ์ถึง
วิธีการปฏิบติัการ หลกัการเก่ียวกบัการท าให้คนงานมีความพอใจในการจดัวางแผนผงัท่ีดีจะตอ้งมี
การใช้เน้ือท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภยั และหลกัการเก่ียวกบัความยืดหยุ่นผงั
โรงงานท่ีดีตอ้งสามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ท าให้สะดวกในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

พงศพ์ฒัน์ เพช็รรุ่งเรือง (2539) วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเสนอแนะ
การ ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการคลงัสินคา้เคร่ืองปรับอากาศ ปัญหาท่ีพบในการคลงัสินคา้
ก่อนการ ปรับปรุงคือปัญหาการใช้พื้นท่ีคลงัสินคา้ในการด าเนินกิจกรรม และการจดัเก็บรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ปัญหาความหลากหลายของเคร่ืองปรับอากาศ และปัญหาจากขั้นตอนการ
คลงัสินคา้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดความลา้ชา้และความผดิพลาดในการด าเนินการคลงัสินคา้ การ
ปรับปรุงท าโดยการจัดสรรพื้นท่ี จัดเก็บเคร่ืองปรับอากาศและก าหนดสถานท่ีด าเนินงานให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะและจ านวนของเคร่ืองปรับอากาศ โดยจดัเก็บเป็นหน่วยรวม 
ก าหนดสถานท่ีจดัเก็บท่ีแน่นอน ลดขั้นตอนงานท่ีซ ้ าซอ้นได ้



 
 
 

วลัลภ ภูผา (2557) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหานโยบายการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมของ
วตัถุดิบท่ีใช้ในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ซ่ึงในปัจจุบนัโรงงานได้เลือกใช้
นโยบายการสั่งซ้ือท่ีก าหนดตามขอ้มูลความตอ้งการใชว้ตัถุดิบท่ีเกิดข้ึนในอดีต ท่ีมีจ  านวนรอบของ
การสั่งซ้ือคงท่ี รูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบสดแบบเก่า ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือโครงไก่และเน้ือไก่ คร้ังละ
มากๆ เพื่อจดัเก็บไวใ้ช้ผลิต ส่งผลให้มีปริมาณการจดัเก็บมากเกินไป และท าให้ตน้ทุนรวมในการ
จัดการสินค้าคงคลังสูงข้ึน ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบ                
มอนติคาร์โล เพื่อหานโยบายในการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีความ
ตอ้งการใช้มากท่ีสุดมาใช้พิจารณาในงานวิจยั จากขอ้มูลท่ีได้ท าการศึกษาโดยใช้หลกัการ ABC 
พบวา่สามารถจ าแนกวตัถุดิบท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A ได ้3 ชนิด คือ โครงไก่ เน้ือไก่ และแป้งมนัจากนั้น
เก็บขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใชว้ตัถุดิบในอดีตแต่ละชนิด เพื่อสร้างเป็นตารางการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของขอ้มูลความตอ้งการก าหนดความตอ้งการวตัถุดิบคงคลงั เพื่อก าหนดนโยบายการ
สั่งซ้ือลจุัดสั่งซ้ือของวตัถุดิบทั้ง 3 ชนิด ไดท้ั้งหมด 27 นโยบาย จ าลองสถานการณ์เพื่อหานโยบาย
ค าสั่งซ้ือท่ีท าให้เกิดตน้ทุนรวมในการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีต ่าท่ีสุด โดยพบวา่ปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม และจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ตน้ทุนรวมของการจดัการสินคา้คงคลงัของวตัถุดิบทั้ง 3 
ชนิดต ่าสุด ประกอบดว้ยปริมาณการสั่งซ้ือโครงไก่ เน้ือไก่ และแป้งมนั เท่ากบั 4,400 1,000 และ 
930 กิโลกรัมต่อคร้ัง ตามล าดบั และท่ีจุดสั่งซ้ือโครงไก่ เน้ือไก่ และแป้งมนัท่ีเหมาะสมเท่ากบั 5,904 
1,416 และ 2,760 กิโลกรัม ตามล าดับ นอกจากน้ียงัพบว่า นโยบายค าสั่งซ้ือแบบใหม่ท าให้เกิด
ตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงัต ่าสุด เป็นจานวนเงิน 20,010,855 บาท ภายใตข้อ้มูลตน้ทุนรวมท่ี
มีการกระจายตวัแบบปกติ และจ านวนรอบในการทดลองท่ีเหมาะสม ผลจากการจ าลองสถานการณ์
ในรอบวนัผลิตท่ี 90 วนั สามารถลดตน้ทุนรวมในการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายค า
สั่งซ้ือเดิมได ้12,448,765 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลงไปถึงร้อยละ 38.35 

กิติยาวดีและคณะ (2552) ไดศึ้กษาขอ้มูลสภาพปัญหาสาเหตุและแนวท างแกไ้ขปัญหาใน
การบริหารงานของร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงั
ของ ร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป เพื่อศึกษาระบบการจดัการสินคา้คงคลงัและแก้ไขปัญหาระบบ
สินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการ และ กลยุทธ์ท างการตลาดใน
การแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี การจดัท าใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock card) การใช้ทฤษฎี ABC Analysis 
ทฤษฎี EOQ การก าหนดกระบวนการท างานของการบริหารสินคา้คงคลงั แนวคิด 5 ส. การวเิคราะห์
วงจรชีวิต ผลิตภณัฑ์ของสินคา้คา้งสต๊อก การก าหนดกลยุทธ์ท างการตลาด ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท าง การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกผลการใช้
เคร่ืองมือดงักล่าวพบวา่ ร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป มีการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั 



 
 
 

สามารถท างานอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการตรวจนับสินคา้คงคลงัและ จดัท าใบบนัทึกรายการ
สินคา้ (Stock card) สินคา้คงคลงัมีการจดัเรียงหมวดหมู่ตามประเภท, ยี่ห้อ, รุ่น มีการวางแผนการ
จดัซ้ือท่ีเหมาะสมและในดา้นการตลาดมีการระบายสินคา้คา้งสตอ๊กและก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ท่ีชดัเจน ผลจากการด าเนินงานท าให้ตน้ทุนสินคา้คา้งสต๊อกลดลง 12.61% ยอดขายเดือนมกราคม
เพิ่มข้ึน 5.29% 

ธวชัชยั ตั้งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการปรับปรุงระบบคงคลงัดว้ยการประยุกตใ์ช ้วิชาการ
ท างวิศวกรรมอุตสาหการในด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต รวมถึงการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจดัการระบบคงคลงั โดยจ าแนกวตัถุดิบและช้ินส่วนของคงคลงัด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบ ABC และวางแผนและควบคุมปริมาณของคงคลงัให้เหมาะสม โดยใชเ้ทคนิค
การสั่งซ้ือท่ีประหยดัรวมทั้งจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการควบคุมระบบคงคลงัผล
จากการศึกษาพบว่า สามารถลดมูลค่าคงคลงัเฉล่ียลงจาก 6,986,551.40 บาท ไปเป็น 5,551,449.23 
บาท หรือลดลงเท่ากบัร้อยละ 20.54 นอกจากน้ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนยงัสามารถช่วย
อ านวยความสะดวกไดง่้ายข้ึน และรายงานสถานะของคงคลงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ประเสริฐ ลาดสุวรรณ (2549) ไดท้  าการศึกษาแนวคิดระบบการจดัเก็บมาใชเ้พื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัเก็บในการลดระยะท างในการเคล่ือนยา้ยสินคา้โดยไดใ้ชร้ะบบการจดัเก็บแบบ
แบ่งกลุ่มสินค้า ABC Classification Storage Location Policy/ABC CSLP วิธีการคือ สินค้าจะถูก
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากขอ้มูลความถ่ีในการหมุนเวียนเขา้และออก กลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัรา
การหมุนเวยีนสินคา้เขา้และออกคลงัสูง (Fast Moving) ปานกลาง (Medium Moving) และต ่า (Slow 
Moving) โดยก าหนดใหแ้ทนดว้ย A, B และ C ตามลาดบั จากนั้นแบ่งพื้นท่ีสาหรับการจดัเก็บสินคา้
เป็น 3 เขต (Zone) เพื่อรองรับปริมาณของสินคา้แต่ละกลุ่ม โดยไดส้ ารองพื้นท่ีไวสู้งสุดสาหรับแต่
ละกลุ่ม การค านวณระยะท างจะใช้โปรแกรม Xquery ช่วยในการค านวณ จากผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณพบว่าการจดัเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินคา้ใช้ช าระทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ลดลง 27,564 เมตร 
หรือ 11.39% เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบสุ่มเชิงคุณภาพการจดัเก็บแบบกลุ่มสินคา้มี ความเป็นระเบียบ
จดัเก็บเป็นหมวดหมู่ คน้หาสินคา้และตรวจนบัไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

วิทิต มนตป์ระสิทธ์ิ (2557) คลงัสินคา้มีบทบาทสาคญัในการป้องกนัความไม่แน่นอนของ
อุปสงคแ์ละอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน เม่ือธุรกิจมีการขยายตวัคลงัสินคา้จาเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
ดา้นพื้นท่ีและการจดัการเพื่อรองรับปริมาณและชนิดของสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนวตัถุประสงคข์องงานวิจยั
ฉบบัน้ีคือ น าเสนอการออกแบบผงัคลงัสินคา้เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในอนาคตระยะเวลา 3 ปี 
โดยอาศยัคลงัสินคา้เคร่ืองใชใ้นส านกังานเป็นกรณีศึกษา ท างคณะวิจยัไดพ้ิจารณาเหตุผลของการ
ขยายพื้นท่ีของคลงัสินคา้และวิเคราะห์ความจ าเป็นท างธุรกิจในการยา้ยคลงัสินคา้ เม่ือรวบรวม



 
 
 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในดา้นการจดัการและดา้นการด าเนินงานแลว้ สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ใหม่ได้
ถูกวิเคราะห์โดยใช้วิธีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
และขอ้จ ากดัต่างๆ ของสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีผ่านวิธี AHP ดงักล่าวไดถู้กนามาพิจารณาปัจจยั
เบ้ืองตน้ในการออกแบบผงัคลงัสินคา้ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ อุปกรณ์การขนยา้ยและ
จดัเก็บ และการจดัโซนเก็บสินค้า โดยผงัคลังสินค้าท่ีออกแบบได้ถูกน ามาเปรียบเทียบกับผงั
คลงัสินคา้เดิมในดา้นการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บ ดา้นการเขา้ถึงสินคา้ ดา้นผลิตภาพท่ีพนกังานสามารถหยิบ
ไดโ้ดยใชข้อ้มูลในอดีต ผา่นการจ าลองตวัแบบระยะทางเฉล่ียสั้นท่ีสุด ซ่ึงผลการเปรียบเทียบพบวา่
แบบผงัคลงัสินคา้ท่ีออกแบบใหม่ สามารถด าเนินการได้ดีกว่าโดยสามารถรองรับการใช้พื้นท่ี
จดัเก็บไดม้ากกวา่คลงัเดิม 77% โดยมีการใชพ้ื้นท่ีอยูท่ี่ 91% ในปีท่ี 4 และใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการ
จดัสินคา้อยูท่ี่ 57 นาทีต่อค าสั่งซ้ือหรือ 10 กล่องต่อชัว่โมงแรงงาน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย  
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัเก็บสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากขาด
ประสิทธิภาพของระบบคลงัสินคา้ 

งานวจิยัเร่ือง “การศึกษาประสิทธิภาพการจดัคลงัสินคา้” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1. เพื่อศึกษาวธีิการจดัการจดัเก็บสินคา้อยา่งเป็นระบบในคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบ

ในคลงัสินคา้ของบริษทั แล๊บมาสเตอร์ แอด้วานซ์ จ ากดั 
2. เพื่อเสนอแนวทางในการจดัเก็บสินคา้ประเภทอุปกรณ์ท างการแพทยซ่ึ์งสามารถ

วเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการศึกษาตามแนวทางโดยมีรายละเอียด  



 
 
 

 
 
  ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  
 
จากภาพท่ี 3.1 เป็นวธีิการด าเนินงานวจิยัเพื่อน าขอ้มูลขอ้เทจ็จริงมาแกไ้ขปัญหาใหก้บั

บริษทัในการจดัคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
ศึกษาปัญหาการจดัเก็บสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ จากนั้นน าแนวคิดมาวิเคราะห์เพื่อหา

วิธีการแกไ้ขปัญหา โดยน าทฤษฎีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์วางแผนในการจดัเก็บสินคา้
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตามวตุัประสงคด์งักล่าว โดยมีระบบการท างานดงัน้ี 

 ภาพท่ี 3.2 กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ 

จากภาพท่ี 3.2 เป็นวธีิการน าของเขา้คลงัสินคา้ตั้งแต่สินคา้เขา้จนสินคา้ไปถึงชั้นวางสินคา้ 



 
 
 

ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษคร้ังน้ีคือพนกังานในคลงัสินคา้และรายการสินคา้ท่ีจดัเก็บอยูใ่น

คลงัสินคา้ 
 ตารางท่ี 3.1 สินคา้ท่ีใชน้ ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 

กลุ่มสินคา้ 

หลอดเก็บเลือด 

กระป๋อง 

แผน่สไลด ์

หลอดทดลอง 

กระจกปิดสไลด ์

 
จากตารางท่ี 3.1 เราจะใชสิ้นคา้ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรังปรุง

ประสิทธิภาพภายในคลงัสินคา้ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

เป็นแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ Face-to-Face สัมภาษณ์พนักงานในบริษทั เพื่อให้ได้
ขอ้มูลพื้นฐานแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ Hermeneutics และใช้หลกัการคลงัจดัการ
สินคา้คงคลงั ABC ANALYSIS มาวเิคราะห์โดยสร้างโปรแกรมการวเิคราะห์จาก Excel 
การวเิคราะห์แบบ Hermeneutics  

Hermeneutics มี ร า ก จ ากศัพท์ภ าษ าก รี ก ว่ า  “hermeneuein” ( ห รื อ  hermeneia ห รื อ 
hermeneus)  ซ่ึงเป็นค าท่ีมีหลายความหมายไดแ้ก่ “แสดงออก” (express) “อธิบาย” (explain) “แปล” 
(translate) หรือ “ตีความ” (interpret) (Inwood, 1998) อย่างไรก็ตาม ค า น้ีโดยพื้ นฐานแล้ว มี
ความหมายสัมพนัธ์กบัการตีความ แมค้  าน้ีจะปรากฏใช้คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1654 ในงานของ เจ. ซี. 
แดนน์อาเวอร์ (J. C. Dannhauer) เร่ือง Hermeneutica sacra แต่กิจกรรมการตีความท่ีค าน้ีบ่งถึงมีมา
ก่อนนานแล้ว (Briggs, 2006: 57-58) อย่างไรก็ตาม การกล่าวเพียงว่า hermeneutics เก่ียวกับการ
ตีความ นบัเป็นค าอธิบายท่ีกวา้งมากเน่ืองจาก hermeneutics มีความหมายท่ีหลากหลายและการใช้
ค  าน้ีก็ยงัเป็นท่ีสับสนและถกเถียงกนัอยูใ่นบางจุด 



 
 
 

ในปัจจุบัน ค าว่า “hermeneutics” เป็นท่ีกล่าวถึงกันมากข้ึนในวงการปรัชญาของไทย 
อยา่งไรก็ตาม เห็นไดว้า่ความหมายของค าน้ียงัเป็นท่ีสับสนกนั สาเหตุส่วนหน่ึงน่ามาจากการท่ีค าน้ี
เป็นค าท่ีใช้เรียกไดท้ั้งแนวคิด กระแสท างความคิด หรือแมก้ระทัง่วิธีการหรือวิธีวิทยา ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัแนวท างท างปรัชญาของนักปรัชญา นกัทฤษฎีหรือแนวท างในการศึกษา สาเหตุอีกส่วนหน่ึง
เน่ืองจากค าน้ีปรากฏในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นศาสนา/เทววิทยา วรรณคดี ประวติัศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และปรัชญา ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดความสับสนระหว่าง “hermeneutics” ของปรัชญา
กบั “hermeneutics” ในวงการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศาสนา/เทววทิยา ซ่ึงเป็นท่ีๆ ค าน้ีมีบทบาท
มาก่อน ความสับสนยิง่มีมากข้ึนไปอีกเม่ือปรัชญาเขา้ไปพิจารณา “hermeneutics” ในสาขาวชิาอ่ืน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมเป็นขอ้มูลเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 
1. รวบรวมขอ้มูลสินคา้ออก 
2. รวบรวมขอ้มูลไดจ้ากการปฏิบติังานของพนกังาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานของพนกังานและจ านวนสินคา้ออกของเดือน

มิถุนายน 
ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงยอดขายของสินคา้ 

กลุ่มสินคา้ ยอดสินคา้ออก (กล่อง) 

หลอดเก็บเลือด 37,922 

กระป๋อง 4,517 

แผน่สไลด ์ 10,412 

ชุดตรวจโควดิ19 1,400 

กระจกปิดสไลด ์ 270 

  
2. รวบรวมยอดสินคา้อออกประจ าเดือนมิถุนายน 2563 และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ปรับรุง 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้



 
 
 

4. วิเคราะห์การปฏิบติังานของพนักงานในคลงัสินคา้และยอดสินคา้ออกเพื่อหาความ
ผิดพลาดเพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบหลังปรับปรุงแล้วน ามาบรรยายตามหลักการของ 
Hermeneutics 

5. รวบขอ้มูลสินคา้ออกเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลก่อนท่ีจะน าเทคนิคจดัการสินคา้คงคลงั ABC 
ANALYSIS และ มาแกไ้ขปัญญาคลงัสินคา้เพื่อใหท้ราบวา่สินคา้ไหนมียอดออกสูง 
สรุปผลและเสนอเเนะ 

การจัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้าของคลังสินค้าโดยดูข้อมูลยอดขายท่ีรวบรวมมา
วิเคราะห์ โดยใชเ้ทคนิคการจดัเรียงสินคา้ ABC มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาในการจดัคลงัสินคา้ เพิ่อ
ช่วยลดปัญหาท่ีลา้ชา้ในการหยบิสินคา้เพื่อส่งออกไปใหลู้กคา้ 
 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล  
จากผลการศึกษา ผูว้จิยัจึงเลือกแนวท างจดักลุ่มสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั แล๊บมาสเตอร์ แอด๊

วานย ์จ ากดั จ  ากดั โดยใช้การจดัเรียงสินคา้ โดยเทคนิค ABC Analysis เพื่อแก้ไขปัญหาการลด
ระยะเวลาการหยิบสินคา้ เน่ืองจากระยะท างท่ีใช้เดินท างหยิบสินคา้ จึงส่งผลให้สูญเสียเวลากบั
กิจกรรมการหยิบสินคา้ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธวชัชัย ตั้ งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการ
ปรับปรุงระบบคงคลงัดว้ยการประยุกต์ใช้ โดยจ าแนกวตัถุดิบและช้ินส่วนของคงคลงัดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์แบบ ABC และวางแผนและควบคุมปริมาณของคงคลงัให้เหมาะสม สามารถช่วยอานวย
ความสะดวกไดง่้ายข้ึน เพื่อดาเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การลดเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานลง เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานต่อคร้ังถือเป็นส่ิงส าคญัต่อ
การวิเคราะห์ตน้ทุนฐาน กิจกรรม ตามระยะเวลา เน่ืองจากเวลาท่ีใช้ค  านวณจะรวมเวลาท่ีสูญเปล่า
ไม่เกิดกิจกรรมใดๆในการ ปฏิบติังานดว้ย ถา้หากบุคลากรปฏิบติังานแบบไม่ใส่ใจ มีการคุยเล่นกนั
ในระหวา่งปฏิบติังานจนท าให้ กิจกรรมด าเนินไปไดช้า้ ส่งผลท าให้สัดส่วนในการปฏิบติังานมาก
เกินกวา่ความเป็นจริงและส่งผลท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรมท่ีสูงข้ึน ดงันั้นหากตอ้งการลด
ค่าใชจ่้ายโดยการลดเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานลง ตอ้งมีการแยกการปฏิบติังานใหม้ากข้ึนอยา่งเป็น
รูปธรรม ก าหนดหนา้ท่ีและระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน แต่ทั้งน้ีการให้ ค  าปรึกษาในคร้ังน้ี
นั้นเป็นการใหค้  าปรึกษาธุรกิจบริการงานบริการจ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย ์นอกจะมีขอ้จ ากดัท่ีแตก
ต ่างไปจากการผลิตสินคา้ เช่น ปริมาณรายการสินคา้ท างการแพทยใ์นแต่ละค าสั่งซ้ือมีความแตกต ่าง
กัน ความยาก ง่ายในการหยิบจัด หรือค านวณจ านวนสินค้าท่ีเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท าง
การแพทยแ์ต่ละชนิด มีความแตกต ่างกนั ส่งผลให้การจดัสินคา้เพื่อการจ าหน่าย และระยะเวลาใน
การการปฏิบติังาน เป็นไปไดย้ากเพราะเวลาไม่แน่นอน 



 
 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. การจดัเรียงสินคา้แบบ ABC Analysis ควรมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ โดยการรวบรวมขอ้มูล

การขายสินคา้ 
2. การเคล่ือนไหวสินคา้ เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง 
3. โรงงานกรณีศึกษาควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ โดยการ

จดักลุ่มสินคา้ ในคลงัสินคา้ และการออกแบบและวางผงัโรงงาน จดัสรรพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้
ตามประเภทของ สินคา้ตามท่ีผูว้จิยัไดเ้สนอไว ้
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