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บทคัดย่อ 
 การประกอบกิจการทุกประเภทล้วนมีคลังสินค้า เพ่ือให้กิจกรรมการผลิตหรือการขายด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมากให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) เป็นการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังเป็นกลุ่ม 
ตามมูลค่าของสินค้าที่หมุนเวียนในรอบปีออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามล าดับความส าคัญ การจ าแนก
ประเภทสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่มนั้นช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบสามารถจัดล าดับความส าคัญของสินค้า
แตกต่างมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะสามารถน าไปก าหนดนโยบายในการควบคุมสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มได้ ทั้งนี้
ยังประหยัดเวลาในการดูแลควบคุมสินค้าคงคลังและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นได้ด้วย 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์แบบเอบีซี, สินค้าคงคลัง, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง 

Abstract  

 All types of business. Totally have warehouse in order to make production and 
sale are going smoothly. Which in this article mention about instrument that help to manage 
a lot of inventory to have more efficiency by ABC analysis to separate category of product 
into groups according to cost of product which circulating each a year into 3 groups are A,B 
and C in order of importance. To separate category of product into groups help that executive 
and responsible person can arrange order importance of product for define policy to control 
inventory for each group and save a time to control and take care inventory and also save 
money that over of necessary 

Keywords: ABC Analysis, Inventory, Inventory control, Inventory Management 
 
 

                                                 
1 สารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2 สารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 อาจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  



 

       2  
  

1. บทน า 
การด าเนินงานในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะกิจการขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่ทุกประเภท นั้นล้วนมี

คลังสินค้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด โดยสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้ในคลังส ารอง ควรเก็บ
ไว้ในจ านวนที่เหมาะสม และควรมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมสินค้าคงคลังที่ต่ าที่สุด อย่างไรก็ตาม กิจการมักมี
สินค้ามากมายหลากหลายประเภท เช่น สินค้าคงคลังแบบที่เป็นวัตถุดิบ ระหว่างรอการผลิต หรือสินค้า
ส าเร็จรูป หากเราให้ความสนใจการควบคุมกับสินค้าคงคลังเหล่านี้อย่างเข้มงวดทุกรายการ  จะท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและสูญเสียเวลาเป็นอย่างมาก  
 การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) เป็นกิจกรรมส าคัญที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจอย่าง
มาก เพ่ือให้กิจกรรมการผลิตหรือการขายด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การที่มีสินค้าคงคลังที่มากเกินไปมักเป็นสิ่ง
ที่มองได้ยาก แต่การมีสินค้าคงคลังที่น้อยเกินไปจนท าให้สินค้าขาดสต็อก (Stock out) การผลิต และการ
ให้บริการเริ่มขัดข้องเป็นสิ่งที่มองง่าย ขาดโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่กิจการ  ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น 
สูญเสียลูกค้า เปิดช่องทางให้คู่แข่งขัน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกิจการได้ จึงต้องมีการวางแผนการจัดการ
สินค้าคงคลังอย่างไร จึงจะเหมาะสมต่อปริมาณความต้องการและเวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ   

จากปัญหาในการควบคุมสินค้าคงคลังนั้นคือ จะท าอย่างไรให้สินค้าทุกรายการมีความเหมาะสมไม่
มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป แต่สินค้าบางประเภทแม้มีปริมาณการใช้งานน้อย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพียง 5-10 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด ซึ่ง
หากนึกถึงความเป็นจริงแล้วนั้นไม่สามารถให้ความส าคัญกับสินค้าทุกชิ้นได้  เพราะการที่ให้ความส าคัญกับ
สินค้าทุกชิ้นนั้นจะท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารการจัดการสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพจึงน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มาใช้ในการด าเนินงาน 

 

2. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
สินคา้คงคลัง (Inventory) หมายถึง สิ่งที่จ าเป็นต่อกิจการ เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนต่างๆ ทั้งท่ีเป็นวัสดุ

หรือสินค้าต่างๆ ที่มีการเก็บรักษาเอาไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานในอนาคต อาจจะเป็นการด าเนินงานเชิงการ
ผลิตหรือด าเนินการขาย และการด าเนินงานอ่ืนๆ เป็นต้น 

 ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของสินค้าคงคลังได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 สินค้าคงคลังแบบที่เป็นวัตถุดิบ (raw material inventory) เป็นสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนส าคัญใน
การผลิตสินค้าส าเร็จรูป  เช่น    เนื้อสัตว์และผักส าหรับการท าอาหาร ผลไม้ส าหรับผลิตเป็นแยม นมส าหรับท า
ไอศกรีม เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องจัดหาผู้ขายที่สามารถ
จัดหา หรือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงต่อเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดสภาวะสินค้าขาดแคลนวัตถุดิบ 

2.2 สินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต (work-in-process inventory) เป็นสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้น
หลังจากท่ีกระบวนการผลิตเริ่มต้น โดยการน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นครบถ้วนตาม
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กระบวนการผลิต อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือรอคอยการผลิตขั้นต่อไป เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ยังตกแต่งไม่เสร็จ รถยนต์ที่ยังไม่ประกอบไม่เสร็จ วัสดุก่อสร้างที่รอการน าไปใช้ เป็นต้น 
 2.3 สินค้ าคงคลั งประเภทเครื่ องมื อ  และชิ้ นส่ วน เ พ่ือการซ่ อมบ า รุ งและการซ่ อมแซม 
(maintenance/repair/operating inventory) สินค้าคงคลังประเภทนี้ หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบ เครื่องมือ 
อะไหล่ และอุปกรณ์ส าหรับการซ่อมบ ารุงและซ่อมแซม เมื่อสถานที่ท าการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ช่วยลดก าลังผลิต
เกิดความเสียหายหรือจ าเป็นต้องซ่อมบ ารุง จะได้สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลาโดยไม่ท าให้กากระบวนการผลิต
สินค้าหยุดชะงัก เช่น น็อต สายพาน ค้อน หัวเทียนใส่รถยนต์ ปูนทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น 
 2.4 สินค้าคลังประเภทสินค้าส าเร็จรูป (finished goods inventory) เป็นสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์
พร้อมจะจ าหน่ายให้กับลูกค้า อาจถูกเก็บอยู่ในคลังสินค้าก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า เช่น ไข่ไก่ที่บรรจุใน
กล่องบรรจุภัณฑ์ น้ าอัดลมบรรจุขวด ขนมท่ีบรรจุใส่ลัง เป็นต้น 

ดังนั้น การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) หมายถึง การจัดการต่างๆ เกี่ยวกับ
รายการสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด เริ่มจากการรวบรวมรายการ มีการจดบันทึกสินค้าที่มีการสั่งซื้อหรือซื้อขาย 
ควบคุมสินค้าในคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสม การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบันหรืออนาคต (ธวัชชัย บุญมี, 
2549) เพ่ือให้กิจการมีการด าเนินงานไปอย่างราบรื่นและลดภาระในการเก็บสินค้าเกินความจ าเป็น ซึ่งจะต้องมี
สินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยจะต้องผ่านการวางแผนก าหนด
ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม  

  

3. การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)  

การควบคุมสินค้าคงคลังนั้นมีหลายวิธี ที่จะท าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หนึ่งในนั้นคือ การวิเคราะห์
แบบเอบีซี (ABC Analysis)  ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งหัวใจหลักของการ
วิเคราะห์แบบเอบีซีนั้น  ก็คือการให้ความส าคัญสินค้าตามมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าความส าคัญของการใช้งาน
หรือมูลค่าของเงิน (Use Money)  โดยจะมีการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังเป็นกลุ่มๆ ตามมูลค่าของสินค้าออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามล าดับความส าคัญ ซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังเป็น
เกณฑ์ในการแบ่ง เพ่ือลดภาระในการควบคุมดูแลสินค้าคงคลังที่มีจ านวนมากๆ  ถ้าหากกิจการไม่มีการ
แบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆ ก็จะท าให้เสียเวลาในการดูแลสินค้าและสินค้าบางรายการก็ไม่จ าเป็น ทั้งนี้ การวิเคราะห์
แบบเอบีซีจะช่วยเข้าไปจัดการสินค้าคงคลังในการลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาที่เกินจ าเป็นไปได้  

การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)  ได้ประยุกต์มาจากหลักการของพาเรโต โดย วิลเฟรโด พา
เรโต (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ตั้งข้อสังเกตว่า “สิ่งที่ส าคัญจะมีอยู่เป็นจ านวนที่น้อยกว่า
สิ่งที่ไม่ส าคัญซึ่งมักจะมีจ านวนที่มากกว่า ในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 นั่นคือการให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้า
จ านวนน้อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสินค้าจ านวนมากที่โดยรวมมีมูลค่าน้อย” (Diana, Francisco, 
Soumaya and Ada, 2017) 
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ในการจัดการสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ถ้าสินค้าใดมีมูลค่าสูง จะต้อง
มีการจัดการดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ A, B และ C ตามล าดับ 
เพ่ือได้รับการควบคุมที่แตกต่างกันไป สามารถช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ด้านเวลาที่ใช้และ
ค่าใช้จ่าย สินค้าที่มีมูลค่ามากก็ควรมีการดูแลจัดการอย่างเข้มงวด ช่วยสามารถท าให้การควบคุมและตัดสินใจ
ได้ถูกต้อง ว่าสินค้าคงคลังแบบใดควรได้รับการควบคุมในระดับทีเ่หมาะสม แต่ Magee และ Boodman ได้ให้
หลักเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มของสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ดังนี้  

ตารางท่ี 1 การจ าแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
กลุ่ม ร้อยละของมูลค่า 

สินค้าคงคลังทั้งหมด 
ร้อยละของปริมาณการใช้

สินค้าคงคลังทั้งหมด 

A 70-80 10-20 

B 15-20 30-40 

C 5-10 40-50 

จากตารางที่ 1 การจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่มตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC 
Analysis) มี 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมาก ประมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
(Total value) มีจ านวนสินค้าร้อยละ 10-20 ของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด (Total items) 
 กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มีมูลค่าปานกลาง ประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด มีจ านวน
ประมาณร้อยละ 30-40 ของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด  

กลุ่ม C เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ า ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด มีจ านวนประมาณร้อย
ละ 40-50 ของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 
  
  
 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟการจ าแนกรายการสินค้าโดยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

ร้อ
ยล
ะข
อง
มูล
ค่า
ขอ
งส
ินค

้าค
งค
ลัง
ทั้ง
หม

ด 

ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด 

A B C 
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จากภาพที่ 1 เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลัง และร้อยละของ

ปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด แกน X (แนวนอน) แสดงถึงร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด
ในรอบ  1 ปี ส่วนแกน Y (แนวตั้ง) แสดงถึงร้อยของมูลค่าของสินค้าคงคลังทั้งหมดในรอบ 1 ปีปี เมื่อพิจารณา
จากกราฟจะเห็นว่า สินค้าคงคลังที่มีร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังน้อยแต่มีมูลค่าสูงจะเป็นกลุ่ม A 
ในทางกลับกันสินค้าคงคลังที่มีร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังมากแต่มีมูลค่าต่ าจะเป็นกลุ่ม C ส่วนกลุ่ม 
B จะมีร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังใกล้เคียงกับร้อยละของมูลค่าของสินค้าคงคลัง 

ส าหรับขั้นตอนในการจ าแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลของสินค้าคงคลัง โดยมีรายละเอียดเป็นปริมาณการใช้สินค้าคงคลังใน

รอบปี และราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลังแต่ละรายการ 
ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหามูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น โดยน าปริมาณการใช้

สินค้าคงคลังในรอบปีคูณด้วยราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลัง 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเรียงล าดับจากข้อมูลสินค้าคงคลังแต่ละรายการตามมูลค่าสินค้าคงคลังที่ค านวณได้

จาก ขั้นตอนที่ 2 จากมากไปหาน้อย 
ขั้นตอนที่ 4 ค านวณหาร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด และร้อยละของมูลค่าสินค้าคง

คลังแต่ละรายการ ที่เรียงล าดับไว้ในขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5 น าค่าที่หาได้จากขั้นตอนที่ 4 น ามาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของ

มูลค่าสินค้าคงคลัง และร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด ดังภาพที่ 1 เพ่ือท าการพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของรายการสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามหลักเกณฑ์ที่ Magee และ 
Boodman ดังที่ก าหนดไว้ตารางที่ 1  

4. การควบคุมสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม A จ าเป็นต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมาก การสั่งและการใช้ของจะต้องมีการ    

จดบันทึกรายการที่สั่งซื้ออย่างละเอียดครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สุด มีการตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ การ

ควบคุมอย่างใกล้ชิดอาจหมายถึง การส ารองสินค้าคงคลังส าหรับวัตถุดิบที่มีความส าคัญต้องใช้งานอย่าง

ต่อเนื่อง และมีปริมาณมาก ผู้จัดซื้อควรตรวจสอบสินค้าในคลังอยู่สม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันเวลาต่อกระบวนการ

ผลิตหรือเวลาส่งมอบให้แก่ลูกค้า ควรท าการลงบันทึกรายละเอียดของสินค้าและการเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย 

และตรวจนับสินค้าในคลังเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับจ านวนในบัญชีสม่ าเสมอ เช่น ตรวจนับสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงคลังกลุ่ม A ควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและมีการ

เก็บรักษาอย่างปลอดภัย ด้านฝ่ายจัดซื้อควรจัดหาผู้ขายหลายรายไว้ส ารอง ในกรณีที่ผู้ขายรายหลักมีการผลิต

หรือส่งมอบไม่ทัน เพ่ือลดความเสี่ยงที่สินค้าจะขาดแคลน 
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กลุ่ม B สินค้าคงคลังกลุ่มนี้เป็นการควบคุมตามปกติ มีการควบคุมอย่างเข้มงวดระดับปานกลาง คือ มี

การตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น ทุกๆ 1 เดือนหรือ 3 เดือน แล้วแต่การบริหารของแต่ละองค์กร ซึ่งควรมีการ

บันทึกรายการสินค้าเช่นเดียวกับสินค้ากลุ่ม A บันทึกการเบิกจ่าย แม้ว่าจะมีการท าการสั่งซื้อไม่บ่อยครั้ง เพ่ือ

ลดความเสี่ยงในการสูญหาย และพยายามตรวจสอบสินค้าในคลังให้ปลอดภัยและเพียงพอไม่ให้เกิดภาวะขาด

แคลนสินค้า  

กลุ่ม C มีการจดบันทึกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการจัดบันทึกเลย เป็นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ าแต่มี

จ านวนมาก การควบคุมไม่จ าเป็นต้องเข้มงวดมากนัก มีการตรวจนับสินค้าบางเป็นครั้งคราว โดยใช้ระบบ

สินค้าคงคลังแบบสิ้นงวด คือเว้นระยะสักพักแล้วท าการตรวจสอบคลังสินค้าว่าขาดเหลือไปเท่าใดแล้วท าการ

สั่งซื้อสินค้ามาเพ่ิม โดยทั่วไปมักจะนิยมใช้ระบบสองกล่อง (Two-bin System) คือมีสินค้าแบบเดียวกัน 2 

กล่อง เพ่ือส ารองการใช้งาน เมื่อกล่องแรกหมดก็น ากล่องที่สองมาใช้ แล้วรีบท าการจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอต่อ

การใช้งาน สินค้ากลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก เพ่ือป้องกันการขาดแคลน หากท าการควบคุม

แบบเข้มงวดมากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง 

5. ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ เพ่ือแบ่งประเภทสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์
แบบเอบีซี ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง บริษัทแห่งหนึ่งได้ท าการส ารวจสินค้าคงคลังที่ใช้ในการด าเนินกิจการ เพ่ือที่จะจ าแนกกลุ่ม 
ABC โดยมีรายละเอียด เป็นปริมาณการใช้สินค้าคงคลังแต่รายการในรอบปี และราคาต่อหน่วยแต่ละรายการ 
ทั้งหมด 14 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลรายการสินค้าคงคลังในรอบปี 

รายการ
ที ่

รายการสินค้าคงคลัง 
(รหัสสินค้า) 

ปริมาณการใช้สินค้า 
คงคลังต่อปี (หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

1 A1 500.00 20.00 
2 X2 1,500.00 2.00 

3 D3 2,300.00 3.00 

4 C6 2,360.00 30.00 
5 V4 5,060.00 0.85 

6 B8 6,260.00 5.25 
7 L9 7,210.00 4.50 

8 S5 11,017.00 0.25 
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รายการ
ที ่

รายการสินค้าคงคลัง 
(รหัสสินค้า) 

ปริมาณการใช้สินค้า 
คงคลังต่อปี (หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

9 G7 14,037.00 15.00 

10 O9 15,437.00 0.35 

11 P3 15,537.00 7.00 
12 I9 15,787.00 12.00 

13 M2 17,287.00 1.50 
14 N8 17,327.00 25.00 

 
 ขั้นตอนต่อไป เป็นการค านวณหามูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น โดยน า
ปริมาณการใช้สินค้าคงคลังในรอบปีคูณด้วยราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลัง และท าการจัดล าดับมูลค่าสินค้า
คงคลังที่มูลค่าสูงสุดไปถึงมูลค่าสินค้าคงคลังที่มูลค่าต่ าสุด แสดงผลได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  มูลค่าสินค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี 

รายการ
ที ่

รายการสินค้าคงคลัง 
(รหัสสินค้า) 

ปริมาณการใช้
สินค้าคงคลัง 

(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

มูลค่าของสินค้าคงคลัง 
(บาท) 

ล าดับที่ 

14 N8 17,327 25 433,175.00 1 
9 G7 14,037 15 210,555.00 2 

12 I9 15,787 12 189,444.00 3 
11 P3 15,537 7 108,759.00 4 

4 C6 2,360 30 70,800.00 5 

6 B8 6,260 5.25 32,865.00 6 
7 L9 7,210 4.5 32,445.00 7 

13 M2 17,287 1.5 25,930.50 8 

1 A1 500 20 10,000.00 9 
3 D3 2,300 3 6,900.00 10 

10 O9 15,437 0.35 5,402.95 11 

5 V4 5,060 0.85 4,301.00 12 
2 X2 1,500 2 3,000.00 13 

8 S5 11,017 0.25 2,754.25 14 
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หลังจากนั้น จะได้มูลค่าของสินค้าคงคลังดังตารางที่ 3 จากนั้น น าไปค านวณหาร้อยละของปริมาณ
การใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด และร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมดและร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการ 

ล า
ดับ

ที่ 

รา
ยก

าร
สิน

ค้า
 

คง
คล

ัง(ร
หัส

สิน
ค้า

) ปริมาณการใช้สินค้าคงคลัง (หน่วย) มูลค่าสินค้าคงคลัง (บาท) 

กลุ่ม 
ต่อปี สะสม ร้อยละ 

ร้อยละ
สะสม 

ต่อปี สะสม 
ร้อย
ละ 

ร้อยละ
สะสม 

1 N8 17,300 17,300 13.15 13.15 432,500 432,500 38.15 38.15 A 

2 G7 14,000 31,300 10.64 23.79 210,000 642,500 18.52 56.67 A 
3 I9 15,700 47,000 11.93 35.72 188,400 830,900 16.62 73.29 A 

4 P3 15,500 62,500 11.78 47.50 108,500 939,400 9.57 82.86 B 
5 C6 2,360 64,860 1.79 49.29 70,800 1,010,200 6.24 89.11 B 

6 B8 6,260 71,120 4.76 54.05 32,865 1,043,065 2.90 92.00 C 

7 L9 7,200 78,320 5.47 59.52 32,400 1,075,465 2.86 94.86 C 
8 M2 17,200 95,520 13.07 72.59 25,800 1,101,265 2.28 97.14 C 

9 A1 500 96,020 0.38 72.97 10,000 1,111,265 0.88 98.02 C 

10 D3 2,300 98,320 1.75 74.72 6,900 1,118,165 0.61 98.63 C 
11 O9 15,700 114,020 11.93 86.65 5,495 1,123,660 0.48 99.11 C 

12 V4 5,060 119,080 3.85 90.50 4,301 1,127,961 0.38 99.49 C 

13 X2 1,500 120,580 1.14 91.64 3,000 1,130,961 0.26 99.76 C 
14 S5 11,000 131,580 8.36 100.00 2,750 1,133,711 0.24 100.00 C 

  
 จากตารางที่ 4 ค านวณหาปริมาณการใช้สะสมและมูลค่าสินค้าคงคลังสะสม ด้วยการน าเอาปริมาณ
การใช้สินค้าคงคลังแต่ละรายการบวกกับรายการถัดไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 14 รายการ ค านวณหาร้อยละของ
ปริมาณการใช้และมูลค่าสินค้าคงคลัง ด้วยการน าปริมาณการใช้สินค้าคงคลังในแต่ละรายการหารด้วยมูลค่า
สินค้าคงคลังทั้งหมด และคูณด้วย 100 ขั้นตอนถัดไป ค านวณหาร้อยละสะสมของปริมาณการใช้สินค้าคงคลัง 
และมูลค่าสินค้าคงคลัง ด้วยการน าเอาร้อยละแต่ละรายการบวกกับรายการถัดไปเรื่อยๆ จนครบทั้งสิ้น 14 
รายการ จากนั้นท าการพิจารณาจัดกลุ่มโดยใช้มูลค่าสินค้าคงคลังเป็นหลักในการแบ่งกลุ่ม  
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โดยใช้เกณฑ์จากตารางที่ 1 จาก ตารางที่ 4 จะดูจากร้อยละสะสมจะได้ว่า หากรายการใดมีมูลค่า
สะสมต่ ากว่าหรือเท่ากับ 80 จะจัดให้อยู่ในกลุ่ม A  และรายการใดที่มีมูลค่าร้อยละสะสมระหว่าง 81 ถึง 90 
จะจัดให้อยู่ในกลุ่ม B และสุดท้ายรายการใดที่มีมูลค่าร้อยละสะสมอยู่ระหว่าง 91 ถึง 100 จะจัดอยู่ในกลุ่ม C 
 และมีการแบ่งอีกหนึ่งวิธีโดยดูจากร้อยละ ซึ่งจะท าการแบ่งจากร้อยละมูลค่าสินค้าคงคลังด้วยการ
น าเอารายการแต่ละรายการบวกกันให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละกลุ่มได้ก าหนดไว้ หากรายการใดที่ท าการบวกร้อย
ละของมูลค่าสินค้าแล้วอยู่ในช่วง 70 ถึง 80 ให้จัดอยู่ในกลุ่ม  A แล้วค านวณหารายการในชั้นถัดมาด้วยการ
บวกร้อยละมูลค่าสินค้าแต่ละรายการแล้วหากมีค่าร้อยละรวมอยู่ในช่วง 15 ถึง 20 ให้จัดอยู่ในกลุ่ม B และ
สุดท้ายค านวณหารายการในชั้นถัดมาด้วยการบวกร้อยละมูลค่าสินค้าแต่ละรายการแล้วหากมีค่าร้อยละ
รวมอยู่ในช่วง 5 ถึง 10 ให้จัดอยู่ในกลุ่ม C 
 จากตัวอย่างการจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่มด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC 
Analysis)  สรุปได้ว่า กลุ่ม A มีอยู่ 3 รายการได้แก่ N8, G7 และ I9 คิดเป็นร้อยละ 35.72 ของรายการสินค้า
คงคลังทั้งหมด และมีมูลค่าสินค้าคงคลังร้อยละ 73.29 ของรายของมูลค่าสินค้าคงคลัง ส่วนกลุ่ม B สินค้าคง
คลังอยู่ 2 รายการได้แก่ P3 และ C6 คิดเป็นร้อยละ 13.57 ของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมด และมีมูลค่าสินค้า
คงคลังร้อยละ 15.82 ของมูลค่าสินค้าคงคลัง และกลุ่ม C มีสินค้าอยู่ 9 รายการได้แก่ B8, L9, M2, A1, D3, 
O9, V4, X2 และ S5 คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมด มูลค่าสินค้าคงคลังร้อยละ 10.89 
ของมูลค่าสินค้าคงคลัง 

ตารางท่ี 5 ผลการจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

กลุ่ม 
ปริมาณการใช้สินค้าคงคลัง 

 (หน่วย) 
มูลค่าสินค้าคงคลัง 

(บาท) 
ร้อยละปริมาณ
สินค้าคงคลัง 

ร้อยละมูลค่า 
สินค้าคงคลัง 

A 47,000 830,900 35.72 73.29 

B 17,860 179,300 13.57 15.82 

C 66,720 123,511 50.71 10.89 

การควบคุมสินค้าคงคลังแต่ละประเภทของตัวอย่างข้างต้น มีมาตรการในการควบคุมดังนี้ สินค้าคง
คลังกลุ่ม A ผู้ที่รับผิดชอบดูแลนั้นจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะมีมูลค่าสูง ซึ่งจะต้องท าการตรวจสอบ
ทุกสัปดาห์และมีการจดบันทึกอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายหรือการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ 
ส่วนสินค้าคงคลังกลุ่ม B จะให้ความสนใจรองลงมาจากกลุ่ม A โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบทุก 3 ถึง 4 เดือน 
ส าหรับกลุ่ม C มักจะมีการสั่งซื้อครั้งละปริมาณมากๆ เนื่องจากสินค้ามีปริมาณที่มากและมีมูลค่าต่ าไม่
จ าเป็นต้องควบคุมแบบเข้มงวดมากนัก จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบปีละครั้ง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แบบ
เอบีซี (ABC Analysis) นี้ สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อได้หลายทาง เช่น น าไปวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด (Economic order quantity หรือ EOQ) เพ่ือหาปริมาณความต้องการของลูกค้าและสามารถหาจุด
สั่งซื้อท่ีประหยัดของแต่ละกลุ่มได้ 
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6. บทสรุป 
 จากกการน าเสนอการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบเอบีซี  (ABC Analysis) ใน
ข้างต้นนั้น สามารถช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลในส่วนของสินค้าคงคลัง สามารถจัดการบริหาร
สินค้าคงคลังที่มีปริมาณมากๆ และยังจัดเรียงล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลังได้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่ใช้
แบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังที่ได้กล่าวไปในเนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้ น การน าไปใช้จริงจะต้อง
ค านึงถึงคุณสมบัติของสินค้าคงคลัง เช่น ประเภทสินค้นค้าคงคลัง ความยากง่ายต่อการจัดเก็บ ขนาดและ
น้ าหนัก วัสดุที่มีความจ าเป็นต่อการผลิตหรือหายาก อายุการใช้งานสั้น เป็นต้น ส่วนการควบคุมสินค้าคงคลัง
แต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการ ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเกิดต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังที่ต่ าที่สุด นอกจากนี้การวิเคราะห์แบบเอบีซี
สามารถน าไปต่อยอดได้อีกหลายทาง เช่น น าไปวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 
order quantity หรือ EOQ)  เป็นต้น 
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