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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เทพ

ผดุงพรมะพร้าว จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัย

และสะดวกต่อการท างานของ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เพื่อน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับ

จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างานในอนาคต เพื่อด าเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณในการจัดท าโมเดล 

 จากการศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เทพ

ผดุงพรมะพร้าว จ ากัดทางคณะผู้จัดท าได้น าโปรแกรม Microsoft Word มาช่วยในการจัดท ารูปเล่ม

โครงการเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ แม่นย าในการท าโครงการ รวมถึงการน าโปรแกรม Power 

Point มาช่วยในเร่ืองการสร้างงานน าเสนอโครงการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจ

และมีประสิทธิภาพ 

 ผลด าเนินการโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาดูงาน บริษัท  เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ในเร่ืองวิธีและระบบการจัดเก็บ
สินค้าในคลังสินค้าท าให้ทราบการท างานเกี่ยวกับวิธีและระบบการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
นอกเหนือจากการศึกษา เพื่อที่จะสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยการ
จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ารวมถึงปัญหาจากสิ่งต่างของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด อีกทั้งยัง
น าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างานในอนาคต



(2) 

กิตติกรรมประกาศ 

 การด าเนินการจัดท าโครงการคร้ังนี้จะไม่ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้หากปราศจาก
ความช่วยเหลือและความร่วมมือของคณะผู้รับผิดชอบโครงการและด้วยการสนับสนุนให้ความ
อนุเคราะห์จากคณะครูอาจารย์และบุคคลหลายท่านด้วยกันเพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วงไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณอาจารย์ อ าไพ อุทัย ที่ได้กรุณาเสียเวลามาให้ค าแนะน าและชี้น า
เเนวทางในการจัดท าโครงการ ตรวจสอบเป็นอย่างดีท าให้โครงการน้ีประสบความส าเร็จ 
 ขอขอบคุณ คุณนิพนธ์ สุวรรณหาร ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่งของ
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ที่กรุณาให้ข้อมูลและแนะน าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ท าให้ผู้จัดท าโครงการส านึกในคามกรุณาและความซาบซึ้งในน้ าใจเป็นอย่างยิ่ง 
 คณะผู้จัดท ารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งหากโครงการฉบับนี้เป็นประโยชน์
และให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรจึงควรมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบและวิธีจัดเก็บสินค้าอย่างไรให้
ปลอดภัย หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
           
          คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 คลังสินค้ามีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน โดยได้รับต้นแบบมาจากการจัดเก็บรักษา
อาหารและวัตถุดิบให้อยู่ได้นานและปลอดภัย คลังสินค้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการท าธุรกิจ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์หรือธุรกิจที่จ าเป็นต้องมีคลังสินค้า เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีคลังสินค้าห้องเย็นเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบให้คงอยู่ เพื่อพร้อมน าจัดส่งเมื่อมีลูกค้าต้องการ
สินค้า คลังสินค้าคือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บสินค้า มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวพื้นที่โล่งกว้าง มีชั้นวาง
สินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น มีทางออกที่กว้างเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกต่อการขนส่งเพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยคลังสินค้ามีระบบการ
จัดเก็บที่หลากหลาย เช่น ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว 
ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า ระบบ
การจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ระบบการจัดเก็บแบบผสม และอีกระบบคือ WMS 
(Warehouse Management System) โดยจะมีกระบวนการจัดการต้ังแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง 
ซึ่งกระบวนการหลักคือ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการเบิกสินค้า  คลังสินค้าบางคลังอาจ
ไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบ WMS หากแต่คลังสินค้าใดน า WMS ไปใช้จะต้องได้รับประโยชน์จากการ
ใช้ซอฟต์แวร์อย่างแน่นอน เช่น การลดจ านวนของสินค้าคงคลัง การลดปริมาณการใช้คนงาน การ
เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที่  เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และ
สุดท้ายคือการเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบสินค้าคงคลัง  
 ระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด
เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในขั้นตอนของการจัดเก็บสินค้าใน
คลัง จะต้องมีประสิทธิภาพ สินค้าจะต้องปลอดภัย ไม่สูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทจะต้องมีการใช้ระบบการจัดเก็บเข้ามาช่วยเพื่อให้สินค้าจัดเก็บได้ง่ายมากขึ้นต้องมี
คุณภาพและความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เป็นที่ได้รับนิยมใน 
จ านวนมาก ทางบริษัทจึงให้ความส าคัญในเร่ืองของการจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภาพและสินค้าไม่เกิด
ความเสียหาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก  



  2 

 ดังนั้นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ท าการศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เพื่อจะได้ทราบวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
ของบริษัทให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการท างานปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บสินค้าทั้งยังสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการ
ท างานของ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
  2.เพื่อน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
การท างานในอนาคต 
  3.เพื่อด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณในการ
จัดท าโมเดล 
  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.สามารถทราบถึงระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการ
ท างานของ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
  2.สามารถน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการท างานในอนาคต 
  3.สามารถรับรู้เเละเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอเพียงโดย
น ามาใช้ในขั้นตอนของการท าโมเดลซึ่งท าให้ประหยัดงบประมาณได้





 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

ความส าเร็จของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด มีระยะเวลาที่ยาวนาน เร่ิมต้นมา
มากกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยคุณอ าพล และจรีพร เทพผดุงพร เกษตรกรในฝั่งธนบุรี ซึ่งเร่ิมด าเนินธุรกิจ
ค้าขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจย้ายจากร้านค้าเดิม
ซึ่งเป็นห้องแถวสองคูหาที่สี่แยกมหานาค ริมคลองผดุงกรุงเกษม มายังที่ตั้งปัจจุบันบนถนนมหาราช 
ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุดมมะพร้าว” 

หลังจากสะสมประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการเกษตร คุณอ าพล เทพผดุงพร 
ได้ตระหนักว่า อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูปอาหารน่าจะเป็นความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศ รวมทั้งโลกในอนาคตอีกด้วย และนั่นก็คือจุดริเร่ิมของการก่อตั้ง “บริษัท 
เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด” โดยบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ด้วย
การสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (BOI) โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ 28 ไร่ บน
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระยะแรก บริษัท เทพดุงพรมะพร้าว 
จ ากัด ได้เร่ิมการผลิตผลิตภัณฑ์จากกะทิในรูปของพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง กระป๋อง และผง 

การที่  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพราะมี
อุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯตลอดจนพนักงานทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอตลอดมา 

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้มีการขยายขีดความสามารถและศักยภาพใน
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 200 ชนิด เพื่อ
รองรับความต้องการทั้งของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกผลิตจาก
โรงงาน 3 แห่ง ที่อยู่ในเครือเทพผดุงพรมะพร้าว ได้แก่ 
 1.) โรงงานชาวเกาะ 
  ตั้งอยู่เลขที่ 58-59 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 7322 
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 โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าวซึ่งตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. 2519 ชื่อ ”ชาวเกาะ” หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่ใหญ่ของ

ประเทศในสมัยนั้น “ชาวเกาะ” จึงถูกน ามาใช้เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว 

นอกจากนี้ ทางโรงงานยังผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องภายใต้ชื่อการค้า “ชาวเกาะ” และ “ยอด

ดอย” 

ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานชาวเกาะมีศักยภาพในการผลิตแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

 - กะทิ : กระป๋อง พาสเจอไรส์ และ ยูเอชที 
 - ผัก และผลไม้บรรจุกระป๋อง 
 - กะทิผง 
 - เน้ือมะพร้าวอบแห้ง 
 - น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง 
 - ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 
โรงงานชาวเกาะได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
 - หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก
ส านักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, HACCP) จากส านักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 - มาตรฐาน HALAL จาก ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
 - ISO 9001:2008 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - ISO 14001:2004 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - มรท.8001-2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 
ตรวจประเมินโดย SGS 
 - BRC Issue 7 จาก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd. 
 - อย. (คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - ISO 50001:2011 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 
 - คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
 - อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จาก กระทรวงอุตสาหกรรม 
- มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 - CSR - DIW Continuous Award 
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 - CSR - DIW Network Award 
 - CSR - DIW In Supply Chain 
 - CSR - DIW Advance Award Level 5 
 นอกจากนี้ โรงงานชาวเกาะยังได้รับการตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก 
 2.) โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง 
  ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง 

 โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง ซึ่งเป็นโรงงานที่ 2 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ที่
ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีการขยายความต้องการของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่
หลากหลาย 

โรงงานอ าพลฟู้ดโพรเซสซิ่ง ได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานมาตรฐาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่  

- หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก 
Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

- การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, HACCP) จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

- ISO 9001/2000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
- ISO 14000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
นอกจากนี้ โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่งยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก 
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โครงการกล่องวิเศษ อ าพลฟูดส์เพื่อสังคม 
 "โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษัท อ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จ ากัด เป็น
โครงการที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการน ากล่องบรรจุ
ภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเภท ยูเอชที (UHT) ทุกผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อแปร
รูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด (Chipboard) และน ามาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ที่แข็งแรงและทนทาน 
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้สโลแกนว่า " แกะ ล้าง 
เก็บ ส่ง " 
 การรีไซเคิลท าให้โลกมีป ริมาณขยะลดน้อยลง  ช่วยลดปริมาณการน า
ทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ เพื่อ
รักษาสมดุลทางกายภาพของดิน ลดปริมาณการตัดต้นไม้ท าลายป่า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศ และลดภาวการณ์เกิดฝนกรด 
 ปัจจุบัน โครงการกล่องวิเศษ ท าการรีไซเคิล กล่องเคร่ืองดื่มไปแล้วกว่า 26,000 
ตัน หรือคิดเป็น 26 ล้านกล่องและได้มอบชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ไปแล้วกว่า 10,000 ชุด ทั่วประเทศ 
โดยเฉลี่ย โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน 1 ชุด จะใช้กล่องยู เอช ที ในการผลิต จ านวน 2,500 กล่อง 
 อ าพลฟูดส์ ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงด าเนินโครงการกล่องวิเศษมา
อย่างต่อเน่ือง และจะท าต่อไปเร่ือยๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

3.) โรงงานแม่พลอย 
 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ซอยโชคชัยโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.

สามพราน จ.นครปฐม 73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ภาพท่ี 2.3 โรงงานแม่พลอย 
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 โรงงานแม่พลอยเป็นโรงงานที่ 3 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว “แม่พลอย” เป็น
นางเอกในนวนิยายที่มีชื่อเสียงของ ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยที่ผ่าน
การอบรมวัฒนธรรมจากราชส านัก ชื่อ ”แม่พลอย” จึงถูกน าเป็นชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์ไทยต่างๆ เช่น แกง น้ าพริก น้ าจิ้ม รวมถึงกะทิกระป๋องสูตรไขมันสูงที่เหมาะส าหรับใช้
ในการท าแกงเผ็ด (ผลิตที่โรงงานชาวเกาะ) 

ที่โรงงานแม่พลอยมีการผลิตผลิตภัณฑ์เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
- ซอส/น้ าจิ้ม 
- พริกแกง 
- ผงเคร่ืองปรุงรส 
- แกงบรรจุกระป๋อง 
- น้ าส้มสายชูกลั่นและวุ้นน้ ามะพร้าว (Nata de coco) 
โรงงานแม่พลอย ได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
- มาตรฐาน GMP/HACCP จาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- มาตรฐาน HALAL จาก ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
- มาตรฐาน GMP/HACCP จาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จ ากัด 
- ISO 9001:2000 จาก บริษัท TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
- ISO 14001:2004 จาก บริษัท TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
- มรท.8001-2546 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 

 - BRC Issue5 จาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จ ากัด 
 นอกจากนี้  โรงงานแม่พลอยยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้ รับ
มอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก 
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ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ผังองค์กรบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
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วิสัยทัศน์ 
คุณภาพ น าไปสู่เวทีการค้าโลก    ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Quality leads to the world market with Social and Environmental responsibility 

 
ค่านิยม 

 COOPERATION                 บุคลากรร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพ 
AMBITION                         ท างานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
RESPONSIBILITY             รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ETHICS                              ยึดมั่นในจริยธรรม 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
2. มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและพลังงาน

ความร้อนรวม เพื่อมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
 
3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตส านึก และปลูกฝังค่านิยม ให้กับ

บุคลากรในองค์กร 
4. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อถือ

ให้กับสังคม 
ท าไมถึงต้องมีการใช้ระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวก  
 เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ามีการสูญหายหรือเกิดความเสียหายใดๆและสะดวกต่อการ
การจัดเก็บในคลังสินค้ามากขึ้น 
ระบบที่น ามาใช้ในการจัดเก็บสินค้าของบริษัทมีอยู่3ระบบ ได้แก่ 
 1. ระบบSAP เป็นระบบขนาดใหญ่ที่ได้รวมเอาโซลูชั่นต่างๆ เข้ามารวมไว้ใน
ระบบ โดยสามารถเขียนโปรแกรมให้ท างานเฉพาะโซลูชั่นที่ต้องการได้ และหากมีหลายโซลูชั่นก็
สามารถน าข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้  
 2. ระบบซอฟต์แวร์A loco เป็นการประมวลการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
 3. ระบบบาร์โค้ด เป็นการบันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์เพื่อท าการจัดเก็บ
แสดงผล ตรวจสอบสินค้า 
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ภาพท่ี 2.6 จัดเก็บแบบRacking 

 ปัจจุบันทุกโรงงานโดยส่วนมากจะเน้นเร่ืองความปลอดภัยในตัวสินค้าไม่ให้มีการ
เกิดความเสียหายหรือช ารุดก่อนส่งถึงลูกค้าเพราะหากมีการเกิดความเสียหายหรือสินค้าเมื่อใดนั้น
จะท าให้มีผลเสียต่อบริษัท  
การจัดเก็บสินค้ามี2 ลักษณะได้แก่ 
 1.การจัดเก็บเป็นกล่องโดยเป็นแบรนด์ของชาวเกาะโดยเฉพาะ 
 2.แบบกระป๋องเปลือย เพื่อน าไปติดฉลากใหม่ตามค าสั่งของลูกค้า โดยการน า
กระป๋องเปลือยเข้าเคร่ืองติดฉลากหลังจากนั้นจะผ่านสายล าเลียงเข้าคลังจัดเก็บเพื่อเตรียมส่งออก
ไปสู่ต่างประเทศ 
 สินค้าคงคลังประเภทสินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods: FG) หมายถึง สินค้าที่ผ่าน
กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วและถูกเก็บไว้พร้อมที่จะส่งขายให้ลูกค้าต่อไป 
  การจัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัยจะใช้Racking ในการจัดเก็บเพื่อไม่ให้สินค้าวาง
ซ้อนทับกันโดยสินค้าไม่เสียหาย ในการจัดเก็บมี3 คลังที่ใช้  Racking และระบบ Barcode ติดที่ตัว
Rackจะมีการควบคุมในการจัดเก็บ  
 ประเภทของRacking ที่น ามาใช้ มีชื่อว่า “Flow Racking Systems”  เป็นการจัดเก็บ
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ และ เข้าถึงสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันในแต่ละช่อง เหมาะส าหรับ
คลังสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจ า หรือ การจัดเก็บตามล าดับก่อนหลังประเภท FIFOหรือ
เรียกว่า “First In- First Out”   สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความ
เสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน เป็นต้น  



13 
 

 

ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท 
 1. ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
 - กะทิบรรจุกระป๋อง 
 
  
 

 
ภาพท่ี 2.7 กะทิบรรจุกระป๋อง 

  
 - กะทิบรรจุกล่องยูเอชที 

 
    
 
 
 
 
  
 
 
       

ภาพท่ี 2.8 กะทิบรรจุกล่องยูเอชที  
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- กะทิผง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 2.9 กะทิผง 
 

 - กะทิถุงพลาสเจอไรซ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.10 กะทิถุงพลาสเจอไรซ์ 
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 - น้ ามะพร้าวบริสุทธิ์ 

 
ภาพท่ี 2.11 น  ามะพร้าวบริสุทธิ์ 

 - วุ้นมะพร้าวในน้ าเชื่อม 

 
      ภาพท่ี 2.12 วุ้นมะพร้าวในน  าเชื่อม 

 
 - น้ ามะพร้าว 

 
 

- ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากมะพร้าว 
 
    - ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากมะพร้าว 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.13 น  ามะพร้าว 
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2. ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 
 - ข้าวโพดอ่อนในน้ าเกลือบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.14 ข้าวโพดอ่อนในน  าเกลือบรรจุกระป๋อง 

 
 - หน่อไม้ในน้ าบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.15 หน่อไม้ในน  าบรรจุกระป๋อง 

 
 - ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.16 ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 
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 - ผลไม้บรรจุกระป๋อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.17 ผลไม้บรรจุกระป๋อง 
 

 3. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงส าเร็จรูป 
 - น้ าพริกแกงส าเร็จรูป 

 
ภาพท่ี 2.18 น  าพริกแกงส าเร็จรูป 
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- น้ าแกงกระป๋อง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.19 น  าแกงกระป๋อง 
 

 4. ผลิตภัณฑ์ซอสผัด 

 
ภาพท่ี 2.20 ผลิตภัณฑ์ซอสผัด 

  
 5. ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้ม 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.21 ผลิตภัณฑ์น  าจิ ม 
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6. ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.22 ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส 
 

7. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.23 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
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ผังโรงงาน (Plant Lay Out) 
 โรงงานจะจัดระบบการท างานอย่างมีระเบียบ โดยการจัดการในส่วนต่างๆ อย่าง 
ชัดเจนท าให้การขนส่งสินค้าและการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีมาตรการรักษาความ
สะอาด ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อเพื่อรักษา
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ให้ได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.24 ผังโรงงาน 

 





 

บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  
 ในปัจจุบันคลังสินค้ามีหลายแห่งทั่วประเทศ ทางคณะผู้จัดท าโครงการได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญความปลอดภัยของสินค้าจึงได้ท าโครงการ เร่ือง ระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
 1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 
 2. การดูแลสินค้าคงคลัง 
 3. การเลือกท าเลที่ตั้ง 
 4. ระบบจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) 
 5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า 
 6. ระบบที่น ามาใช้ในการจัดเก็บสินค้า 
 7. ความปลอดภัยในการจัดเก็บ 
 8. นิยามค าศัพท์  
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 
 คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างกัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่า
คลังสินค้าจึงเป็นค าที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่
ละประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking  
 ในขณะที่คลังสินค้าบางแห่งมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บ
สินค้าไว้และท าหน้าที่จัดสรรสินค้าก่อนส่งมอบตามค าสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับ
สินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Order Picking) อันเป็นขั้นตอน ที่ใช้เวลาและก าลังคนมาก
ที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง กล่าวคือ รับหน้าที่ในการจ าหน่ายไว้ด้วย จึงเรียกว่าศูนย์จ าหน่าย
สินค้า การลดเวลาและขั้นตอนในศูนย์จ าหน่ายสินค้าท าได้ด้วย การน าคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่ง
ซื้อ  
 ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้ายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ
สายการผลิต การจ าหน่าย และการกระจายสินค้าที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเองไม่ต้องการสร้าง
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คลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้าควร
ตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว 
 คลังสินค้ามีความส าคัญในแง่ที่เป็นทั้งทางเข้าและทางออกของวัตถุดิบไปจนถึง
สินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้า 
(Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการวัตถุดิบและแนวคิดการกระจายสินค้า  
 คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพและ
คุณภาพที่พร้อมจะน าส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ โดยอาจเรียกเป็นชื่ออ่ืนๆ 
เช่น คลังสินค้า (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ (Storage) , ที่เก็บสินค้า (Whaft) , คลัง
พัสดุ (Depot) , ฉางเก็บสินค้า (Silo) , แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน (Bonded 
Warehouse) โดยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร คลังสินค้าก็จะท าหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่เก็บรักษา
สินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของกระบวนการ Supply Chain 
วัตถุประสงค์คลังสินค้า 
 คลังสินค้ามีวัตถุประสงค์หลายๆด้าน เช่น เพื่อท าหน้าที่รักษาระดับสินค้าคงคลัง
เพื่อสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) เพื่อท าหน้าที่ผสมสินค้า (Product-mixing) เพื่อท า
หน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง(Consolidation)เพื่อท าหน้าที่แยกหีบห่อ(Break-bulk)หรือท าหน้าที่
เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Cross dock) เป็นต้น เนื่องจากคลังสินค้ามีหน้าที่หลากหลายประโยชน์ของ
คลังสินค้าจึงมีมากมายซึ่ง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 - เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 
       - เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต 
       - เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการสั่งซื้อในปริมาณมาก 
        - เพื่อใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบ  
 - เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซื้อวัตถุดิบ 
       - เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย 
      - เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ า 
ความส าคัญของคลังสินค้า  
  - ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเวลา 
 - ประหยัดค่าขนส่ง 
 - ช่วยลดต้นทุน  
 - รับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทางการตลาด  
 - ช่วยรักษาสินค้าให้ปลอดภัย  
 - ช่วยรัฐบาลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าบางชนิด 
 - ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
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ประเภทของคลังสินค้า 
แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) ดังนี ้
 1. คลังสินค้าที่มิดชิด มีก าแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป ซึ่งบาง
แห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดต้ังเคร่ืองท าความเย็น (Frozen Warehouse)  
 2. คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่เสียหายจาก
สภาวะอากาศ  
 3. คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้ าท่วม 
ไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็น
ลานวางสินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น 
ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ 
หรือสินค้า เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่างๆ  
 4. คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่สินค้าน าเข้าหรือเอาออก 
โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ ามัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้าการเกษตร
ต่างๆ  
 5. คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือเคร่ืองบินหรือ
โบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อ
รอการส่งมอบ  
 6.คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่ง
ปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่าน
เครือข่าย Network เช่น Web site เป็นต้น  

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ  

 คลังสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภท ตามลักษณะธุรกิจ ได้แก่ คลัง

สาธารณะ (Public warehouse)และคลังส่วนตัว (Private warehouse) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดีและ

ข้อเสียดังต่อไปนี้ 

 คลังสาธารณะ (Public warehouse)คือ คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับเก็บสินค้า

เป็นหลัก เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า เช่น พวกคลังห้องเย็นต่างๆ ที่รับจัดเก็บ

ปลาแช่แข็งที่มาจากเมืองนอก โดยที่โรงงานแปรรูปไม่ต้องการลงทุนสร้างคลังห้องเย็นเป็นของ

ตัวเอง ก็จะจัดจ้างให้คลังห้องเย็นช่วยจัดเก็บให้ โดยคิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น 

ข้อดีของคลังสาธารณะ 
 - มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการแก่ลูกค้า
หลายคน 
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 - มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน 
 - เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 
 - มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า 
 - มีความยืดหยุ่นสูง 
 - มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า 
ข้อเสียของคลังสาธารณะ 
 - อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่าง
กันมาก 
 - อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท  ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัว
สินค้า 
 - พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 

 คลังส่วนตัว (Private warehouse)คือคลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลายๆ

แห่ง ได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการ

จัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น 

ข้อดีของคลังส่วนตัว 
 - มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 
 - มีความยืดหยุ่นสูง 
 - มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 
 - มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
ข้อเสียของคลังส่วนตัว 
 - ขาดความยืดหยุ่น 
 - ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 
 - ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน 

คลังสินค้าเก็บรักษาสินค้า 

 คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปวัตถุดิบ

หรือสินค้าส าเร็จรูป เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต หรือร้านค้าตามล าดับ 

ดังนั้นการจัดการสินค้าประเภทนี้จะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการสูญหายของ

สินค้าเป็นส าคัญ 



25 
 

 

ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC) 
 คลังสินค้าที่ท าหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วย
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิส-
ติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปให้กับลูกค้า
ได้อย่างทันเวลาและถูกต้องตรงตามความต้องการ DC ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการภายนอก
(Outsource) หรือ Third Party Logistics Service Providers (3PL) จะท าหน้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตแต่
ละรายมาเก็บในคลังสินค้าของตน โดยด าเนินการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณด้าน
เทคโนโลยีในการกระจายและจัดส่งสินค้าแทนเจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าโดรับผิดชอบงาน
ขนส่งจนสินค้าไปสู่ผู้รับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ คือ การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิตไปสู่
ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย ผู้ผลิตสามารถขนส่งมาที่ DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะท าการ
กระจายสินค้าสู่ผู้ขายปลีกตามความถี่ที่ผู้ขายปลีกต้องการท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีที่เก็บสินค้าคงคลัง
จ านวนมากที่ผู้ขายปลีกอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุคงคลังของร้านขายปลีกก็ลดลง ท าให้ต้นทุน
รวมส่งผลให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทั้งด้านราคาและความรวดเร็วในการบริการ ใน
ปัจจุบันร้านขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกันราคาต่ าสุดแก่ผู้บริโภคได้ 

 
   ภาพท่ี 3.1 รับส่งสินค้าจากซับพายเออร์ถึงลูกค้า 

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 

 คลังสินค้าใช้ส าหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน  หรือเป็น

คลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง 

โดย Cross Dock ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็นสถานที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมและกระจาย

สินค้า ซึ่งจะท าหน้าที่ในการบรรจุและคัดแยกสินค้า โดย Cross Dock จะท าหน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยน
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ถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งอาจเป็นจากซับพายเออร์หลายราย แล้วน ามาคัดแยกรวม

บรรทุก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะจัดส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผู้ขายปลีก หรือ

ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมี ความต้องการสินค้าย่อยที่หลากหลาย 

 Cross Dock จะมีลักษณะคล้ายคลังสินค้าที่มี 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งส าหรับใช้ในการ

รับสินค้า และอีกด้านหนึ่งใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าที่น าเข้ามาใน Cross Dock จะมี

กระบวนการคัดแยก-บรรจุและรวบรวมสินค้า เพื่อจัดส่งไปให้กับผู้รับ ซึ่งโดยปกติแล้วน าสินค้าเข้า

มาเก็บและจัดส่ง มักจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง ภารกิจส าคัญของ Cross Dock จะ

เป็นตัวกลางในการรวบรวมสินค้าให้สามารถจัดส่งได้เต็มคันรถหรือใช้พื้นที่ในคอนเทนเนอร์ให้ได้

เต็มพิกัด โดย Cross Dock ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วศูนย์

รวบรวมและกระจายสินค้าจะกระจายอยู่ตามภาค หรือจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง จึงมี

ส่วนช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกที่ไม่มีสินค้าในเที่ยวกลับ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการขนส่งทางถนน

ในประเทศไทย ทั้งนี้ Cross Dock อาจจะท าหน้าที่เป็น ICD (Inland Container Depot) โดยสามารถ

เชื่อมโยงการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือขนส่งทาง

น้ า หรือท่าเรือ-สนามบินซึ่งแสดงให้เห็นว่า Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ

สนับสนุนรูปแบบการขนส่ง ที่เรียกว่า Multimodal Transport 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 ภาพท่ี3.2 รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้าแบบ Cross Dock 
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การแบ่งประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะสินค้า 
 
คลังสินค้าทั่วไป 
 คลังสินค้าทั่วไปท าหน้าที่เก็บสินค้าหลากหลายที่ไม่ต้องการการรักษาดูแลเป็น
พิเศษ อาทิเช่น สินค้าอุปโภคและเครื่องใช้สอยทั่วไป เป็นต้น 
คลังสินค้าของสด 

  คลังสินค้าชนิดนี้ท าหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นของสด อาทิเช่น อาหาร ผัก ผลไม้ และ 

เคร่ืองดื่ม เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษด้วยการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า 

คลังสินค้าอันตราย 

  คลังสินค้าชนิดนี้ท าหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นอันตราย อาทิ เช่น สารพิษ สารเคมี 

เชื้อเพลิงและวัตถุระเบิด เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดของคลังสินค้าอันตรายคือการจัดการแยกประเภท

ของวัตถุอันตรายและการจัดเก็บให้เหมาะสมตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ของวัตถุนั้นๆ 

คลังสินค้าชนิดนี้จะต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพิษ ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตโดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

คลังสินค้าพิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น) 
        คลังสินค้าพิเศษมักจะเป็นคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก เพื่อใช้เก็บสินค้าที่มูลค่าสูง ซึ่ง
ต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม เพื่อคงคุณสมบัติของสินค้าไว้ให้มีอายุยืน
ยาว ตัวอย่างสินค้าได้แก่ ยา และเคร่ืองเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิดด้วย 
การดูแลสินค้าคงคลัง 
 กระบวนการวางแผนควบคุม ตรวจสอบมิให้สินค้าที่ จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการ
แตกหักช ารุดเสียหายหรือสูญหายและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันที 
ความส าคัญของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
 ผู้รับผิดชอบ คือ แผนกคลังสินค้ามีหน้าที่ควบคุมไม่ให้สินค้าหรือวัตถุดิบสูญหาย 
ให้ความสะดวกในการเบิกจ่ายและดูแลเก็บรักษาสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด ผู้บริหารควรจัดบัตรประจ าสินค้าที่รับเข้ารับออกและสรุปยอดคงเหลือ ซึ่งถ้าสินค้ามีจ านวน
น้อยถึงจุดสั่งซื้อก็ต้องออกใบขอซื้อ แจ้งไปยังแผนกจัดซื้อต่อไป 
จุดมุ่งหมายของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
 1.เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีสินค้าพร้อมใช้งานได้ทันทีเสมอ 
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 2.เพื่อสามารถบอกสาเหตุของการเกิดสินค้าช ารุด แตกหัก เสียหายและเสื่อม
คุณภาพ 
 3.เพื่อป้องกันสินค้าให้พ้นจากภัยที่อาจเกิดขึ้น 
 4.เพื่อให้ระบบการเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 
วิธีการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
 1.การส ารวจ 
    1.1 ส ารวจแบบเบ็ดเสร็จ 
    1.2 ส ารวจหมุนเวียน 
    1.3 ส ารวจแบบพิเศษ 
 2.การตรวจสอบ 
   2.1 ตรวจสอบโดยใช้สายตา 
    2.2 ตรวจสอบโดยประมาณ 
    2.3 ตรวจสอบทุกรายการ 
 3.การควบคุม 
    3.1 การควบคุมแมลง 
   3.2 การป้องกันอัคคีภัยหรือเพลิงที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
      - เพลิงประเภท ก เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา 
      - เพลิงประเภท ข เกิดจากการลุกไหม้ของน้ ามันชนิดต่างๆ 
      - เพลิงประเภท ค เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 
     - เพลิงประเภท ง เกิดจากการลุกไหม้จากเชื้อไฟที่เป็นโลหะ 
กลยุทธ์ในการดูแลป้องกันสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 
 1. การวางแผน 
 2. การก าหนดวินัยและข้อบังคับ 
 3. การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้เหมาะสม 
 4. ความสะอาดเรียบร้อย 
 5. การบ ารุงรักษา 
 6. การบันทึกข้อมูล 
 
การเลือกท าเลที่ตั ง 
 การเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ หมายถึง แหล่งที่ท าให้ธุรกิจคลังสินค้า
สามารถประกอบกิจกรรมได้สะดวก โดยค านึงถึงผลก าไร ค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ความสัมพันธ์กับพนักงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกอื่นๆ  
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วัตถุประสงค์ของการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 - พยายามที่จะหาแหล่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวม ที่เกิดขึ้นจากเลือกท าเลที่ตั้งนั้น
ต่ าสุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ 
 - เป็นแหล่งก่อให้เกิดรายได้ ที่เกิดขึ้นจากการเลือกท าเลที่ตั้งนั้นสูงสุดด้วย 
ซึ่งจะเป็นไปได้ยากในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพราะเป้าหมายสูงสุด ที่กล่าวมานั้น
เป็นปัจจัยที่ขัดแย้งในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ท าเลที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวมต่ าย่อมก่อให้เกิดรายได้ที่ต่ า
ด้วยและในทางกลับกันท าเลที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวมสูงก็ย่อมก่อให้เกิดรายได้สูงด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง 
เช่น การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าในต่างจังหวัดที่ห่างไกล ราคาที่ดินย่อมถูก ค่าแร งงานต่ า 
ก่อให้เกิดต้นทุนรวมต่ ามาก แต่ในต่างจังหวัดมีการผลิตสินค้าน้อย ลูกค้าที่จะมาใช้บริการมีน้อย
ก่อให้เกิดรายได้ต่ าไปด้วย ตรงกันข้ามหากเลือกท าเลที่ตั้งในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ ราคาที่ดินย่อม
สูงมาก ค่าจ้างแรงงานสูง ก่อให้เกิดต้นทุนสูง แต่ท าเลที่ตั้งเช่นนั้นย่อมมี โรงงานผลิตสินค้ามาก มี
ตลาดสินค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าที่จะรับบริการของคลังสินค้ามีเป็นจ านวนมากซึ่งในแต่ละรายก็มีความ
ต้องการสูง ก่อให้เกิดรายได้อย่างสูงกับกิจการคลังสินค้าเช่นเดียวกัน 
ความส าคัญในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 ท าเลที่ตั้งย่อมมีบทบาทหรืออิทธิพลอย่างส าคัญต่อความประสิทธิผลของการ
ประกอบธุรกิจ กิจการคลังสินค้าเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับเร่ืองท าเลที่ตั้งเช่นเดียวกับธุรกิจการค้า
อ่ืนด้วย ความส าคัญของท าเลที่ตั้งที่มีต่อการประกอบกิจการคลังสินค้าสามารถจ าแนกออกได้ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่อการวางระบบงานกิจการคลังสินค้าแต่ละแห่งย่อมมีการวาง
ระบบงานที่แตกต่างกันตามขนาดของกิจการและนโยบายทางธุรกิจของคลังสินค้านั้นๆท าเลที่ตั้ง
ของคลังสินค้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางระบบในเร่ืองต่อไปนี้ 
  1.1 อิทธิพลต่อการก าหนดกิจกรรมของคลังสินค้า  
  1.2 อิทธิพลต่อการก าหนดแบบของสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1.3 อิทธิพลต่อการก าหนดก าหนดแผนผังพื้นที่ตั้งอาคาร สิ่งก่อสร้างและพื้นที่
กลางแจ้ง 
  1.4 อิทธิพลต่อการก าหนดองค์กรและบุคลากร 
 2.ความส าคัญต่อการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยมีบ าเหน็จหรือ
ค่าธรรมเนียมการบริการ ต้องมีทั้งด้านของรายได้และด้านของต้นทุน การเลือกท าเลที่ตั้งมีกระทบ
ต่อรายได้และต้นทุนดังต่อไปนี้ 
  2.1 ด้านรายได้ ระยะทางขนส่งไกลจะเสียค่าขนส่งมาก 
  2.2 ด้านต้นทุน มี 2 ลักษณะ 
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  - ต้นทุนคงที่ คือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นจ านวนแน่นอนในการติดตั้งคลังสินค้า เช่น 
ค่าที่ดิน,ค่าถนน,ค่าก่อสร้าง 
  - ต้นทุนผันแปร คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจ้างแรงงาน ,ค่าน้ า
และค่าไฟ  
 3. ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมการท างาน เป็นองค์ประกอบส าคัญโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
 4. ความส าคัญต่อความมั่นคงและการเจริญเติบโตของกิจการ ท าเลที่ตั้งที่ดีส าหรับ
ธุรกิจอย่างหนึ่งย่อมเหมาะสมกับธุรกิจอื่นๆด้วยหากท าเลที่ตั้งคลังสินค้าดีพร้อมในหลายๆด้านก็จะ
ชักจูงธุรกิจอ่ืนเข้ามาลงทุนประกอบกิจการในท าเลเดียวกันมากขึ้น 
ปัจจัยพิจารณาในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 การเลือกท าเลที่ตั้งควรพิจารณาปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกันมากกว่ามุ่งเน้นแต่
ปัจจัยเดียวเพราะต้นทุนที่ต่ าในทางหนึ่งอาจจะไม่ได้ท าให้ต้นทุนรวมต่ าสุดก็ได้  อย่างไรก็ดีปัจจัยที่
จะใช้พิจารณาควรเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจ กล่าวคือ ถ้าด าเนินกิจการ
คลังสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ ควรอยู่ในภาคตะวันออก เช่นระยองเพราะใกล้โรงงานผลิตรถยนต์   ซึ่ง
งานคลังสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนัก และเบา  การบริการซึ่งรวมถึงการค้าปลีก ศูนย์กระจาย
สินค้า ศูนย์โลจิสติกส์การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าจะต้องพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการคลังสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ปัจจัยต่าง ๆที่ต้องค านึงถึงในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าจะต้องแยกพิจารณาเป็น
ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. ปัจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพ ในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าหมายถึงปัจจัยที่
ไม่อาจวัดออกมาในรูปของประมาณเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน เป็นปัจจัยที่ไม่มีตัวตนแต่ก็มีอิทธิพล
อย่างส าคัญโดยเฉพาะส าหรับภาครายได้ของกิจการ ปัจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพมีความส าคัญต่อ
การเปรียบเทียบท าเลที่ตั้งหลาย ๆ แห่งอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้วก็อาจช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมในขั้นต้นแม้จะเป็นสิ่งที่วัดได้ยากและการเปรียบเทียบกระท าได้
ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ตาม 
        1.1 แหล่งสินค้า การประกอบกิจการคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินค้าเจ้าของสินค้าคือลูกค้าของคลังสินค้าโดยสภาพของวงจรของสินค้าแล้ว  สินค้ามาจากผู้ผลิต
ผ่านคลังสินค้าไปยังตลาดจ าหน่าย เจ้าของสินค้าคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นจึงได้แก่ผู้ผลิต  และ
ผู้จ าหน่ายในขั้นตอนต่าง ๆ เจ้าของสินค้าเป็นผู้จ่ายบ าเหน็จค่าบริการให้แก่คลังสินค้า แหล่ งสินค้า
จึงอาจเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตสินค้า  ท่าเรือน าสินค้าเข้าตลาดจ าหน่ายสินค้าและท่าเรือส่งออก   การ
เดินทางของสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้า  หรือจากท่าเรือน้ าเข้ามายังคลังสินค้า  และจากคลังสินค้า
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ไปยังตลาดจ าหน่าย หรือเพื่อส่งออก ต้องเสียค่าขนส่งซึ่งเจ้าของสินค้า เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งที่ประหยัดที่สุดเป็นสิ่งพึงประสงค์ของเจ้าของสินค้า   ดังนั้นท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่พึง
ประสงค์  คือต าแหน่งที่อยู่ใกล้กับแหล่งสินค้ามากที่สุด  ซึ่งจะท าให้เจ้าของสินค้าเสียค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งน้อยที่สุด  และยังเป็นการสะดวกแก่คลังสินค้าในการติดต่อธุรกิจอีกด้วย  แหล่งสินค้า
ย่อยมีหลายแห่ง  แต่ละแห่งมีปริมาณสินค้าที่ใช้บริการของคลังสินค้าในปริมาณมากน้อย
ต่างกัน  ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมคืออยู่ในย่านกลางเฉลี่ยของแหล่งสินค้าทั้งปวงที่เป็น
ลูกค้า  และเพ่งเล็งแหล่งที่มีปริมาณสินค้ามาก ๆเป็นส าคัญ   โดยมีเป้าหมายว่าให้มีลูกค้ามาใช้
บริการของคลังสินค้ามากที่สุด   ซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อรายได้ของกิจการคลังสินค้า 
          1.2 เส้นทางคมนาคม  ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าต้องมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้ 
โดยสะดวกเส้นทางคมนาคมเหล่านั้นต้องมีสภาพดี ใช้ได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ   เพราะการ
เดินทางของสินค้าจากแหล่งสินค้ามาสู่คลังสินค้า  และจากคลังสินค้าไปสู่ตลาด ต้องกระท าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คือความรวดเร็ว ในปริมาณมากด้วยเพื่อค่าขนส่งที่ประหยัด   การขนส่งสินค้าอาจ
กระท าได้โดยทางถนน  ทางรถไฟ  ทางน้ า  ทางอากาศหรือแม้แต่ทางท่อ  การขนส่งทางน้ าเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและได้ปริมาณมากที่สุด  รองลงไปคือการขนส่งทางรถไฟ แต่การขนส่งทาง
ถนนโดยรถยนต์บรรทุกเป็นการกระจายสินค้าได้ดีที่สุด  เพราะมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันไปทั่ว
ประเทศ  นับได้ว่าเป็นเส้นทางหลักส าหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  ส่วนการขนส่งสินค้า
ทางอากาศนั้นแพงที่สุดและขนได้ในปริมาณที่จ ากัด  มีข้อดีคือความรวดเร็ว  การขนส่งทางอากาศ
ส าหรับสินค้าทั่วไปยังไม่เป็นที่นิยม   ดังนั้นส าหรับการขนส่งส่งทางอากาศและทางท่อไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงหรือให้ความส าคัญในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้ามากนัก  ท าเลที่ตั้งคลังสินค้า
ที่พึงประสงค์ควรมีเส้นทางขนส่งสามารถเข้าถึงได้หลายประเภทมากที่สุด   อย่างน้อยควรจะมีทาง
ถนน เป็ นหลั ก เส ริมด้ ว ยทา งน้ า และทางรถไฟอย่ า ง ใดอย่ า งหนึ่ งห รือทั้ ง สองอย่ า ง  
          1.3 แหล่งแรงงานการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ  และมีจ านวนเพียงพอเป็น
ปัญหาส าคัญของการประกอบธุรกิจ  ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ใกล้แหล่งแรงงานที่สามารถหา
แรงงานที่ตองการได้ง่ายทั้งในขั้นที่จัดต้ังใหม่และในขั้นขยายกิจการในอนาคตด้วย 
  1.4 ทัศนคติของชุมชน ท าเลที่ตั้งของธุรกิจควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชน
ที่มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประเภทนั้น  เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชนที่อยู่
รอบข้างท าเลที่ตั้งนั้น  ถ้าชุมชนเห็นว่ากิจการคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่มีความชอบธรรม   ไม่เอารัดเอา
เปรียบ  ชุมชนก็จะให้ความนิยมชมชอบ  ให้ความสนใจในการด าเนินงาน  มีการมาสมัครเข้าท างาน
มีการต้ังร้านค้าขายของใช้ที่จ าเป็นให้แก่พนักงานของคลังสินค้ามีการร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์  กิจการคลังสินค้าก็สามารถจะด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง   หากท าเลที่ตั้งคลังสินค้าตั้งอยู่
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ท่ามกลางชุมชนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อธุรกิจ  โดยเห็นไปว่าคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่เอาเปรียบไม่ชอบ
ธรรม  ไม่เกื้อกูลต่อประโยชน์ของชุมชน ก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างคลังสินค้ากับชุมชน   และ
อาจได้รับการกลั่นแกล้งนานาประการอันเป็นความเสียหายแก่การด าเนินธุรกิจกรณี เช่นนี้
คลังสินค้าก็อยู่ไม่ได้  ดังนั้นในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า  จึงควรค านึงถึงทัศนคติของชุมชนที่อยู่
รอบข้างท าเลนั้นด้วย 
          1.5 บริการสาธารณะ ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ใกล้สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การบริการสาธารณะของรัฐที่จัดให้แก่สังคม เช่นสถานีต ารวจ  สถานีดับเพลิง  สถาบันการศึกษา
สถานพยาบาล  เพือ่จะได้รับความสะดวกในการใช้บริการเหล่านั้น  โดยคลังสินค้าไม่ต้องจัดขึ้นมา
เองท าให้ประหยัดต้นทุนลงได้ 
   1.6 สิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่มีความส าคัญมากก็คือ  อากาศและน้ าที่ส าคัญรอง
ลงไปก็คือ อุณหภูมิ แสง เสียง  ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมควรอยู่ในท าเลที่ตั้ง  อากาศดี มี
ระบายน้ าสะดวก  มีอุณหภูมิ  แสง เสียง พอเหมาะ  หากคลังสินค้าตั้งอยู่ในท าเลที่มีควันพิษ  มีน้ า
เน่าส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง  อุณหภูมิสูง อับแสง อับอากาศ เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมก็จะมีผล
ต่อสภาพจิตของคนงาน  และส่งผลต่อไปถึงสภาพการท างาน  เมื่อจิตใจไม่แจ่มใสก็อาจไม่เต็มใจ
ท างาน  เมื่อสภาพของการท างานไม่ดีผลงานก็ตกต่ าซึ่งเป็นผลเสียหายต่อกิจการทางธุรกิจเป็นอย่าง
ยิ่ง  ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องค านึงถึงใน 
การพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า 
   1.7 โอกาสในอนาคต  ชุมชนต่างๆ จะมีความเจริญเติบโตขึ้นเร่ือยๆ การเลือก
ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าต้องค านึงถึงสถานที่ที่กิจการสามารถจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวาง
ได้  รวมทั้งการคับคั่งของการจราจร โอกาสที่จะเพิ่มจ านวนลูกค้ามากขึ้น   เพิ่มจ านวนสินค้าที่
จะต้องเก็บรักษามากขึ้น  นั่นคือการเพิ่มรายได้ และเพิ่มผลก าไรของกิจการ  และจะต้องเป็นท าเลที่
จะมีแหล่งแรงงานมากขึ้น  ตลอดจนบริการอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต  เพื่อรองรับการขยายตัวของ
กิจการดังกล่าวแล้ว คุณภาพหรือมาตรฐานของการด ารงชีวิต  ปัจจัยนี้ไม่มีความส าคัญนักในตัวของ
มันเองแต่ส าหรับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า  ซึ่งบุคลากรต้องเป็นแรงงานที่มีการศึกษาและความ
ช านาญ  ควรเลือกท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวงซึ่งเป็นแหล่งผลิตแรงงานที่มีฝีมือ   โดยทั่วไปแล้ว
ท าเลที่ดีของโรงงานควรมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี  ปลอดอาชญากรรมและโจรผู้ร้าย  สภาพแวดล้อม
ทางทัศนียภาพที่สวยงาม มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งอาจจะไม่ใช่ย่านธุรกิจกลางเมืองใหญ่ที่แออัด
จนเกินไป 
 2. ปัจจัยพิจารณาในเชิงปริมาณ  ปัจจัยพิจารณาในเชิงปริมาณ หมายถึงปัจจัย
เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลข  ซึ่งมักแสดงในรูปของตัวเงินที่เรียกว่าต้นทุนเป็น
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั่นก็หมายถึงการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างท าเลที่ตั้งแต่ละแห่งเพื่อหา
ท าเลที่ตั้งซึ่งมีต้นทุนต่ าที่สุด  แล้วน าเอาการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาแล้วเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบเพื่อการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่อ านวยประโยชน์ต่อการด า เนินธุรกิจมากที่สุด  
การวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนเกี่ยวข้องกับท าเลที่ตั้ง  จะท าการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
               2.1 ต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดินต้องพิจารณาให้ดี เพราะการเลือกที่ดินต้องพิจารณา
ทางเข้า ออก ค่าทางด่วน ค่าปรับที่ การท าถนน  การต่อต้านจากชุมชน  มลภาวะ  การได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน  และปัจจัยอ่ืน ๆ ต้องพิจารณาในระยะยาว  อย่าพิจารณาราคาที่ดินต่ าเพียงอย่าง
เดียว  ราคาที่ดินในเมืองใหญ่มักสูง  ท าให้ต้องเสียเงินลงทุนเป็นต้นทุนคงที่จ านวนมาก  ฉะนั้นถ้ามี
ทางท าได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่การพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ มากนัก  ควรเลือกท าเลที่ตั้งซึ่งมีราคา
ที่ดินต่ า  ซึ่งต้องเป็นท าเลที่อยู่ไกลออกไปนอกเมือง  เว้นแต่ที่ได้มีการซื้อที่ดินไว้แล้วสมัยที่ยังมี
ราคาต่ า  ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งคือการเช่า  ก็ต้องพิจารณาระหว่างการซื้อกับการเช่าที่ดิน  อย่างไหน
ที่ก่อให้เกิดต้นทุนต่ ากว่ากันในช่วงเวลาที่ประมาณว่าจะยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ ท าเลที่ตั้งแห่ง
นั้น 
               2.2 การก่อสร้าง ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าแต่ละแห่งย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนคงที่อีกส่วนหน่ึงของกิจการที่แตกต่างกัน  ท าเลที่ตั้งที่มีระดับต่ าต้องมีการถม
มาก  สภาพของดินที่อ่อนรับน้ าหนักได้ในอัตราต่ าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางรากฐานสูง  ท าเล
ที่ตั้งอยู่ใกล้แห่งวัสดุก่อสร้างท าให้ค่าก่อสร้างต่ ากว่า  ท าเลที่อยู่ห่างไกลที่ซึ่งต้องเพิ่มค่าขนส่งใน
การน าวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตไปยังท าเลที่ตั้งอันเป็นสถานที่ก่อสร้าง  ฉะนั้นจึงควรพิจารณา
เลือกท าเลที่ตั้งซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากที่สุด  เท่าที่จะสามารถท าได้ โดยเฉพาะ
ลักษณะการออกแบบนอกจากนั้นต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติ   
โรงงาน  จึงต้องพิจารณาให้ดีเพราะการสร้างโรงงานจะใช้เงินทุนสูง ถ้าใช้เงินทุนจากการกู้ยืมก็ต้อง
จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกงวด ซึ่งกระทบต่อกระแสเงินสดที่ใช้ทุนหมุนเวียนในกิจการ 
               2.3 แรงงาน ในการด าเนินงานคลังสินค้าจ าเป็นต้องใช้แรงงานมากทั้งแรงงาน
ทั่วไป  ที่ไม่ต้องมีทักษะ ไปถึงแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะสูง  มีทั้งแรงงานที่ใช้
ก าลังกายและที่ใช้ก าลังสมอง  เช่นกรรมกรยกขนแบกหาม  ช่างฝีมือ นักบริการ เป็นต้น 
                   ฉะนั้น ในการเลือกท าเลที่ตั้งจะต้องค านึงถึงท าเลที่สามารถจะหาคนงานได้ง่าย  
และมีอัตราค่าจ้างถูก การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าห่างไกลตัวเมืองหรือชุมชน  จะต้องเสียเงินทุน
ในการจัดการพาหนะรับส่งคนงานหรืออาจต้องสร้างที่พักคนงานในบริเวณที่ตั้งคลังสินค้าด้วย  ยิ่ง
อยู่ไกลตัวเมืองมากเท่าไร ก็ยิ่งจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประเภทมีทักษะบางชนิดที่ต้องใช้
วิชาการหรือเทคนิคสูง  แต่แรงงานทั่วไปที่ไม่ต้องการทักษะมากนักมันไม่มีปัญหา  เพราะในชนบท
ย่อมมีกรรมกรว่างงานพอจะหาได้ไม่ยากนัก  เว้นแต่ในบางฤดูกาลที่คนงานต้องกลับไปท านาซึ่ง
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เป็นอาชีพหลักของตน  ซึ่งมันเกิดปัญหาแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานประเภทนี้อยู่เสมอ  
การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าต้องค านึงถึงทั้งอัตราค่าแรงงานควบคู่ไปกับการมีจ านวนแรงงานที่
เพียงพอด้วย  ส าหรับอัตราค่าจ้างแรงงานย่อมแตกต่างกันออกไปแล้ว  แต่ละท้องถิ่นตามอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าที่ทางราชการก าหนดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งแบ่งออกเป็นเขต ๆ ในอัตราที่ไม่
เท่ากัน  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมีอัตราสูงกวาจังหวัดที่ห่างไกล
ออกไป เป็นต้น  ส าหรับที่ตั้งคลังสินค้านั้นมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นักที่จะต้องเลือกท าเลที่มี
โรงงานผลิตสินค้าและตลาดจ าหน่ายสินค้าใหญ่ ๆ ซึ่งมักจะอยู่ในเขตที่มีอัตราค่าจ้างสูงเสมอ การมี
แรงงานที่มีฝีมือเพียงพอต่อการว่าจ้าง  คนงานจะมีความส าคัญต่อกิจการประเภทที่เน้นการใช้
แรงงานเป็นอย่างมาก  นอกจากการมีปริมาณแรงงานอย่างเพียงพอแล้ว  ยังต้องพิจารณาอัตราค่าจ้าง  
ระดับของการฝึกอบรมที่ต้องการ  คุณภาพของคนงาน ทัศนคติของคนงาน  ตลอดจนสหภาพ
แรงงานประกอบด้วย  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องใช้คนงานมากจะอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ 
               2.4 วิธีการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูประบบโลจิสติกส์มีการขนส่ง
หลายรูปแบบล้วนเป็นทางเลือกทางธุรกิจทั้งสิ้น  การขนส่งทางเรือจะถูกที่สุด  ต่อมาอาจจะเป็นทาง
เส้นท่อ ทางรถไฟ รถยนต์ ทางอากาศ  ควรพิจารณาเลือกที่ตั้งให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม  เช่นถ้า
ส่งออกที่ตั้งบริเวณร่มเกล้า  อาจจะใช้วิธีการขนส่งทางรถไฟ โดยผ่านลาดกระบังไปยังแหลมฉบัง 
และส่งลงเรือต่อไป 
                2.5 ระยะทางระหว่างโรงงานกับผู้ขายหรือแหล่งทรัพยากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
ค่าขนส่งเช่นกัน  การป้อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเร่ืองส าคัญโดยเฉพาะวัตถุดิบปริมาณ
มาก มีน้ าหนักสูงเช่น พืชผลทางการเกษตร  ดังนั้นโรงงานน้ าตาลจึงตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่
เป็นแหล่งปลูกอ้อย นอกจากนั้นคุณภาพของวัตถุดิบที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการน าส่งจะท าให้ธุรกิจ
ต้องตั้งโรงงานไว้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ  ได้แก่ โรงงานน้ าปลาจะอยู่ในแถบจังหวัดที่ติดชายทะเล เช่น 
ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร เป็นต้น 
                2.6 ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก การผลิตบางประเภทต้องใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกร่วมกับบริษัทแม่  เพราะการลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวกมีต้นทุนสูงเกินกว่าจะ
จัดหาใช้เองตามล าพัง  ซึ่งกรณีนี้จะต้องพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารและการประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพด้วยจึงจะสามารถเชื่อมโยงการด าเนินงานของโรงงานกับบริษัทแม่ได้ดี  เช่นบริษัท
ผลิตน้ ามันเคร่ืองไทยลูปเบสจะอยู่ใกล้โรงกลั่นน้ ามันของบริษัทไทยออยล์ที่เป็นบริษัทในเครือที่
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  เพราะต้องใช้ท่อส่งน้ ามันขนถ่ายน้ ามันจากเรือเดิน
สมุทรมาเข้าสู่โรงงานร่วมกัน 
                2.7 ใกล้ลูกค้าและตลาด ปัจจัยนี้ส าคัญที่สุดส าหรับการเลือกท าเลที่ตั้งธุรกิจ
บริการเพราะการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าย่อมจะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า  และ
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สามารถเพิ่มความถี่ในการติดต่อระหว่างลูกค้าย่อมจะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า  ธุรกิจ
การค้าปลีกเป็นตัวอย่างที่ดีในกรณีนี้  ดังจะเห็นได้จากการที่ห้างสรรพสินค้าทั้งหลายพยายามขยาย
สาขาให้กระจายอย่างทั่วถึงในหมู่ลูกค้า  เพื่อหวังยอดขายที่เพิ่มขึ้น  ความใกล้กับตลาดเป็นปัจจัยที่
ส าคัญมากส าหรับการกระจายสินค้าและธุรกิจคลังสินค้าเพราะความใกล้ชิดกับตลาดจะท าให้เวลาที่
ใช้ในการขนส่งลดลง  และสินค้าถึงมือลูกค้าเร็วขึ้น  ซึ่งมีผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย  ระยะทาง
ระหว่างโรงงานกับลูกค้าหรือตลาดของผลิตภัณฑ์  เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าขนส่ง ปัจจัย
นี้จะมีความส าคัญมากถ้าผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ หรือมีน้ าหนักมาก  และอัตราค่าขนส่งไปสู่ตลาด
ค่อนข้างสูง  ในกรณีเช่นนั้นต้องพยายามเลือกที่ตั้งที่อยู่ใกล้ลูกค้า 
                           2.8 บริการสาธารณูปโภคของรัฐ ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ในเขตที่บริการ
สาธารณูปโภคที่องค์กรของรัฐเป็นผู้จัดให้เข้าถึงได้สะดวก  เช่นไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์ เป็น
ต้น  แม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งคร้ังแรกเป็นต้นทุน และเสียค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ต่ า
กว่าการที่คลังสินค้าจะจัดให้มีบริการเหล่านี้ขึ้นมาเอง 
                2.9 ภาษีอากรและการประกันภัย     เมื่อกิจการคลังสินค้าด าเนินธุรกิจมีรายได้ 
มีผลก าไรจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลตามที่กฎหมาย   ก าหนด  เช่นภาษีการค้า  ภาษีบ ารุงท้องที่
และภาษีรายได้  เป็นต้น  ส าหรับภาษีการค้า และภาษีเงินได้นั้นมีอัตราอย่างเดียวกัน  ไม่ว่าท าเลที่ตั้ง
จะอยู่แห่งใดภายในประเทศ  ส่วนภาษีบ ารุงที่มีอัตราที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นการเลือก
ท าเลที่ตั้ง ซึ่งมีอัตราภาษีต่ าย่อมเป็นทางหนึ่งในการลดต้นทุนภายในของกิจการ  ส าหรับการ
ประกันภัยมีอัตราเบี้ยประกันที่แตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะของท าเลที่ตั้งนั้น  จะมีอัตราความเสี่ยงใน
การเกิดวินาศภัยมากน้อยเพียงใด  เช่นในย่านอุตสาหกรรมที่แออัด อุบัติเหตุและอัคคีภัยย่อมเกิดขึ้น
ได้ง่าย  บริษัทประกันภัยในอัตราสูง  คลังสินค้าเป็นธุรกิจที่จ าเป็นต้องมีการเอาประกันภัย  ท าเล
ที่ตั้งมีส่วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย  ซึ่งเป็นผลให้เกิดความแตกต่าง
ของอัตราเบี้ยประกันภัยในวงเงินที่เอาประกันเท่ากัน  การเลือกท าเลที่มีอัตราการเสี่ยงต่ าย่อมเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลงไปได้ 
        3. การเลือกท าเลที่ตั้งในกระแสโลกาภิวัฒน์  การขนส่งและการติดต่อสื่อสาร
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย  ท าให้โลกมีขอบเขตแคบลงและสามารถรับรู้
ข่าวสารกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น  ประกอบกับนโยบายค้าระหว่างประเทศที่เปิดเสรีปราศจากก าแพงภาษี
น าเข้าซึ่งใช้กีดกันทางการค้า  ท าให้การเลือกท าเลที่ตั้งกว้างไกลไปสู่ระดับนานาชาติ  การเลือก
ท าเลที่ตั้งในต่างประเทศน ามาซึ่งประโยชน์หลายประการ  เช่นลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากค่าแรงที่
ต่ ากว่า  เพิ่มความรู้สึกยอมรับผลิตภัณฑ์ของประเทศลูกค้าถ้าใช้ฐานการผลิตในประเทศนั้น  ปัจจัยที่
ใช้พิจารณาตัดสินใจว่าควรจะมีท าเลที่ตั้งที่ใดมีดังต่อไปนี้ 
                 3.1 ผลิตผลของแรงงานเป็นการวัดต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงจะไม่ค านึงถึง
เฉพาะค่าแรงที่ต่ ากว่าเท่านั้น  แต่จะพิจารณาประสิทธิภาพของการท างานของแรงงานนั้ นด้วย  
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เพราะคนงานเหล่านั้นมักจะผลิตงานที่ด้อยคุณภาพต้องเสียเวลาแก้ไขหรือท างานได้ปริมาณน้อย
กว่าที่ควรเป็น จึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนลงทุนต้ังฐานการผลิตที่ประเทศใด 
                 3.2 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ประเทศที่ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองย่อมเสี่ยงต่อการมีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน  ซึ่งท าให้ต้นทุนค่าแรงงาน
เปลี่ยนไป  มีผลกระทบให้ผลก าไรหรือรายได้ที่แท้จริงลดลงจากการขาดทุนจากอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา  อันจะท าให้กิจการเสียหายได้อย่างมาก 
                 3.3 ต้นทุนที่เป็นต้นทุนที่มองเห็นสัมผัสได้ (Tangible Costs) และต้นทุนที่
มองไม่เห็น (Intangible Costs) รวมกัน ได้แก่ 
                              - ต้นทุนที่มองเห็น เช่นค่าสาธารณูปโภค  ค่าแรง  ค่าวัตถุดิบ  ภาษี  ค่า
เสื่อมราคาค่าก่อสร้างและส านักงาน  ค่าขนส่ง 
                              - ต้นทุนที่มองไม่เห็น เช่นค่าอบรมคนงาน  สิ่งอ านวยความสะดวกของ
ชุมชน   ทัศนคติของชุมชนและคนงาน เป็นต้น 
  3.4 ทัศนคติของประชากร (Attitude)ทัศนคติของประชากรเป็นความรู้สึกไม่
ชอบของคนในประเทศนั้นต่อการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ  ซึ่งอาจเป็นทางบวก
เพราะมีการว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นหรืออาจเป็นทางลบเพราะโรงงานต่างชาติมาแข่งขันกับธุรกิจ
ท้องถิ่น  หรือสร้างมลพิษให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
          4. การเลือกท าเลที่ตั้งในระดับสากลในกรณีที่ต้องขยายการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน  
ซึ่งมีความเสี่ยงสูง  ถ้าไม่ได้ท าการศึกษาปัจจัยทุกอย่างให้ถี่ถ้วน  การลงทุนอาจสูญเปล่า ปัจจัยที่
ส าคัญมีดังน้ี 
                    4.1 ภาครัฐบาล ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง 
                   4.2 กฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับ 
                    4.3 สภาพแวดล้อมและชุมชน 
                    4.4 การส่งเสริมการลงทุน 
                    4.5 ผู้ขายปัจจัยการผลิต และลูกค้า 
                    4.6 สาธารณูปโภค การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 
กลยุทธ์ในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า 
 การเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้านั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมหลายข้อเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในธุรกิจ ท าให้เกิดรายได้ และก าไรเพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คลังสินค้าถือ
เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีความหลากหลายในรูปแบบ เพื่อให้สามารถบริการแก่
ผู้ประกอบการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพให้สามารถตอบสนองการด าเนินการของแต่
ละผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้จะมีหลักส าคัญในการกลยุทธ์การเลือกท าเลที่ตั้ง 3 ประการ คือ 



37 
 

 

1.การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิตและตลาด 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
จ าเป็นต้องจัดต้ังคลังสินค้าเอกชนขึ้นเพื่อรองรับปริมาณวัตถุดิบที่เตรียมป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 
จนเป็นสินค้าส าเร็จเพื่อรอการจ าหน่าย ดังนี้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเลือกท าเลที่ตั้งให้สอดคล้อง
กับแหล่งวัตถุดิบและแหล่งตลาดในคราวเดียวกัน ซึ่งหากท าได้จะเป็นวิธีการในการลดต้นทุนได้ทั้ง
ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการบริการลูกค้า แต่วิธีการเลือกท าเลที่ตั้งในลักษณะนี้มีข้อจ ากัด คือ 
ต้นทุนค่าที่ดิน จะสูงมากเพราะอาจต้องเลือกท าเลที่ตั้งในเมือง ตัวอย่างเช่น ท าเลที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย ใกล้เขตมีนบุรี ที่มีอุตสาหกรรมหลักที่มีชื่อเสียงหลายแห่งไปตั้งอยู่
จะใกล้กับโรงงาน (แหล่งผลิต) และใกล้ตลาดในคราวเดียวกัน 
2.การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้ตลาด 
 การตัดสินใจเลือกท าที่ตั้งลักษณะนี้ผู้ประกอบการจะพิจารณาจัดตั้งคลังสินค้าให้
ใกล้ลูกค้าให้มากที่สุด ในทางปฏิบัติปัจจุบันท าได้ยากมาก และเชื่อว่าจะไม่มีผู้ประกอบการใดน า
แนวคิดในการเลือกท าเลที่ตั้งลักษณะนี้ไปใช้พิจารณาในการเลือกท าเลที่ตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการตั้ง
คลังสินค้าใกล้ตลาดจะต้องใช้ต้นทุนคงที่ด้านที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อาจมีต้นทุนสูง
มาก ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการคลังสินค้ามีทางเลือกที่จะจัดตั้งคลังสินค้าให้อยู่ใกล้ตลาดได้โดย
อาศัยสามารถตั้งคลังสินค้าบริเวณถนนบางนา-ตราด ถนนร่มเกล้า ลาดกระบัง ถนนเจ้าคุณทหาร 
ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 รวมทั้งถนนวงแหวนรอบนอก หรือวงแหวนอุตสาหกรรม ที่
เส้นทางของถนนสายนี้ใช้ชื่อว่า ถนนกาญจนาภิเษก ในขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากเป็นถนนที่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศเป็น อีกทั้งยังถือว่าเป็นตลาดหลักของสินค้าเกือบทุก
ประเภท ปัจจุบันมีคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าไปด าเนินการจัดตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมมากมายซึ่งสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งยัง
สามารถกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้เช่นกัน 
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ภาพท่ี3.3 การเลือกท าเลท่ีตั งใกล้แหล่งตลาด 
 
การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิต 
 คลังสินค้าวัตถุดิบจะมีความส าคัญมากในกระบวนการเร่ิมต้นของการผลิตการ
เลือกท าเลที่ตั้งในลักษณะนี้จะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบให้มากที่สุดทั้งนี้เนื่องจากความต้องการ
วัตถุดิบมีอยู่อย่างต่อเนื่องหากอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบจะมีปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งรวมทั้งการ
ควบคุมปริมาณการจัดส่งที่อาจต้องส่งคราวละ มาก ๆ ท าให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบ 
และต้นทุนในการด าเนินการคลังสินค้า 
 
ระบบจัดการคลังสินค้าWMS(Warehouse Management System) 
 ระบบจัดการคลังสินค้าWMS(Warehouse Manager) คือ ระบบการจัดการข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยอาศัยระบบ Barcode 
เข้ามาช่วยก าหนดตัวตนของสินค้า หรือวัตถุดิบแต่ละตัว และน าข้อมูลตัวสินค้าหรือวัตถุดิบบันทึก
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ข้อมูลในระบบเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดการในรูปแบบต่างๆ ตามที่เราต้องการ โดยมีการกระท า
อยู่ 3 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการรับเข้า กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนการจัดส่ง 
 

 
 

ภาพท่ี3.4 ตัวอย่างกรณี ไม่มีการใช้ระบบจัดการคลังสินค้า และไม่มีระบบบาร์โค้ด 
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  ภาพท่ี3.5 ตัวอย่างกรณี มีการใช้งานระบบคลังสินค้า และระบบบาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี3.5 ตัวอย่างกรณี มีการใช้งานระบบคลังสินค้า และระบบบาร์โค้ด 
 
ระบบจัดการคลังสินค้าสามารถแบ่งตามลักษณะการท างานโปรแกรมออกเป็น2ประเภท   
 1. ระบบจัดการคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป คือ ระบบคลังสินค้าที่ได้ถูกแบบตัวระบบ
ไว้อยู่ โดยจะรูปแบบการท างานแบบตายตัว เปลี่ยนข้อมูล หรือระบบการท างานได้น้อย มีข้อจ ากัด
ตามข้อก าหนดตามเวอร์ชันที่ผู้จัดท าก าหนดไว้แล้ว เช่น Version Standard ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลได้ หรือ Version Advance รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
ข้อดีของระบบจัดการคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป คือ  
                  - ราคาถูก เนื่องจากพัฒนาแค่คร้ังเดียว สามารถน าไปใช้งานหลายๆทีได้ 
                  - มีฟังก์ชันการท างานให้เลือกใช้หลากหลาย 
                  - พร้อมติดต้ัง และใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาใหม่ 
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ข้อเสียของระบบการจัดคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป คือ 
  - ระบบไม่ตรงตามขั้นตอนการท างานของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องปรับตัวเข้าหา
ระบบ 
                  - ระบบมีความยึดหยุ่นน้อย การจะพัฒนาระบบเพิ่มเติมท าได้ยาก 
                  - เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ยาก หรือจ ากัดตามโปรแกรมก าหนดไว้ 
                  - เกิดการต่อต้าน   ระบบ หรือผู้ใช้งานไม่อยากใช้งานระบบ เนื่องจากต้องเรียนรู้
ระบบใหม่ 
                  - หากโปรแกรมไม่ได้ถูกพัฒนาจากผู้ขายอย่างต่อเนื่อง การใช้งานเพื่อรองรับ
อนาคตเป็นไปได้ยาก 
 2. ระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ คือ ระบบจัดการคลังสินค้า
ที่เขียนขึ้นมาจากการท างานจริงของผู้ใช้งาน โดยการเข้าไปศึกษาการท างานตามขั้นตอนต่างๆตาม
จริง แล้วน าข้อมูลมาเขียนเป็นรูปแบบของ Work Flow เพื่อสร้างแบบจ าลองระบบจัดการคลังสินค้า 
โดยระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ จะได้ระบบตามที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆ ท า
ให้ผู้ใช้งานง่ายในการท างาน สามารถเรียนรู้ระบบได้อย่างรวดเร็ว และเกิดแรงต่อต้านกับระบบ
น้อย 
ข้อดีของระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ 
                 - ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบตามความต้องการจริง 
                 - เรียนรู้การท างานของระบบได้เร็วรวด เนื่องจากพัฒนามาจากการท างานของ
ผู้ใช้งานเดิม 
                - ลดแรงต้านทานระหว่างระบบ กับผู้ใช้งาน เนื่องจากระบบพัฒนาจากการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้งาน 
                 - สามารถเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนได้ อย่างไม่มีข้อจ ากัด ยกเว้นระบบอ่ืนไม่ยอมให้
เชื่อมต่อ 
                 - รองรับการท างานของระบบในอนาคต เน่ืองจากระบบสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ 
                 - สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า 
                - ราคาระบบคิดตามขั้นตอน หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง คิดเฉพาะในส่วนที่
ผู้ใช้งานต้องการเท่านั้น 
ข้อเสียของระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ 
                 - เสียเวลาในการพัฒนาระบบ 
                 - ราคาระบบสูงกว่าระบบจัดการคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป 
คุณสมบัติของระบบจัดการคลังสินค้า 
 - ระบบ Barcode เพื่อจัดการระบุข้อมูลสินค้า หรือวัตถุดิบแต่ละตัว 
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                - ข้อมูล สินค้า หรือวัตถุดิบ 
                 - ข้อมูล ผู้ใช้งาน ผู้ชื้อ ผู้ขาย  
                 - ข้อมูลสินค้าในส่วนของการรับเข้า-ออก 
                 - ข้อมูลวัตถุดิบในส่วนของการรับเข้า-ออก 
                 - ข้อมูลการผลิต จ านวนสินค้าดี จ านวนสินค้าเสีย 
                - รายงานข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบจัดการคลังสินค้า 
                - ต าแหน่งในการเก็บสินค้า  
                 - สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ของผู้ใช้งาน 
                - รองรับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เพื่อง่ายในการเข้าใช้งานระบบ 
องค์ประกอบของระบบจัดการคลังสินค้า 
  ส่วนประกอบของระบบจัดการคลังสินค้าประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักซึ่งเป็น
ส่วนประกอบที่ส าหรับในการจัดการสินค้า หรือวัตถุดิบในระบบการท างาน ได้แก่ 
กระบวนการรับสินค้า(Receive)  
                 คือการรับเข้าวัตถุดิบหรือสินค้า เข้ามาเก็บยังคลังสินค้า โดยจะท าการติดบาร์โค้ด
ลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเร่ิมจากกระบวนการ 
                - การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง 
                 - ท าการพิมพ์บาร์โค้ดส าหรับติดบนสินค้า ที่ต้องการรับเข้าคลัง 
                - ตรวจสอบจ านวนสินค้า และติดบาร์โค้ดลงสินค้า 
                - บันทึกข้อมูลสินค้า เข้าระบบจัดการคลังสินค้า เพื่อเตรียมจัดเก็บ 
กระบวนการจัดเก็บสินค้า(Storage) 
                 คือกระบวนการจัดเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบ หลังจากผ่านการตรวจสอบสินค้า การ
ติดบาร์โค้ด จากกระบวนการรับเข้าสินค้า เพื่อน าไปจัดเก็บตามต าแหน่ง ที่ได้ท าการจัดเตรียมไว้ 
                 - เตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และท าการติดบาร์โค้ดแทนต าแหน่งที่ต้องการ
จัดเก็บ 
                 - เลือกต าแหน่งที่ต้องการจัดเก็บ และเลือกสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ และท าการ
บันทึกข้อมูลในระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งส่วนมากจะใช้งานอุปกรณ์ Mobile Computer ในการ
ท างานโดยข้อมูลสินค้า และต าแหน่งในการจัดเก็บจะถูกบันทึกไว้ในระบบ เพื่อน าไปใช้ส าหรับ
กระบวนจัดส่งต่อไป 
กระบวนการจัดส่งสินค้า(Delivery) 
    คือกระบวนการในการจัดเตรียมสินค้า เพื่อท าการส่งสินค้า โดยข้อมูลสินค้า และ
ต าแหน่งสินค้าจะถูกแจ้งมาทางระบบ ผู้ท าการเตรียมสินค้า เพียงกระท าการหยิบสินค้าตามที่ระบบ
แนะน า 
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                  - ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เตรียมสินค้า ตามรายการ 
                  - ผู้ใช้งาน หยิบสินค้า ตามที่ระบบน า โดยการยืนยันรหัสบาร์โค้ดของต าแหน่ง
จัดเก็บ และบาร์โค้ดของสินค้า 
                  - ผู้ใช้งานยืนยันการหยิบสินค้าจากระบบ ระบบจะท าการตัดสต็อกสินค้า โดย
อัตโนมัต ิ
 
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า 
 1. Server ส าหรับใช้ติดตั้งโปรแกรมจัดการคลังสินค้า ขนาดความเร็ว ความจุ 
ขึ้นอยู่ปริมาณข้อมูลที่ต้องการใช้งานในระบบจัดการคลังสินค้า 
 2. Client  คือ เคร่ืองส าหรับเข้าไปใช้งานระบบจัดการคลังสินค้า สามารถแยก
ออกมาได้ดังนี ้
  - Computer ส าหรับเข้าใช้งานระบบจัดการคลังสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ 

 

ภาพท่ี3.6 Computer 
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                 - Mobile Computer ส าหรับยันยืนข้อมูลเข้าในระบบ เข้าใช้งานระบบได้เฉพาะ
ส่วนที่ออกแบบไว้ เช่น ตรวจรับสินค้า ตรวจนับสินค้า ยืนยันต าแหน่งจัดเก็บ ยืนยันจัดเก็บสินค้า 
หรือยืนยันการจัดส่งสินค้า 

              ภาพท่ี3.7 Mobile Computer 
  - Scanner Barcode ส าหรับยันยืนข้อมูลเข้าในระบบ แต่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
ในการส่งข้อมูลเข้าในระบบ 

   ภาพท่ี3.8 Scanner Barcode 
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 - Printer Barcode ส าหรับพิมพ์บาร์โค้ด หรือข้อมูลสินค้าลงบนตัวสินค้า เพื่อใช้ 
ระบุ ID ของสินค้า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
    
    
    
 
   ภาพท่ี3.9 Printer Barcode 
    
 - Network ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกตัวเพื่อส่งข้อมูลไปยัง Server และให้ Server 
ส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว มายังอุปกรณ์ หรือเรียกว่า อุปกรณ์ส าหรับรับส่งข้อมูล มี 2 แบบ แบบมี
สาย และแบบไร้สาย ดังนี้ 
  - Cable โดยส่วนมาก การเชื่อมต่อแบบมีสาย ส่วนมากยังใช้การเชื่อมต่อแบบ 
LAN  
 
 
 
 
 
 
    ภาพท่ี3.10 Cable 
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 - Wireless โดยส่วนมาก การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ใช้งานเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi 
หรือผ่านสัญญาณโทรศัพท์ในกรณีไม่อยู่ในพื้นเดียวกัน Wireless โดยส่วนมาก การเชื่อมต่อแบบไร้
สาย ใช้งานเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi หรือผ่านสัญญาณโทรศัพท์ในกรณีไม่อยู่ในพื้นเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี3.11 Wireless 
 
ระบบท่ีน ามาใช้ในการจัดเก็บสินค้า 
มีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิดซึ่งในแต่ละแนวคิดจะมีข้อดี ข้อเสีย
ดังนี ้
1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 
 เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ 
และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
คลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งในการจัด เก็บรวมทั้งจ านวนที่จัดเก็บ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการ
จัดเก็บนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนสินค้าหรือ SKU น้อย และมีจ านวน
ต าแหน่งที่จัดเก็บน้อยด้วย ส าหรับในการท างานในนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะ
เป็นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองการจัดเก็บแล้วแต่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกัน จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจัดเก็บ
หรือการที่หาสินค้านั้นไม่เจอในวันที่ พนักงานที่ประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน ตารางด้านล่างจะ
แสดงการเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของรูปแบบการจัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ 
ข้อดีระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ  
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 - ไม่ต้องการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
 - มีความยืดหยุ่นสูง 
ข้อเสียระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ  
 - ยากในการหาสินค้า 
 - ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานคลังสินค้า 
 - ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว 
 แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ 
สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บ
รูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวน
สินค้าหรือจ านวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมี
ข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่ สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละมากๆจนเกินจ านวน location ที่ก าหนดไว้
ของสินค้าชนิดน้ันหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้า มาน้อยในช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิด
พื้นที่ที่เตรียมไว้ส าหรับสินค้าชนิดน้ันว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี  
ข้อดีระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว  
 - ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 - ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
ข้อเสียระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว  
 - ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที่ 
 - ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก 
 - ต้องใช้พื้นที่มากหลายต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้มากที่สุด 
 - ยากต่อการขยายพื้นที่จัดเก็บ 
 - ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจัดเก็บสินค้า 
3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) 
 รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการ
จัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้
รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับการจัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อน
รหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า 
และน าออกของรหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่เน่ืองจากมีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ในการ
จัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้พนักงานรู้ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความยืดหยุ่นใน
กรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมีความ ต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งจะท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 
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ข้อดีระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า 
 - ง่ายต่อการค้นหาสินค้า 
 - ง่ายต่อการหยิบสินค้า 
 - ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 - ไม่จ าเป็นต้องมีการบันทึกต าแหน่งสินค้า 
ข้อเสียระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า 
 - ไม่ยืดหยุ่น 
 - ยากต่อการปรับปริมาณความต้องการสินค้า 
 - การเพิ่มการจัดเก็บสินค้าใหม่จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บสินค้าเดิมทั้งหมด 
 - ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที่ 
4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 
 เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product 
type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวาง
สินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า
แบบนี้จัดอยู่ในแบบ combination system ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือ
มีการเน้นเร่ือง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึง
ต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีข้อเสียเช่นกันเนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจ าเป็นต้องมี
ความรู้ใน เร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ 
pick สินค้าผิดชนิดได้ จากตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี้ 
ข้อดีระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า 
 - สินค้าถูกแบบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ได้ง่าย 
 - การหยิบสินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีความยืดหยุ่นสูง 
ข้อเสียระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า 
 - ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิดรุ่น/ยี่ห้อ 
 - จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ 
 - การใช้สอยพื้นที่จัดเก็บดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด 
 - สินค้าบางอย่างอาจยุ่งยากในการจัดประเภทสินค้า 
5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) 
 เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูก
จัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการ
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ปรับปรุงข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่าง
คุ้มค่า เพิ่ม การใช้งานพื้นที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคลังสินค้าทุก
ขนาด 
ข้อดีระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 
 - สามารถใช้งานพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 - มีความยืดหยุ่นสูง 
 - ง่ายต่อการขยายการจัดเก็บ 
 - ง่ายในการปฏิบัติงาน 
 - ระยะทางเดินหยิบสินค้าไม่ไกล 
ข้อเสียระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 
 - ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
 - ต้องเข้มงวดในติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ 
6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) 
 เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดย
ต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้า ชนิดนั้นๆ เช่น หาก
คลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการ
จัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม เป็น
ต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว ส าหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น 
เนื่องจากมีการค านึงถึงเร่ืองการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้ โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าทุกๆ
แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ หลากหลาย 
ข้อดีระบบการจัดเก็บแบบผสม 
 - มีความยืดหยุ่นสูง 
 - เป็นการประสานข้อดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 
 - สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บได้ตามสภาพของคลังสินค้า 
 - สามารถควบคุมการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี 
 - ขยายการจัดเก็บได้ง่าย 
ข้อเสียระบบการจัดเก็บแบบผสม 
 - อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนเนื่องจากมีระบบการจัดเก็บมากกว่า 1 วิธี 
 - การใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ได้มีการเสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินค้าไว้ 2 แนวคิด ดังนี้ 



50 
 

 
 

 1. การจัดเก็บแบบสุ่ม (Random Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธี
หนึ่งที่ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่างได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนดพื้นที่ไว้
เฉพาะส าหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 2. การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า ที่มีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะ
การ จัดเก็บสินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage 
นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดิน
ที่เก็บสินค้าและท าให้เกิด ความไม่สมดุลในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ส าหรับจัดเก็บแบบซุ่ม 
(Random Storage) นั้น จะเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้าซึ่ง จะช่วย
ลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ ท าให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจาก
สินค้าที่มีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ไกลจากประตู เป็นต้น 
 
ความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้า 
Stock on Rack หรือ การจัดเก็บสินไว้บนชั้นเก็บสินค้า 
  เป็นการจัดเก็บสินค้าที่นิยมมากวิธีหนึ่งในปัจจุบัน การจัดเก็บสินค้าก็ต้องเก็บบน
ชั้นจัดเก็บสินค้าอยู่แล้ว แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่จริงเสมอไป เพราะสินค้าบางประเภท สามารถวาง
ทับซ้อนตัวเองแนวสูงได้อย่างปลอดภัย การที่เราเอาสินค้าประเภทนั้นมาจัดเก็บบนชั้นจัดเก็บสินค้า 
จะท าให้เสียต้นทุนสร้างชั้นวางสินค้าโดยไม่จ าเป็น และเป็นสาเหตุให้เกิด Cost Efficiency ที่ลดลง
อีกด้วย ฉะนั้น การจะเก็บสินค้าบนชั้นจัดเก็บสินค้า เราต้องดูก่อนว่าสินค้าสามารถวางซ้อนทับ
ตัวเองแนวสูงได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งบางคร้ัง สินค้ามี Turn Over สูง การเอาไปเก็บที่ชั้น
จัดเก็บสินค้า จะท าให้เสียเวลาในการไปเก็บและการไปหยิบสินค้าก็เอามาจะเก็บแบบ On Floor 
แทนเป็นต้น ซึ่งประเภทของชั้นวางสินค้าในปัจจุบันที่นิยมใช้กันได้แก่  
1.Selective Rack 
  เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มี
น้ าหนักมาก เกินกว่าก าลังของคนที่จะยกได้ จึงต้องใช้รถยก ลักษณะเด่นของ Selective Rack คือมี
ความแข็งแรงทนทาน จุดเด่นของชั้นเก็บสินค้าชนิดนี้คือ สามารถเลือกตักสินค้าพาเลทใดก่อนก็ได้ 
สามารถรับน้ าหนักได้ 500-2,000 กก./ระดับชั้น 
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    ภาพท่ี3.12 Selective Rack 
2.Drive-in Rack 
  ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-Inชั้นวางสินค้าแนวลึก ประหยัดพื้นที่ 50-80% เหมาะ
ส าหรับเก็บสินค้าประเภทเดียวกันในแต่ละช่อง ระบบนี้สามารถจัดเก็บรูปแบบเข้าด้านหน้าและ
ออกด้านหลังได้ โดยเว้นด้านหลังส าหรับน าไปเบิกจ่าย 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
             

                
 

 ภาพท่ี3.13 Drive-in Rack 
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3. Very Narrow Aisle Rack  
 ชั้นวางสินค้าประเภท Selective Rackแต่ลดความกว้างของช่องทางเดินรถลงเหลือ 
1.5-1.8 เมตรท าให้พื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้นถึง50%เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ
ปริมาณมากๆหรือหรือคลังสินค้าที่มีขนาดพื้นที่จ ากัดปริมาณมากๆหรือหรือคลัสินค้าที่มีขนาด
พื้นที่จ ากัด 
 

 
  ภาพท่ี3.14 Very Narrow Aisle Rack 
4. Mobile Rack  
 เหมาะส าหรับการจัดเก็บพาเลท โดยเน้นความคล่องตัวและเรียบง่ายในการจัดเก็บและยัง

สามารถใช้รถยกเข้าไปขนย้ายได้อีกด้วย ด้วยการขับเคลื่อนอย่างนุ่มนวล, อุปกรณ์ใช้งานง่ายและอีก

หลายอุปกรณ์ความปลอดภัย 
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  ภาพท่ี3.15 Mobile Rack 
5. AS/RS 
 ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System  
เรียกโดยย่อว่า AS/RS)  คือ การท างานของระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุม 
ด้วยระบบการจัดเก็บวัสดุ การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ท างานร่วมกับ
โรงงานและคลังสินค้า ซึ่งสามารถออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับการท างานลักษณะต่างๆได้ 
โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการจัดเก็บและเรียกใช้ของอุปกรณ์ แบบ AS/RS จะ
พิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของหิ้งที่ใช้จัดเก็บ ความเร็วในการเคลื่อนของอุปกรณ์ AS/RS ทั้ง
ในแนวด่ิงและแนวราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี3.16  ภาพประกอบของระบบ AS/RS 
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ระบบ AS/RS แบ่งออกเป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
                        - Unit Load AS/RS คือการขนถ่ายวัสดุที่เป็น Pallet, ภาชนะบรรจุ, ถุง หรือกล่อง
ต่างๆ (Package) ที่มีขนาดมาตรฐาน ระบบประกอบไปด้วยการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ , S/R 
Machine ที่จะเคลื่อนที่ไปตามรางและมีระบบเลื่อนส าหรับรับ-ส่งวัสดุเป็นระบบอัตโนมัติขนาด
ใหญ ่ 

                         ภาพที่3.17  แบบ Unit Load AS/RS 
 - Miniload AS/RS คือไม่จ าเป็นต้องน าลังหรือกล่องออกมายังจุดรับ-ส่ง แล้ว
น าเข้าไปเก็บ แต่ผู้ท างานสามารถหยิบสิ่งที่ต้องการออกมาจากจุดจัดเก็บได้ในทันที ซึ่งหมายถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเวลาการท างาน  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี3.18  แบบ Miniload AS/RS 
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  - Man-on-Board AS/RS หรือ Man-aboard AS/RSเป็นการแก้ปัญหาความต้องการ
การรับวัสดุแบบเจาะจงจากการจัดเก็บในระบบนี้ผู้ท างานจะควบคุมอยู่บน S/R Machine ใช้คนใน
การขับเคลื่อน S/R machine มีการหยิบวัสดุแต่ละชิ้นจากต าแหน่งที่เก็บได้โดยตรง 
                        - Automated Item Retrieval System มีการออกแบบให้สามารถรับวัสดุเฉพาะ โดย
ใช้การท างานออกแบบชั้นวางแบบ Flow-through ให้การจัดเก็บวัสดุทางด้านหลัง และรับวัสดุออก
ทางด้านหน้า ด้วยการผลักบนชั้นวางแบบ flow-through ให้วัสดุไหลไปบนสายพานล าเลียงการ
จัดเก็บสามารถท างานได้แบบ FIFO  

ภาพท่ี3.19 แบบ Automated Item Retrieval System 
 - Deep-Lane AS/RSใช้กับการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูง มีปริมาณสินค้าคงคลัง
สูง แต่ชนิดของสินค้า (SKUs) น้อยการท างานค่อนข้างเหมือนกับระบบ Unit-load แต่ใน 1 ช่อง
จัดเก็บมีความลึกสามารถจัดเก็บได้มากกว่า 1 หน่วยชั้นวางมีการออกแบบให้น้ าหนักบรรทุกไหล
เข้าไป (Flow-Through designed) โดยแต่ละ rack ออกแบบให้ flow-throughการจัดเก็บวัสดุท างาน
ด้านหน่ึง ส่วนการรับวัสดุจะท างานอีกด้านหน่ึง 
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ภาพท่ี3.20 แบบ Deep-Lane AS/RS 
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบ AS/RS 
                     1.โครงสร้างที่เก็บวัสดุ (Storage Structure) 
                      2.เคร่ือง S/R (Storage/Retrieval Machine) 
                      3.หน่วยของการเก็บวัสดุ (Storage Module) 
                    4.สถานีหยิบและฝากวัสดุ (Pickup and Deposit Station) 
อุปกรณ์พิเศษของระบบ AS/RS 
                     1.รถเคลื่อนย้ายช่องทางขนส่งวัสดุ (Aisle Transfer Car) 
                     2.อุปกรณ์ตรวจสอบถังบรรจุวัสดุว่างเปล่า/เต็ม 
                     3.สถานีวัดขนาดโหลด (Sizing Station) 
                     4.สถานีบ่งชี้โหลด (Load Identification Station) 
การประยุกต์ใช้ระบบ AS/RS 
การแยกใช้งานของระบบ AS/RS ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
                       1.จัดเก็บและเรียกคืน Unit Load 
                       2.หยิบวัสดุตามสั่ง (Order picking) 
                       3.ระบบจัดเก็บวัสดุระหว่างกระบวนการ 
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การจัดเก็บวัสดุระหว่างกระบวนการ 
 1.ใช้เก็บชุดของชิ้นงานประกอบ 
 2.สนับสนุนการผลิตแบบ JIT 
 3.ใช้เป็นบัฟเฟอร์ส าหรับจัดเก็บวัสดุ 
 4.สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบบ่งชี้ชิ้นงานแบบอัตโนมัติ 
 5.ท าให้เกิดการควบคุมและการติดตามวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.สนับสนุนการท าให้เกิดการท างานแบบอัตโนมัติทั้งโรงงาน 
ข้อดีของระบบ AS/RS 
                  Automated Storage and Retrieval System เป็นระบบที่สามารถรับและจัดเก็บ
สินค้าเข้าคลังได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า ลดระยะเวลาการท างาน และลดจ านวนพนักงานงานในการจะ
เก็บสินค้า ระบบ AS/RS จะค านวณการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตราการเคลื่อนไหวสูงไว้ในต าแหน่งที่
เหมาะสม สะดวกต่อการหยิบ อีกทั้งยังช่วยป้องกันความเสียหายในการขนย้ายสินค้า และช่วย
จัดเรียงสินค้าให้เป็นระบบและระเบียบมากขึ้น ระบบสามารถน าไปใช้ร่วมกับ โปรแกรมระบบ
จัดการในคลังสินค้า (Warehouse Management System Software, 
ข้อเสียของระบบ AS/RS 
 1.ค่าใช้จ่ายในการสั่งชื้อสูง 
 2.ใช้พื้นที่ในการท างานเยอะ 
 3.อาจมีปัญหาทางเสียงได้ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
                    - เพิ่มความรวดเร็วในการคัดแยกสินค้า 
  - ลดเวลาการท างานและลดงานที่ซ้ าซ้อน 
   - ประหยัดพื้นที่คัดแยกสินค้า 
                     - ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 
   - ลดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า, เพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้า 
   - เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้า, 
   - ท างานรวดเร็ว แม่นย า 
   - ประหยัดพลังงาน 
                    ระบบ AS/RS เหมาะกับงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่มีการขนถ่ายสินค้าคร้ังละมากๆ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วแม่นย าและประหยัดพลังงานคนในการขนย้ายขนาดใหญ่และมีน้ าหนัก ซึ่ง
โอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1. การหยิบสินค้าตาม

ใบสั่ง 
Order Picking การน าสินค้าจากที่จัดเก็บมาท าการจ่าย

ตามรายการสั่งซื้อสินค้า 

2. การผลิต Manufacturing การผลิตสินค้าเพื่อการใช้หรือขายโดยมี
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ การด าเนินการทาง
เคมีและชีวะ และ คนงาน เป็นส่วนร่วม
ในการผลิต  อุตสาหกรรมการผลิต 
สามารถหมายถึง การประกอบกิจกรรม
ของมนุษย์ ตั้งแต่ หัตถกรรม ไปจนถึง 
เทคโนโลยีขั้นสูง 

3. การรวบรวมสินค้า
ก่อนจัดส่ง 

Consolidation การรวบรวมสินค้าสินค้าตั้งแต่สอง
รายการขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง 

4. การกระจายสินค้า Physical Distribution การด าเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้ ง
ภายในองค์การ และผ่านช่องทางการจัด 
จ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพอใจให้กับลูกค้าซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม หลายประเภท 
เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา การบรรจุ
หีบห่อ 

5. การเก็บ รักษาด้วย
การแช่แข็ง 

Frozen storage การเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง  ซึ่ง
ผ่ านกระบวนการการแช่ เยือกแข็ ง
มาแล้ว เพื่ อรอการจัดจ าหน่ ายและ
กระจายสินค้าไปสู่ลูกค้า หรือผู้บริโภค 

6. ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ต่ อ
ขนาด 

Economies of Scale ความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วย 
ธุรกิจสามารถผลิตผลผลิตได้ในจ านวน
มากขึ้นจนท าให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย
ต่อหน่วยต่ าลงได้ 
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7. ก า รจ้ า งพนั ก ง าน
แบบชั่วคราว 

Outsource การว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากรที่มี
ค ว า ม รู้ ค ว า มส าม า ร ถ แล ะค ว า ม
เชี่ยวชาญในเร่ืองต่างๆเป็นการเฉพาะ 
เข้ามาท างานนั้นๆแทนให้ทั้งหมดหรือ
อาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน 

8. การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ  

Multimodal 
Transport Operator 

บุคคลใด ซึ่ งตนเองหรือตัวแทนท า 
สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
กับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้ รับ
ประกอบการขนส่งฯ เป็นคู่สัญญาท า
สัญญากับผู้ส่งหรือ ขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า 

9. การด าเนินการแบบ
พอดีเวลา 

Just-in-time กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การขนส่ง ซึ่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาตาม
ก าหนดการในการ 

10.. การบริหารจัดการ Work Flow การบริหารจัดการ ล าดับขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานระหว่าง บุคคลากรหรือ
หน่วยงานโดยก าหนดเป็นกฎเกณฑ์และ
ใช้เอกสารหรือคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การก ากับงาน 

11. ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ
สินค้า 

Receive การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อ
เนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลการสั่ งซื้อ  ระบบการรับ
สินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูล
การน าเข้า 

12. กระบวนการจัดเก็บ
สินค้า 

Storage กระบวนการจัดเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบ 
หลังจากผ่านการตรวจสอบสินค้า การ
ติดบาร์โค้ชจากกระบวนการรับเข้า
สินค้า เพื่อน าไปจัดเก็บตามต าแหน่ง ที่
ได้ท าการจัดเตรียมไว้ 

13. การจัดเก็บแบบสุ่ม Random Storage เป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธีหนึ่ง
ที่ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่
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ว่างได้ทั่วคลังสินค้า 
14. การจัดเก็บตาปริมาณ

ความต้องการหยิบ
สินค้า 

Volume  based 
Storage 

เป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า ที่มีความ
ต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออก 

15. การขนส่งทางอากาศ Airfreight  การล าเลียงคน สัตว์ และสิ่งของจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทาง
ของมนุษย์โดยทางอากาศ ยานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่ง คือ เคร่ืองบิน ส าหรับ
ยานพาหนะที่สามารถ เคลื่ อนที่ ใน
อากาศได้มีหลายชนิด ได้แก่ เคร่ืองร่อน 
บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็นต้น 

16. การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทาง
สู่ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทาง
อากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออก
เรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วนในทางการค้า
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ก า ร ส่ ง อ อ ก
หมายถึง การขายสินค้าและบริการใน
ประเทศไปสู่ตลาดอื่น 

17. การปล่อยสินค้า Dispatch การล า เลี ยงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบน
พาหนะขนส่งหรือจ านวนเงินที่จ่าย
ให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่งสินค้า 

18. ก า ร บ ริ ห า ร
คลังสินค้า 

Warehousing  and 
Storage 

เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่ จะช่วยให้
กิจการประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้
กับคู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจได้อย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ทั้ ง นี้  ก า รบ ริ ห า ร
คลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ย่อมน ามาซึ่ง
การลดต้นทุนด าเนินงานของกิจการ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย
สินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
และทันเวลา 
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19. การบริหารสินค้าคง
คลัง 

Inventory 
Management 

เป็นการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการ
สินค้าในคลังสินค้าตั้งแต่ การรวบรวม 
จดบันทึกสินค้าเข้า –ออก การควบคุม
ให้มีสินค้าเหลือในปริมาณที่เหมาะสม 
มีระเบียบแบบแผน เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือ
ผู้บริโภค 

20. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
อั น ต ร า ย แ ล ะ จุ ด
วิกฤตที่ต้องควบคุม 

Hazard Analysis and 
Critical Control Point 
Critical Control Point 
Critical Control 
Point:HACCP 

ระบบการจัดการคุณภาพด้านความ
ป ล อ ด ภั ย ซึ่ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
กระบวนก ารผลิ ต ให้ ไ ด้ อ าหา รที่
ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ 
สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ 

21. การจัดสินค้าเข้าที่  Put-away เป็นกระบวนการต่อจากกระบวนการ
รับสินค้า เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากพาหนะที่น ามาส่ง หรือจาก
ท่ารับสินค้า เข้าสู่พื้นที่จัดเก็บสินค้า 
หรือพื้นที่หยิบสินค้า 

22. เข้าก่อนออกก่อน First In First Out สิ น ค้ า ใ ด ที่ เ ข้ า ค ลั ง สิ น ค้ า ก่ อ น ก็
หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความ
เสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน 

23. คลังสินค้า Warehouse คือสถานที่ส าหรับวาง  จัด เก็บ  พัก 
กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อ
เรียกได้ต่างๆกันอาทิ ศูนย์กระจายสินค้า
, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ 

24. คลังสาธารณะ Public warehouse คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับเก็บ
สินค้าเป็นหลัก เป็นโกดังสินค้ามีการ
จัดเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า 

25. คลังส่วนตัว Private warehouse คลังสินค้าที่ เอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ 
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินค้าของ

https://logisticsolution.wordpress.com/2013/03/06/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/
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ตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดจ าหน่าย
และการกระจายสินค้า 

26. คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ ได้ รับ
มอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า 
การช าระค่าธรรมเนียมและภาษีของ
สินค้าเหล่านี้จะท าได้ก็ต่อเมื่อสินค้า
ดังกล่าวได้รับการขนย้ายจากคลังแล้ว
เท่านั้น 

27. คู่แข่งขัน Competitor บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานบันที่
ด าเนินกิจการด้านธุรกิจอย่างเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันซึ่งสามารถใช้แทนกัน
ได้โดยต้องแข่งขันกันด้านการขาย การ
ผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อเป็น
กิจการที่ยึดครองตลาดให้มากที่สุด 

28 ชั้นวางสินค้า Selective Rack เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าที่ออกแบบให้
เหมาะสมกับการเก็บสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่ มีน้ าหนักมาก เกินกว่าก าลังของ
คนที่จะยกได้ 

29. ชั้ น ว า ง สิ น ค้ า
เคลื่อนที ่

Mobile Rack เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติที่
สามารถเคลื่อนย้ายและหยุดการท างาน
ผ่านแผงควบคุมแบบสัมผัสได้ด้วย
มอเตอร์ติดตั้ง 

30.. ตู้คอนเทนเนอร์ Container ภาชนะส าหรับบรรจุที่ใช้กับการขนส่ง
ทางเรืออย่างแพร่หลาย มีหน้าที่เพื่อให้
ขนส่งง่ายและปลอดภัย 

31. ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า Cross Dock คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับรับสินค้าและส่ง
สิ นค้ า ใน เ วล า  เ ดี ย วกั นห รือ เป็ น
คลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ 
เพื่อใช้ในการขนถ่ายจาก พาหนะหนึ่ง
ไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเหมาะ
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กับสถานที่ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์ใน การ
รวบรวม และกระจายสินค้า 

32. บริการ Services ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มี ตั วตน ไม่สามรถ
มองเห็นได้จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ 
หรือหมายถึง กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก ไม่
สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัส
ไม่ได้  แต่สามารถสร้างความพอใจ
ให้กับผู้รับบริการได้ 

33. บ ริ ก า ร รั บ เ ห ม า
ด้านโลจิสติกส์ 

Contract logistics 
 

กระบวนการที่ผู้ประกอบการมอบหมาย
ให้บ ริษัทภายนอกดูแลการบริหาร
จั ดการสินค้ า  ก า รจั ด เ ก็ บ  บ ริก าร
โอนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่
แล้วจะด าเนินการภายใต้สัญญาระยะ
ยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 

34. บริษัท Company องค์กรธุรกิจชนิดหน่ึง เป็นการรวมกลุ่ม
หรือการรวบรวมปัจเจกบุคคลและ/หรือ
บริษัทอ่ืน ผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุน
ก่อตั้งบริษัท บุคคลกลุ่มนี้มีความมุ่ง
ประสงค์หรือจุดสนใจร่วมกัน 

35. ผู้ขายปลีก Retailers ผู้ค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อแสวงหา
ก าไร ความต้องการของสินค้าสร้างผ่าน
การพัฒนาการตลาดและการส่งเสริม
การขาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภค ผ่านทางห่วงโซ่อุปทาน 

36. แผ่นชิปบอร์ด Chipboard แผ่นกระดาน กระดานที่ท าจากการอัด
ไม้ที่ไม่ใช้แล้วกับเรซิน 

37. ผสมสินค้า Product-mixing กลุ่ มของสินค้ าห รือผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
ลักษณะคล้ายกัน ที่กิจการท าการเสนอ
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ขายให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตลาดเดียวกันแต่สามารถตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่มย่อย
ได้ 

38. มาต รฐ านอาหา ร
ระหว่างประเทศ 

Good Manufacturing 
Practices : GMP 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
เป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้
ผู้ผลิตปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิต
อาหารได้อย่างปลอดภัย 

39. ระบบก า รจั ด เ ก็ บ
และ เ รี ย กคื นวั ส ดุ
อัตโนมัต ิ

Automated 
Storage/Retrieval 
System 

การท างานของระบบการจัดเก็บใน
คลังสินค้าหรือโกดังที่มีการควบคุมด้วย
ระบบการจัด เก็บวัสดุ  การรับวัส ดุ
รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย
ที่ท างานร่วมกับโรงงานและคลังสินค้า 

40. ระบบการจัดเก็บที่
ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด
ต าแหน่งตายตัว 

Random Location 
System 

เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง
ตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถ
ถูกจัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ใน
คลังสินค้า 

41. ระบบก า รจั ด เ ก็ บ
สินค้าตามประเภท
ของสินค้า 

Commodity System เป็น รูปแบบการจัด เก็บสินค้ าตาม
ประ เ ภทของสิ นค้ า โด ยมี ก า ร จั ด
ต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีก
หรือตามsupermarket ทั่วไปที่มีการจัด
วางสินค้าประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่ง
ที่ใกล้กัน 

42. ระบบการจัดเก็บโดย
จั ด เ รี ย ง ต า ม
รหัสสินค้า 

Part  Number System การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า  นั้นจะมี
ล าดับการจัดเก็บเรียงกัน 

43. ระบบจั ด เก็ บ โดย
ก า หนด ต า แ หน่ ง
ตายตัว 

Fixed Location 
System 

แนวความคิดในการจัด เก็บสินค้ า
รูปแบบนี้ เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎี
กล่าวคือ สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU 
นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้
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ตายตัวอยู่แล้ว 
44. ระบบการจัดเก็บโดย

ไร้รูปแบบ 
Informal System เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการ

บันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน
ระบบและสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บ
ไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า 

45. รหัสแท่ง Barcode ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วยเส้น
มืดและเส้นสว่างวางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง 
เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษรใช้
เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้
ง่ายขึ้น 

46. ร ะ บ บ จั ด ก า ร
คลังสินค้า (WMS) 

Warehouse 
Management System 

ระบบที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้า โดย
จะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้าเข้า
คลังจนออกจากคลัง ซึ่งกระบวนการ
หลักคือการรับสินค้า  การจัดเก็บสินค้า
และการเบิกสินค้า 

47. วัสดุที่น ากลับมาใช้ Recycled การน าวัสดุที่เหลือใช้น ากลับมาใช้ใหม่ 
48. วัตถุดิบ Material ของที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมหรือ

ส่วนประกอบอันส าคัญในการผลิต
สินค้าส าเร็จรูป 

49. ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Center ท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าในการ
จัดเตรียมประเภทสินค้าเพื่อกระจายไป
ในขั้นต่อไป 

50. สินค้าคงคลัง Inventory ปริมาณสินค้าหรือบริหารที่ธุ รกิจมี
ส ารองไว้เพื่อการใช้งาน เพื่อการบริหาร 
เพื่อการผลิต เพื่อการจัดจ าหน่ายใน
อนาคต เช่น อุปกรณ์ส านักงาน ชิ้นส่วน
อะไหล่ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
เป็นต้น 

51. สินค้า Goods  ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็น
ได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สบู่ ตู้เย็น เสื้อผ้า กระเป๋า 
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บ้าน รถยนต์ ฯลฯ 
52. ห่วงโซอุปทาน Supply Chain กระบวนการต่างๆที่ท าให้เกิดสินค้า

ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดซื้อ 
ก า รผลิ ต  ก า ร จั ด เ ก็ บ เ ทค โนโล ยี
สารสนเทศ การจัดจ าหน่ายและการ
ขนส่งตั้ งแต่ก่อนและหลังการผลิต
สินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค 

53. ห่วงโซ่อุปสงค์ Demand chain กระบวนการจัดส่งที่ตรงกันข้ามกับ
กระบวนการจัดส่งซัพพลายเชนโดย
กระบวนการที่เกี่ยวข้องนั้นเปลี่ยนมา
เป็นเร่ิมจากอุปสงค์ของลูกค้าแทนห่วง
โซ่ อุปสงค์นั้นด า เนินไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากกว่าของผู้ผลิต
สินค้าค้า 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์ความก้าวหน้า 

 
 จากการที่ได้ไปศึกษาตามโครงการศึกษาวิธีและระบบการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 58-59 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 
4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 7322 เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 รวมทั้งค้นคว้า
ศึกษามาจากแหล่งข้อมูลที่ท าการศึกษาจากเอกสาร บทความ จากการศึกษาทางบริษัทมีระบบการ
จัดเก็บสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด ระบบ WMS(Warehouse Management System)และมีวิธีการ
จัดเก็บสินค้าโดยใช้สายพานล าเลียง ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตกะทิหลากหลายรูปแบบจึงต้องมีการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างดีเพื่อป้องกัน
สินค้าเสื่อมคุณภาพ  ทั้งนี้ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการ
ท างานของ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
  2.เพื่อน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
การท างานในอนาคต 
  3.เพื่อด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณในการ
จัดท าโมเดล 
 
1.ระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการท างานของ บริษัท เทพผดุง
พรมะพร้าว จ ากัด 
 ระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการท างานของ 
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ต้องมีการน าระบบที่มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าจะต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับคลังสินค้า มี 3 ระบบ ได้แก่ 
 1.1ระบบSAP มีชื่อย่อมาจาก Systems Applications and Products แปลว่าระบบ 
โปรแกรมประยุกต์ และ ผลิตภัณฑ์ประมวลผลข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานทุกสายงาน
ของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ ท างานสัมพันธ์ซึ้งกันและกันเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ 
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ของบริษัทได้ ที่บริษัทเลือกใช้ระบบSAPในการบริหารคลังสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับ Software 
อ่ืนๆได้เช่น ระบบ Barcode , RFID , Excel 
 1.2ระบบซอฟต์แวร์A loco เป็นการประมวลผลการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
 1.3ระบบบาร์โค้ด คือ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้

งานในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ความถูกต้อง

แม่นย า และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานด้วยวิธีการปกติ ยังสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก

ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกหลายอย่างและการบันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บใน

คอมพิวเตอร์เพื่อท าการจัดเก็บแสดงผล ตรวจสอบสินค้า การน าระบบบาร์โค้ดไปใช้งานนั้น 

ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการและข้อด้อยของระบบบาร์โค้ด มองเห็นภาพประโยชน์

ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เมื่อน าระบบบาร์โค้ดมาใช้งานแล้ว 

อุปกรณ์ที่นิยมน ามาใช้ร่วมกับคลังสินค้าของบริษัท มี 3 ชนิด ได้แก่ 
 1.Computer ใช้คอมพิวเตอร์เข้าควบคุมเคร่ืองจักรและเคร่ือง มือต่างๆที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตแต่ละจุด ช่วยในการวางผังในกระบวนการ ระบบการใช้ในปัจจุบันจะใช้เชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการผลิตกับการจัดซื้อ การจัดเก็บรักษา และสินค้าคงคลังต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะที่
สมดุล และเหมาะสม 
 2 .Mobile Computer เ ค ร่ือ งคอมพิ ว เตอ ร์ขนาด เล็ กส ามารถพกพาได้  มี
หน่วยความจ า หน่วยประมวลผล มีหน้าจอแสดงผล  และสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในตัวเคร่ือง
ท างานได้เสมือนคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง แต่ตัวเคร่ือง และหน่วยประมวลผล มีขนาดเล็กกว่า 
 3.Scanner Barcode เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่น าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เฉก
เช่นเดียวกันกับคีบอร์ด แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือความสามารถในการอ่านแท่งบาร์โค้ดแล้วน าไป
ประมวลผลเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนส่งต่อให้กับระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในเร่ืองของความรวดเร็วและแม่นย าในการท างาน แทนการใช้แรงงานคนในการ
พิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบทีละตัวอักษรซึ่งสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและมีความล่าช้า 
วิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการท างาน 
 วิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทมีการจัดเก็บโดยใช้ Racking ในการ
จัดเก็บเพื่อลดการเกิดปัญหาสินค้าเสียหายจากการซ้อนทับ ในการจัดเก็บประเภท Racking ที่
น ามาใช้ในการจัดเก็บมีชื่อว่า Flow Racking System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ต้องการ First In-First Out 
ช่วยท าให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า ท าให้
การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย ามากขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องมีการค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้ามากที่สุด และต้องค านึงถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า สินค้าใดที่เข้า
คลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลานาน 
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2.น าข้อมูลและความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ทาง
กลุ่มของข้าพเจ้าสามารถทราบถึงเร่ืองระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวก
ต่อการท างานโดยมีการน าระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบ SAP ระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า โดยระบบ WMS (Warehouse Management System) เป็น
ระบบที่ช่วยบริหารคลังสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่องานในคลังสินค้า ซึ่งระบบ
นี้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักอย่างหลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและอนาคตใน
เร่ืองของคลังสินค้า และระบบ SAP เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปประเภท ERP (Enterprise Resource 
Planning) ระบบ SAP เป็นระบบที่ช่วยบริหารทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรและช่วยให้การเข้าถึง
ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) เป็นการใช้รหัสแท่งในการจัดเก็บ
ข้อมูลของสินค้าไว้เป็นระบบที่มีความแม่นย าในเร่ืองของข้อมูลสินค้าและสามารถช่วยในเร่ืองการ
จดจ ารหัสสินค้าทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย ในการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆนั้นท าให้สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ในเร่ืองของการใช้ระบบและวิธีการ
จัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัยด้วยระบบต่างๆที่หลากหลาย 
 

3.เพื่อด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณในการจัดท าโมเดล 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดต้นทุนจากกระดาษรีไซเคิลหรือ
จากเศษกระดาษที่เหลือใช้จากงานอื่นๆมาท าเป็นชิ้นงานบางส่วนของโมเดลและต้องมีการพิจารณา
ราคาตามความเหมาะสมของวัสดุที่น ามาใช้ โดยจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ
ได้ ดังนั้นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงด้านหลักการพอประมาณ และมี
เหตุผล มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโมเดลแบบประหยัดโดยยึดตามหลักพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวคิดในการด าเนินงานการท า
โมเดล 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 จากที่ได้ไปศึกษาระบบและวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท เทพผดุง
พรมะพร้าว จ ากัด ซึ่งทางบริษัทได้ใช้ระบบต่างๆในการช่วยบริหารคลังสินค้าให้มีความรวดเร็ว
และปลอดภัย เช่น ระบบ SAP เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย า ระบบ WMS ในการบริหารคลังสินค้า และระบบ Barcode ในการจดจ าต าแหน่งของสินค้า
ได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.ระบบและวิธีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการท างาน 
 1.1การเลือกใช้ระบบที่จะช่วยในเร่ืองของการจัดเก็บสินค้านั้นมีความส าคัญมาก 
ซึ่งทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้เลือกใช้ระบบSAP ระบบบาร์โค้ด ระบบ WMS ซึ่งตัว
ระบบเหล่านี้ได้ช่วยจัดการคลังสินค้าในเร่ืองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2บริษัทมีวิธีการจัดเก็บสินค้าโดยใช้ Racking ในการจัดเก็บรักษาสินค้าอย่าง
ถูกต้องให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและน าไปสู่
กระบวนการขั้นตอนการกระจายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 
2.การน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การน าไปประยุกต์ใช้การศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและระบบ
การจัดเก็บสินค้าให้มีความปลอดภัย ทางบริษัทได้ให้ความรู้ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ตัวอย่าง เช่น การรักษาความปลอดภัยของสินค้าด้วยการใช้ชั้นวาง Racking และใช้ระบบ
ต่างๆอย่าง ระบบ WMS(Warehouse Management System) ระบบ SAP(Systems Applications and 
Products) และระบบ Barcode ที่ท าให้การท างานของคลังสินค้านั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มา
เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
3.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทางคณะผู้ จั ดท า ได้น าหลั กป รัชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย งของ รัชกาลที่ 9  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยึดหลัก “ทางสายกลาง”ตามเงื่อนไข 3ห่วง2เงื่อนไข มาปรับใช้ใน
การวางแผนเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์  ก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโมเดลและเขียน
รายชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการจัดท าโมเดลโดยระบุจ านวนที่ต้องการจากนั้นท าการ
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ค้นหาร้านที่มีวัสดุอุปกรณ์ครบตามรายการที่ได้ก าหนดไว้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายวัสดุเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาเร่ืองช่องทางการส่งออกเพื่อการขยาย
การตลาดและโอกาสทางการตลาดในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ทาง
คณะผู้จัดท าได้ 

 1.บริษัทควรมีการพัฒนาดูแลอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บ
รักษาสินค้าอย่างมีคุณภาพ  
 2.ทางคณะผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์และแนะน าด้านการจัดท าโมเดลให้มีความ

สวยงามมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

 1. เน้ือหาเกี่ยวกับวิธีและระบบที่น าเสนอไม่ครอบคลุม 

 2. มีศูนย์กระจายสินค้าของสินค้าทั่วประเทศ 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ศึกษาดูงาน บริษทั  เทพผดุงพรมะพร้าว  จ ากัด 
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แผนผังโมเดลและขั นตอนการท าโมเดล 
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แผนผังโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัดขนาดและแบ่งส่วนต่างๆ ของโมเดล 
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พ่นสีลงบนฐานโมเดล 

 

 
ออกแบบและวัดขนาดของโมเดลแต่ละชิ น 
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ประกอบชิ นส่วนโมเดลเข้าด้วยกัน 

 

 
ติดโมเดลทุกชิ นกับฐาน 
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ท าชิ นส่วนของตกแต่ง 

 

 
เก็บรายละเอียดชิ นส่วนตกแต่ง 
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์ (แบบเปิดคลังคา) 

 

 
โมเดลเสร็จสมบูรณ์ (แบบปิดคลังคา) 
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ภาคผนวก ง  

งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน(ชิ้น) ราคา(บาท) 
1 แผ่นไม้อัด 1 แผ่น 100 
2 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 336 
3 สติ๊กเกอร์หญ้าเทียม 4 แผ่น 260 
4 กาวUHUหลอดใหญ่ 2 หลอด 260 
5 คัตเตอร์ 4 อัน 72 
6 กระดาษลูกฟูก 5 แผ่น 220 
7 เทปสีเหลือง 1 ม้วน 12 
8 รถโฟลค์ลิฟท์-รถขนมะพร้าว 2 ต้น 177 
9 รถบรรทุก 2 คัน 114 
10 ต้นมะพร้าว 20 ต้น 150 
11 สเปรย์สีบลอนด์เงิน 2 กระป๋อง 110 
12 ดินไทย 2 ก้อน 71 
13 ไม้ไอติม 9 ห่อ 108 
14 ไม้แหลม 1 ห่อ 20 
15 สเปรย์สีเทาด้าน 3 กระป๋อง 120 
16 กระดาษสีเทา 2 แผ่น 20 
17 กระดาษสีด า 1 แผ่น 10 
18 กาวUHUหลอดเล็ก 2 หลอด 40 
19 ไส้กาวร้อน 12 แท่ง 30 
 รวม  2,230 
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