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บทคัดย่อ  

กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรนับเป็นกระแสที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยาสมุนไพรก็เข้ามา

เป็นทางเลือกใหม่ของคนไทยในการป้องกันและรักษาสุขภาพ การจัดการด้านโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า ร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ มีการ

จัดเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดปัญหาในการหยิบสินค้าที่ล่าช้าและผิดพลาด การสั่งซื้อเกิดความ

ผิดพลาดเนื่องจากไม่รู้จ านวนท่ีแน่นอนของสินค้าคงคลัง การวิจัยนี้จึงน าเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ

คลังสินค้า โดยใช้ข้อมูลการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้าภายในระยะเวลา 3 เดือน มาท าการจัดเก็บสินค้าโดยใช้

วิธีการจัดกลุ่มสินค้า  (ABC  Classification  System) โดยสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากจะวางไว้ใกล้ลิฟต์ ส่วน

สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวน้อยจะอยู่ไกลออกไป และมีการใช้หลักการบริหารโรงงานด้วยหลักการมองเห็น (Visual 

Factory Management)เป็นระบบควบคุมขั้นตอนการท างาน โดยมกีารระบุต าแหน่งการจัดเก็บ และป้ายช้ีต าแหนง่

การจัดเก็บ และมีการจัดท าใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock card) เพื่อให้ทางร้านรู้ถึงจ านวนของสินค้าคงคลังที่

เหลืออยู่ และมีการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ แทนการบันทึกลงในสมุด นอกจากนั้นยังใช้แบบจ าลองในการ

ค านวณหารูปแบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดเก็บในคลังสินค้า โดยจากผลการศึกษาพบว่าหลังจากการปรับปรุง

การจัดการคลังสินค้าใหม่ สามารถลดเวลาในการหยิบสินค้าจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 10.21 นาที แต่เมื่อมีการ

ปรับปรุงแล้วใช้เวลาในการหยิบลดลงเหลือเพียง 4.25 นาที ต่อการหยิบสินค้าให้ลูกค้าหนึ่งครั้ง โดยเวลาลดลงจาก

เดิมคิดเป็นร้อยละ 58.37  

ค าส าคัญ: การจัดการคลังสินค้า; การเพิ่มประสิทธิภาพ; หลักการ ABC Classification; การหยิบสินค้าในคลังสินค้า 



 
Abstract 
 Nowadays the popularity of herbal products are the modern  trend, still keeping 
forward using by customers, and also become an alternative selections on preventing and curing 
treatment when illness occurs. Logistics Management is the important method to enhance the 
competitive strategies, both domestic and international, for running business.  From researching, 
the researchers found out the Chaokrompoe pharmacies have a problem about unsystematic on 
inventory and storage. The previous error management can cause many troubles such as delay 
and falsify picking, unable to compile product following purchase order because unknowing 
quantity of storage products. This research introduces the methods to improve the effective 
warehouse management, bases on picking process data in 3 months, which are ABC Classification, 
Visual Control, and Stock Card. ABC Classification is the method to classify product depend on 
turn over rating in each products, for example the high turnover rating product will be placed 
near elevator while the others will be placed further away, and the profit of this method is 
improve the movement of products in the warehouse. Using Visual Control as proceeding 
controller   locates the position and rebelling products. Providing Stock Card to present the 
remained of the product quantities on shelf and records the information into the computer 
Instead of notes into a book. The Simulation was also used to design the appropriate packaging 
format for storage in a warehouse. The results showed that after using a new warehouse 
management methods can reduce the time from picking that takes time about 10.21 minutes to 
4.25 minutes per delivering product for customer order which mean the proceed timing decrease 
to 58.37% 
 
Keywords: Warehouse Management, Improvement of effectiveness, The ABC Classification, Picking 
stocks 
 
1. บทน า 
 ร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ เป็นร้านขายยาสมุนไพรไทย ก่อตั้งข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2439 จนถึงปัจจุบัน 

ตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 5 โดยผู้ก่อตั้งร้านนี้มีนามว่า “นายเป๋อ สุวรรณเตมีย์” ซึ่งหลังจากน้ันครอบครัวท่านก็ได้ด าเนิน

กิจการต่อมา ปัจจุบันนี้หลานของท่านเจ้ากรมเป๋อ คือ ศจ.พญ.คณุหญิงสลาด ทัพวงศ์ เป็นผู้ดูแลกิจการ โดยปจัจุบัน

มีสมุนไพรไทยกว่า 700 ชนิด เป็นสมุนไพรที่มาจากพืช สัตว์ และแรธ่าตุ ซึ่งจากการศึกษาข้อมลูการจดัการ

คลังสินค้าในธุรกจิต่างๆพบว่ายังขาดการวางแผนการจัดเก็บ และมีการหยิบสินค้าท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทท่ีได้

ท าการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีมีปัญหาด้านการจดัการคลังสินค้า โดยทางร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ ไม่มีการจดัการ

ด้านคลังสินค้าที่เป็นระบบ ส่งผลให้ทางร้านเกิดปญัหาคือ หยิบสินคา้ให้ลูกค้าได้ล่าช้า และมีความผดิพลาดในการ

หยิบสินค้าเนื่องจากสินค้ามีลักษณะที่คล้ายๆกัน, เกิดความผดิพลาดในการสั่งซื้อ เนื่องจากไมรู่้จ านวนสินค้าใน



คลังสินค้าที่แน่นอน, มีการใช้งานในพื้นทีค่ลังสินค้าได้อย่างไม่เตม็ประสิทธิภาพ งานวิจัยช้ินนี้จึงมีวัตถปุระสงค์

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ด้วยการปรับกลยุทธ์ในการจัดเก็บสินคา้ในคลังสนิค้า, การ

ปรับปรุงการเก็บข้อมูลในคลังสินคา้ รวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์ด้านธุรกิจเพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยนื                                                                                                                                       

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ดร. ธนิต โสรตัน์ ให้ความหมายของคลังสินค้า (warehouse) หมายถึง พื้นที่ท่ีได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าท่ี ในการเก็บสินค้าระหว่าง

กระบวนการเคลื่อนย้าย เพือ่สนับสนุนการผลติและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าท่ีเก็บในคลังสินค้า สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูปวัตถุดบิ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆ 2. สินค้า

ส าเรจ็รูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้าท่ีต้องการทิ้ง และวสัดุที่น ามาใช้ใหม่                                      

ค านาย อภิปรัชญากลุ (2553) กล่าวถึง การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการ

จัดการในการรับการจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินคา้ให้ผู้รบัเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร

ด าเนินธุรกิจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกดิการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุม

คุณภาพของการเกบ็ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสยีจากการด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ า

ที่สุด และการใช้ประโยชน์เตม็ที่จากพ้ืนท่ี 

การแบ่งประเภทสินคา้คงคลังด้วยระบบ ABC (ABC Classification) เป็นวิธีการจัดกลุม่สินคา้คงคลังท่ี

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยแบง่สินค้าคงคลังออกเป็น 3 ชนิด คือ A B และ C โดยวิธีน้ีอาศัยหลักการของพาเรโต 

(Pareto) ที่มุ่งให้ความส าคญัในสนิค้าจ านวนน้อยแต่มมีูลค่ามาก ส าหรับความหมายของสินค้าคงคลงัทั้ง 3 ชนิดคือ 

สินค้ากลุม่ A เป็นสินค้าคงคลังที่มมีูลค่าในการสั่งซื้อสูง หรือหมุนเวยีนสูงที่สุด โดยปกตจิะมีจ านวนประมาณ 20% 

ของรายการสินคา้คงคลังท้ังหมด ส่วนสินค้าคงคลังกลุ่ม B นั้น เป็นสินค้าคงคลังที่มมีูลค่าในการสั่งซื้อหรือหมุนเวียน

สูงปานกลาง และสินค้าคงคลังกลุม่ C เป็นสินค้าคงคลังท่ีมีมลูค่าในการสั่งซื้อหรือหมุนเวียนต่ าที่สดุ (Stock และ 

Lambert, 2001) 

ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) “การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษา
บริษัทติดตั้งและบ ารุงเครื่องจักรของโรงงาน SME” โดยงานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์ คือเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสินค้าคงคลัง และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานในระบบสนิค้าคงคลัง คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการหา
สาเหตุและปัญหาโดยใบตรวจสอบ (Cheek Sheet) และแผนผังก้างปลา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนว
ทางแก้ไข ผลการวเิคราะห์พบว่าบริษัทมีปัญหาเรียงตามความส าคญัดังนี้ ปัญหาด้านสินค้าคงคลัง เกิดจากไม่มีการ
จัดท าระบบสินค้าคงคลัง ไม่มีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง ขาดการวางแผนการจดัซื้อ การจดัสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ 
จากปญัหาดังกล่าวคณะวิจัยได้ท าการใช้เครื่องมือการจดัการในการแก้ไขปัญหาดังนี้ การจัดท าใบบันทึกรายการ



สินค้า (Stock card) การใช้ทฤษฎี ABC Analysis ทฤษฎีระบบการสั่งซื้อท่ีประหยัด ปรมิาณการสั่งซื้อท่ีประหยดั 
(Economic Order Quality หรือ EOQ การก าหนดกระบวนการการท างานของการบริหารสินค้าคงคลัง     
แนวคิด  5 ส. ผลจากการด าเนินงานท าให้ต้นทุนสินค้าค้างสต๊อกลดลง สรุปผลการวิจัยจากการน าเครือ่งมือมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารสนิค้าคงคลังเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้สินค้าคงคลังโดยลดการสั่งซือ
ที่ซ้ าซ้อนสามารถคิดเป็นเงินลดลงได้ 1,533,600 บาท และปรับปรุงกระบวนการท างานในระบบสินคา้คงคลังจัดท า
กลุ่มของสินค้า(Product Category) ลดปริมาณสินค้าท่ีไม่มีการเคลือ่นไหว ลดปริมาณการจัดเก็บสินค้า และลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บลง สามารถคิดเป็นเงินลดลงได้ 671,700 บาท 

 

3. การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 การท างานในส่วนของคลังสินค้า พบว่าปัญหาส าคัญที่เกดิขึ้นกับบรษิัท คือ การจัดการคลังสินค้าไม่

สามารถตรวจสอบจ านวนสินค้าท่ีมีอยู่จริงได้ และการหยิบสินค้าใช้เวลานาน เนื่องจากพนักงานไมรู่้ต าแหน่งของ

สินค้าในคลังสินค้า โดยท าการเก็บข้อมูลการท างานของร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ ตามรูปท่ี 1  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 : แสดงขั้นตอนการท างานของร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ 



 จากรูปที่ 1 พบว่าขั้นตอนทีท่ าให้เกิดปัญหาในการท างาน คือ การหยิบสินค้าท่ีคลังสินค้าของพนักงานขน

ของ ซึ่งใช้เวลาในการหยิบสินค้าจากคลังสินค้านาน ซึ่งสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา

ภายในคลังสินค้าได้ตาม รูปที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 : วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1  การปรับปรุงการจัดผังในคลังสินค้าตามหลัก ABC  โดยการน าหลัก ABC เข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัด

ผังในคลังสินค้า ซึ่งสินค้ามีทั้งหมด 403 หน่วยสินค้า (SKU) โดยใช้อัตราการหมุนเวียนในการหยิบสินค้าเป็นเกณฑใ์น

การจ าแนก ซึ่งได้ใช้ข้อมูลการหยิบสินค้าภายในเดือนกันยายน– พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยสามารถแบ่งสินค้าออก

เป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี ้

ตารางที่ 1: การจ าแนกสินค้าตามหลัก ABC 

 

 

 

โดยเนื่องจากการหยิบยาในแต่ละครั้งเป็นจ านวนหลายกิโลกรัม ดังนั้นการเลือกสินค้าที่มีอัตราหมุนเวียนเร็ว

มาอยู่ใกล้ลิฟต์จะท าให้ประหยัดเวลา และแรงงานของพนักงานในการหยิบสินค้าในแต่ละครั้ง 

กลุม่สนิคา้ จ านวนรายการของสนิคา้ จ านวนการหยบิสนิคา้ การเคลือ่นไหว

A 67 70 ครัง้ขึน้ไป Fast

B 163 37 - 69 Mediam

C 173 12 - 36 Low



4.2  ข้อมูลคลังสินค้า ร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ 

 -คลังสินค้ามีทั้งหมด 3 ช้ัน โดยมีลักษณะชั้นวางเหมือนกันทุกช้ัน 

-สินค้าท่ีเก็บในคลังสินค้า มีหน่วยเป็นกระสอบ 

-โดยแตล่ะชั้นวาง มีการวางของไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจากการตรวจนับคร่าวๆจะมีของในสินค้าคงคลังทั้งหมด

ประมาณ 1500 กระสอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 : แสดงแผนผังคลังสินค้ารา้นขายยา เจ้ากรมเป๋อ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 : ตัวอย่างช้ันวางของร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ 



4.3 ใช้หลักการ Visual Control เป็นระบบควบคุมขั้นตอนการท างาน  โดยการระบุต าแหน่งการจดัเก็บ 

และป้ายช้ีต าแหน่งการจดัเก็บ โดยแบ่งเป็นโซน A, B และ C ตามที่ได้ท าการจัดมา และมีการจดัท า Stock Card 

เพื่อให้ทางร้านรู้ถึงจ านวนของสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่นอกจากน้ันผูศ้ึกษาได้ออกแบบโปรแกรม Excel ส าหรับการ

ควบคุม Stock สินค้า แทนการจดบันทึกลงในสมุด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 :  โปรแกรม Excel ส าหรบัควบคุม Stock สินค้า ส่วนของ Stock summary 

          โดยรายละเอียดของการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Stock summary และ บันทึกรับ-จ่าย โดย

ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้จะใช้ข้อมูลเชื่อมต่อกัน 

        Stock summary จะเป็นหน้าที่สรุปข้อมูลของ Stock สินค้าทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของชนิดของยา

ทั้งหมด และมีข้อมูลการรับสินค้า จ่ายสินค้า และสินค้าคงเหลือท้ังหมดของ Stock 

        บันทึกรับ-จ่าย จะเป็นหน้าที่เราต้องบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้า ของทางร้าน โดยการบันทึกประกอบไป

ด้วย วัน/เดือน/ปี ในการรับ-จ่ายสินค้า ช่ือชนิดของสมุนไพร และจ านวนการรับ-จ่าย สมุนไพร  โดยโปรแกรมจะมี

การตรวจสอบช่ือของสินค้าว่าบันทึกถูกหรือไม่ ถ้าบันทึกช่ือของสมุนไพรถูกจะขึ้นค าว่า TRUE หากบันทึกช่ือผิดจะ

ขึ้นค าว่า FALSE   

 

 

 

 

รูปที่ 6 :  โปรแกรม Excel ส าหรบัควบคุม Stock สินค้า ส่วนของ บันทึกรับ-จ่าย 



4.4 ใช้แบบจ าลองในการค านวณหาวิธีการจัดเก็บในคลังสินคา้ เนื่องจากการใช้งานของช้ันวางใน

คลังสินค้าของร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากตอนนี้ทางร้านมี

การเก็บสินค้าเป็นกระสอบ ท าใหก้ารวางทับกันหรือซ้อนกันใช้งานได้ไมเ่ต็มที่ และอาจเกดิอันตรายจากการล่วงหล่น

ของกระสอบได้ ทางผู้ศึกษาจึงไดท้ าการสรา้งแบบจ าลองโดยเปลี่ยนวัสดุในการเก็บสินค้าจากกระสอบเป็นกล่อง 

4.5 การเปลี่ยนกลยุทธ์การจดัเก็บสินค้า ในคลังสินคา้ โดยมีแนวทางเลือก 3 แนวทาง คือ           

แนวทางที่ 1 ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ เป็นระบบการจดัเก็บในแบบปัจจุบันท่ีร้านใช้อยู่ โดยเปน็การเก็บสินค้า

ที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเกบ็ในระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดกไ็ด้ในคลังสินค้า 

แนวทางเลือกที่ 2 ระบบการจัดเกบ็สินค้าตามประเภทของสินค้า เปน็รูปแบบการจดัเก็บสินค้าตามประเภทของ

สินค้า โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตามหา้งสรรพสินค้าทั่วไปท่ีมีการจดัวางสินค้าในกลุ่ม

เดียวกันหรือประเภทเดยีวกันไว้ต าแหน่งที่ใกล้กัน โดยแบ่งประเภทของยาเป็น ของสด ของแห้ง ยาดองเหล้า ยา

เบาหวาน ยาบดผง เป็นต้น                                                                                                     

แนวทางเลือกที่ 3 ระบบการจัดเกบ็ตามหลัก ABC เป็นระบบท่ีได้จากการค านวณในข้างต้น มาประยุกต์ในการจัด

แผนผังสินคา้ โดยสินค้าท่ีเคลื่อนไหวเร็วจะอยู่ใกล้ลิฟต์ขนของ และเคลื่อนไหวช้าจะอยู่ไกลจากลิฟต์ออกไป 

        4.6 การจัด Location ในคลังสินค้า โดยการก าหนดรหัสเพื่อบอกต าแหน่งที่ตั้งของสินค้า โดยจัดตามหลัก 

ABC โดยใส่รหัสในโปรแกรม Excel ส าหรับการควบคุม Stock สินค้า 

 

5. ผลการศึกษา 

 หลังจากได้ท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- การเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า จากการศึกษาผู้ศึกษาได้น าเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าของทั้ง 3 

แนวทางมาเปรียบเทียบ โดยท าการจับเวลาทั้งหมด 30 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยในการหยิบสินค้าของทั้ง 3 แนวทางเพื่อ

ท าการหารูปแบบกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าท่ีเหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได้จากแผนภูมิที่ 1 



 

แผนภูมิที่ 1 : แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการหยิบสินค้า 

 

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นถึงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสินค้าของแต่ละแนวทางเลือก โดยแนวทางเลือก

ที่ 1 ใช้เวลาเฉลี่ยในการหยิบ 10.21 นาที แนวทางเลือกที่ 2 ใช้เวลาเฉลี่ยในการหยิบ 7.58 นาที และแนวทางเลือก

ที่ 3 ใช้เวลาเฉลี่ยในการหยิบ 4.25 นาที ดังนั้นแนวทางเลือกที่ 3 คือ การจัดเก็บตามหลัก ABC จึงควรเป็นกลยุทธ์ใน

การจัดเก็บสินค้าท่ีใช้ในคลังสินค้าเนื่องจากมีเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าน้อยที่สุด 

- กระบวนการท างานใหม่ท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างานมากยิ่งขึ้น คือ พนักงาน ขนของใช้เวลาใน

การหยิบสินค้าได้เร็วขึ้น จากเดิมที่ใช้เวลาในการหยิบสินค้าประมาณ 10.21 นาที แต่เมื่อมีการปรับปรุงแล้วใช้เวลา

การหยิบลดเหลือเพียง 4.25 นาที  

- สภาพภายในคลังสินค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น มีการจัดช้ันวางอย่างเป็นหมวดหมู่ และมี

ป้ายบอกต าแหน่งสินค้า ท าให้พนักงานจากแผนกอื่นสามารถมาหยิบสินค้าได้ และนอกจากนั้น การจัดท า Stock 

card ท าให้สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง ท าให้การสั่งซื้อสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง 

ไม่ซื้อสินค้ามาเกินความจ าเป็น หรือเกิดสินค้าขาด  

- จากการใช้แบบจ าลองเพื่อค านวณหาวิธีการเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ทางผู้บริหารร้านขายยา 

เจ้ากรมเป๋อ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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