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 บทคดัย่อ 

การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัด้วยระบบ  FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT) กรณีศึกษา บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึง การบริหารการ
จดัการสินคา้คงคลงัใหไ้ดม้าตรฐาน รวมไปถึงการศึกษาแนวทางในการลดความเส่ือมสภาพความ
ล้าสมัยของวัตถุดิบหรือสินค้าภายในสต็อกการบริหารการจัดการสนค้าคงคลังด้วยรบบ 
FIFO(FIRST-IN-FIRST-OUT) และน าไปใชใ้นการศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดใ้นอนาต  

การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัด้วยระบบ  FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT) กรณีศึกษา บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าเอาโปรแกรม Microsoft 
Word เขา้มาช่วยให้การจดัท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เพราะสามารถตรวจสอบ
เน้ือหา การสะกดค า และการตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint ซ่ึงเขา้มาช่วยใน
เร่ืองของการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนทั้ งการน าเสนอแบบภาพน่ิง การใส่เอฟเฟค 
เสียงดนตรีและวิดิโอ มาใชใ้นการน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินการตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว ้และคณะผูจ้ ัดท าได้รับ
ประโยชน์จาการการศึกษาดูงานท่ี บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ในเร่ืองของการบริหารจดัการ
สินค้าคงคลงัดว้ยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) ท าให้เข้าใจถึงการบริหารจดัการภายใน
คลงัสินค้าวตัถุดิบ และคลงัสินค้าส าเร็จรูป การเคล่ือนยา้ยสินค้าภายในคลงัสินค้าไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบ ทราบถึงวิธีการลดความเส่ือมสภาพและความลา้สมยัของวตัถุดิบหรือสินคา้ภายในสต็อก
รวมไปถึงการท างานดว้ยระบบ SAP ท่ีเขา้มาช่วยท าให้ธุรกิจสามารถจดัการคลงัสินคา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชแ้ละต่อยอดเพื่อศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตไดอี้กดว้ย 



(2) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
  กิตติกรรมประกาศโครงการเล่มน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี
ยิง่จากอาจารยย์พุิน รอดไผล่อ้ม อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการท่ีคอยแนะน าและเป็นก าลงัใจอีกทั้งยงัให้
ค  าปรึกษาท่ีเอ้ือประโยชน์มาโดยตลอด ท าให้คณะผูจ้ดัท าโครงการฯไดรั้บแนวทางในการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้และประสบการณ์ ในการท าโครงการคร้ังน้ีจึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ีขอขอบคุณคณะอาจารยว์ิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการทุกท่านท่ีไดอุ้ทิศแรงกาย
แรงใจในการประสิทธิประสาทวิชาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าโครงการฯสามารถ
น าความรู้ท่ีไดรั้บมาเช่ือมโยงจนสามารถท าให้โครงการเป็นผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวค้ณะ
ผูจ้ ัดท าโครงการฯรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากการท าโครงการเล่มน้ีหวงัว่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจทัว่ไป และสามารถน าแนวคิดต่าง ๆไปประยุกต์ใช้กบัธุรกิจและการ
เรียนการศึกษาไดห้ากมีขอ้ผดิพลาดประการใด คณะผูจ้ดัท าโครงการฯตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
  สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการฯไดรั้บความอนุเคราะห์จาก บริษทั เบทาโกร จ  ากดั 
(มหาชน) ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเขา้ไปศึกษาดูงานเพ่ือจดัท าโครงการเล่มน้ี ท าใหโ้ครงการ
ส าเร็จสมบูรณ์คณะผูจ้ดัท าโครงการฯส านึกในความกรุณาและซาบซ้ึงในน ้ าใจดว้ยความจริงใจขอก
ราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทที่ 1 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

  คลงัสินคา้ (Warehouse) คือ สถานท่ีส าหรับวาง จดัเก็บ พกักระจายสินคา้คงคลงั 

คลงัสินคา้มีช่ือเรียกได้ต่าง ๆ กัน อาทิ ศูนยก์ระจายสินค้า , ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ และโกดัง ฯลฯ 

คลงัสินคา้มกัจะเป็นอาคารธรรมดาหลงัใหญ่และกวา้งตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในตวัเมือง ภายใน

อาคารมีทางลาดเอียง ส าหรับขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือลงรถ หรือบางคร้ังคลงัสินคา้ใชรั้บถ่ายสินคา้มา

จากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง และมกัจะมีเครนหรือฟอร์กลิฟต์เพื่อเคล่ือนยา้ ย

สินค้าท่ีวางอยู่บนแท่นวางสินค้า (Pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO คลงัสินค้ามีวิวฒันาการมาเป็น

เวลานาน โดยไดรั้บอิทธิพลของแนวคิดจากการเก็บรักษาอาหาร และวตัถุดิบในครัวเรือน ต่อมาได้

พฒันาการมาสู่การเก็บรักษาวตัถุดิบและสินคา้ไวเ้พื่อรอการผลิต และจ าหน่าย สินคา้ท่ีเก็บอาจจะ

เป็นชนิดใดก็ได ้เช่น วสัดุบรรจุภัณฑ์ ช้ินส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินคา้ส าเร็จรูป

เก่ียวกบัเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเพื่อ

ระบุตวัสินคา้ เพื่อจ  าแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินคา้เท่าใด รับเขา้ออกปริมาณเท่าใดใน

แต่ละช่วงเวลา   

               ในปัจจุบันมีการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขันกนัสูงมาก แต่ละธุรกิจจึงได้มีการน าเอาระบบ 
FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
เช่นเดียวกบั บริษทั เบทาโกร จ  ากดั(มหาชน) ทางบริษทัไดม้ีการน าเอาระบบการบริหารการจดัการ
สินค้าคงคลังด้วยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) เพื่ อช่วยบริหารการจัดการภายใน
คลงัสินคา้ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดความเส่ือมสภาพและความลา้สมยั
ของวตัถุดิบหรือสินคา้ภายในสต็อก 

ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาในเร่ืองการบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัดว้ยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT)  กรณีศึกษา บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
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ทราบถึงการบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัใหไ้ดม้าตรฐาน รวมไปถึงการศึกษาแนวทางในการลด
ความเส่ือมสภาพและความลา้สมยัของวตัถุดิบหรือสินคา้ภายในสต็อกการบริหารการจดัการสินคา้
คงคลงัดว้ยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT)และน าไปใชใ้นการศึกษาและประกอบอาชีพใน
อนาคตได ้

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ        
  1. เพื่อศึกษาการท างานของระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT)  ในการบริหาร
จดัการภายในคลงัสินคา้ของ บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน)     

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT) ในการบริหารจดัการภายในคลงัสินคา้ของ บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาวิธีการลดความเส่ือมสภาพและความลา้สมยัของวตัถุดิบหรือสินค้า
ภายในสต็อกของ บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน)    

4. เพื่อน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความพอประมาณ มาใชใ้นการจดัการ
โครงการ 

5. เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        
  1. มีความรู้และเข้าใจในด้านการท างานของระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT) ในการบริหารจดัการภายในคลงัสินคา้ของ บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน)  
  
  2. ไดรู้้วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอในการใชร้ะบบ FIFO (FIRST-
IN-FIRST-OUT) ในการบริหารจดัการภายในคลงัสินคา้ของ บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) 

3. รู้วิธีการลดความเส่ือมสภาพและความลา้สมยัของวตัถุดิบหรือสินค้าภายใน
สต็อกของ บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) 
  4. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการจดัการ
โครงการได ้

5. สามารถน าไปใช้ในการศึ กษ าต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้
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บทที่  2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
  การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัด้วยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT)  การศึกษาน าเขา้วตัถุดิบขา้วโพดบดจากประเทศกมัพูชามาแปรรูปอาหารสตัวแ์ละการศึกษา
การบริหารจดัการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยระบบ GPS ของ บริษัท เบทาโกร จ  ากัด (มหาชน)  
ธุรกิจของเบทาโกรเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว ์แห่ง
แรกท่ีอ  าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยงัจังหวดั
ลพบุรีเพ่ือรองรับขอบข่ายธุรกิจครบวงจร ตั้ งแต่การผลิต การเล้ียง และการพฒันาสายพนัธุ์ 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เน้ือและไก่ไข่ การท าฟาร์มพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ การผลิตและจ าหน่าย
เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ตลอดจนการพฒันาความร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคา
ไก่เน้ือและไก่ไข่ โครงการจ้างเล้ียงสุกรขุน การผลิตและจ าหน่ายสุกรขุน เน้ือสุกร เน้ือไก่ 
ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อจ  าหน่ายในประเทศและส่งออก  ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ า
รายละเอียดและอา้งอิงจากเอกสารประวติับริษทัและการด าเนินธุรกิจ มีหัวขอ้ท่ีจะศึกษาดงัต่อไปน้ี
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 1. ประวติัความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษทั/องคก์ร ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา 
 2. รูปภาพป้ายหนา้บริษทั/องคก์ร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 
 3. ผงัองคก์ร 
  4. แผนท่ี 
  5. นโยบาย/วิสยัทศัน์ 
  6. ผลิตภณัฑแ์ละภาพประกอบ 
1. ประวตัคิวามเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่น ามาเป็นกรณศึีกษา  
     เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในช่ือบริษทั เบทาโกร จ ากดั ด้วยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์โดยมีโรงงานแห่งแรกท่ี 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ส านักงานใหญ่แห่งแรกของบริษทั  ตั้งอยู่ท่ี แขวงสวนมะลิ เขต
ป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากสร้างฐานการผลิตแห่งแรก 
ประกอบดว้ยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสตัว ์โรงฟักไข่ ท่ี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ
ไดข้ยายฐานการผลิตมาท่ี จ.ลพบุรี เน่ืองจากมีความเหมาะสมในดา้นแหล่งวตัถุดิบและท าเลท่ีตั้ ง 
เพื่อพฒันาเป็นฐานธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรประกอบดว้ย โรงงานอาหารสัตวฟ์าร์ม
ไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปเน้ือไก่สดและเน้ือไก่แช่แข็ง 

 
ภาพที่ 2.1 ภาพบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

  โรงงานผลิตภณัฑอ์าหารปรุงสุกแช่แข็ง และนอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้งบริษทัในเครือ
ข้ึนมาอีกหลายบริษทั เพ่ือด าเนินธุรกิจดา้นการผลิต การเล้ียงและพฒันาสายพนัธุ์สัตวท์ั้งสุกร ไก่
เน้ือ ไก่ไข่ การจัดท าฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ การผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ในระดับ
มาตรฐานสากล และร่วมกับเกษตรกรด าเนินธุรกิจในโครงการประกันราคาไก่เน้ือและไก่ไข่ 
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โครงการจา้งเล้ียงสุกรขุนรวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายและจ าหน่ายสุกรขุน เน้ือไก่สด ไข่ไก่ และ
ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อจ  าหน่ายในประเทศและส่งออก 

 

ภาพที่ 2.2 ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ 
            ปัจจุบนัเครือเบทาโกรเติบโตกา้วสู่การเป็นกลุ่มบริษทัชั้นน าของประเทศท่ีด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้จนถึงผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพ 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนไทยและคนทัว่โลก มียอดขายรวมกว่า 22,000 ลา้นบาท บริษทั
ในเครือกว่า 25 บริษทัและบุคลากรมากกว่า 15,000 คน ประจ าอยู่ทัว่ภูมิภาคของประเทศและใน
ต่างประเทศและมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ภายในโครงการนอร์ธปาร์ค 
ถนนวิภาวดีรังสิต ซ่ึงยา้ยมาจากส านกังานสวนมะลิ ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2539 
สายธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสตัว ์
            ธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว  ์บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) อยู่ใน
สายธุรกิจน้ี เครือเบทาโกร ไดจ้ดัตั้งบริษทัสาขาข้ึนในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเป็น
ฐานในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของเครือเบทาโกรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจ าหน่าย
อาหารสัตวก์ารด าเนินธุรกิจฟาร์มสุกร และฟาร์มไก่ไข่ โครงการประกันราคาไก่เน้ือและไก่ไข่ 
โครงการจา้งเล้ียงสุกรขุน การผลิตและจ าหน่ายเน้ือสุกร เน้ือไก่และไข่ไก่ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหาร
อ่ืนๆ นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศ ไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สด สะอาด และ
ทันสมยั และเป็นการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้เกิดข้ึนในท้องถ่ิน  บริษัท เบทาโกร จ  ากัด 
(มหาชน) สายธุรกิจอาหารสตัว ์
            บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ช่ือยอ่ BTG (Betagro Public Company Limited) 
เป็นบริษทัแรกในเครือเบทาโกร ท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2510 เดิมช่ือบริษทั เบทาโกร จ ากดั และเปล่ียน
ช่ือเป็นบริษัท  เบทาโกรอาหารสัตว์ จ ากัด ในปี พ.ศ.2532 โดยท าหน้าท่ีผลิตอาหารสัตว์เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของเครือเบทาโกรและจ าหน่ายอาหารสตัวเ์พ่ือการคา้ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป
ดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ.2537 เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) แต่เน่ืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2540และเกิดภาวะไขห้วดันกในตน้ปี พ.ศ.2547 บริษทัจึงชะลอการน าบริษทั
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เข้าซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เบทาโกร จ ากัด  
(มหาชน) ในปี 2550 (ท่ีมา: http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php) 

 
2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที่ไปศึกษา 

 

 

ภาพที่ 2.3 บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

 

ภาพที่ 2.4 บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

(แหล่งท่ีมา: http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php) 
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 3. ผงัองค์กร 
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4. แผนทีข่องบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ภาพที่ 2.5 แผนที่ตั้งบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) 

หมวดหมู:่ โรงงานอาหารสตัวพ์ระประแดง  

ท่ีอยู:่ 46 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
โทรศพัท ์0-2816-5011 โทรสาร 0-2463-9157 
อเีมล์: http://betagro.com/index_th.php 
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5. นโยบายและวสัิยทัศน์ 
เครือเบทาโกรได้น าแนวคิดในการท างานอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน ท่ี

เ รียก ว่า  Total Quality Management (TQM) เพื ่อปลูก ฝังให ้พน ัก งานมีพ ฤติก รรมทาง
ความคิดและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิด TQM ท่ีเครือเบทาโกร
น ามาใช้ ได ้แก่ PDCA : Plan – Do –Check – Act (การวางแผนอย่างรอบคอบ การมุ่งมัน่
กระท าตามแผน การส ารวจ/ตรวจตราอย่างสม ่าเสมอและการทบทวนตน) Customer Focus 
(การให้ความส าค ัญทั้งลูกค ้าภายใน และลูกค ้าภายนอก) Fact Base (ท างานโดยอาศยั
ข้อเท็จจริง) Dispersion (สนใจการกระจายหรือรายละเอียดไม่ดูแต่ค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมๆ) 
และ Process Oriented ( เป็นผูรู้้ทั้ งเหตุและผลสนใจทั้งกระบวนการและผล)  ในการท างาน
อย่าง TQM นอกจากแนวคิด TQM ทั้ง 5 ข้อแลว้ ยงัต้องใช้เคร่ืองมือท่ีช่วยในการปรับปรุง
งานอื่นๆมาช่วยในการท างานในการวิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงงานอาทิเช่น 7 QC Tools, 
Kaizen, Total Productivity management (TPM), Total Productive Maintenance (TPM), 
Performance Analysis and Control (PAC), Material Flow Cost Accounting (MFCA) เป็น
ต้น  การปลูกฝังการท างานอย่าง TQM น้ี เป็นการพฒันาการศกัยภาพของพนักงาน เพื่อให้
เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic) เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีท่ีมาที่ไปและ
ความเช่ือมโยงอย่างชัดเจน (Logic & Linkage) ในทุกขั้นตอนของการท างาน ท าให้มัน่ใจได้
ว่า เครือเบทาโกรจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดี ท่ีสุดให้กับลูกค้าTotal Productivity 
Management (TPM) เครือเบทาโกรได้น าเคร่ืองมือ Total Productivity management (TPM) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง  เพื่อใช้ทรัพยากร 
(Resource) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการก าหนดโครงสร้างการกระจาย
เป้าหมาย (Target Deployment Structure) ที่ เ ชื ่อมโยงก ันจาก เป้าหมายของเค รือ ไป สู่
เป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายของหน่วยงาน ผูรั้บผิดชอบเป้าหมายในแต่ละหน่วยงาน
จะคิดและค้นหาหัวข้อปรับปรุง ( Initiatives) ผูบ้ังคับบัญชาและหน่วยงานสนับสนุนจะช่วย
ในการสนับสนุนกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ การหาวิธีปรับปรุง และการหาหัวข้อ
ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมปรับปรุงงาน (TPM) จะมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอจาก
ผูบ้ริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและการสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนการพฒันา
ศกัยภาพของพนักงานแบบเฉพาะเจ าะจง  ทั้ง น้ีการประเมินผลหัวข ้อปรับปรุงงานนั้น 
นอกจากจะมีการวดัผลส าเร็จของกิจกรรมในหัวข้อปรับปรุงนั้นๆ แลว้ ยงัมีการก าหนดวิธี
วดัผลเพื ่อให้สามารถสะท้อนผลการปรับปรุงในงบก าไรขาดทุนทางบัญชีอีกด้วย  ทุกๆปี 
เครือจะมีการจัดงาน TPMCHAMPION เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศกัยภาพและ
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ความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมปรับปรุงงานต่อผูบ้ ริหารระด ับสูง และพนักงานของ
เครือเบทาโกรทั้งประเทศ ทั้งยงัเป็นการแบ่งปันแนวคิดและวิธีท่ีได้ปรับปรุงงาน ซ่ึงท าให้
เกิดการต่อยอดและเกิดวิธีการใหม่ๆในเครือเบทาโกร World Class Manufacturing (WCM) 

โครงการ ที ่น าชื ่อรางวลัระด ับสูงสุดของ PM Prize ของสถาบ ัน  JIPM 
ประเทศญี ่ปุ่น  มา เป็นหลกัช ัย  โดยรวม เค รื่ องม ือการบ ริหารพื ้น ฐาน เช่น  5S, Kaizen 
Suggestion System, Quality Control Circle และเค ร่ืองม ือ ที ่ส าค ัญคือ  Total Productive 
Maintenance (TPM) ซ่ึงประกอบด ้วย  Pillar ที่ส าค ัญ  8 Pillars ครอบคลุมกิจกรรมของ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการด าเนินการผ่านกลุ่มย่อยท่ี
ประกอบด ้วยพนักงานระด ับปฏิบ ัติการและ พนักงาน ให้ตระหนักถึงความส าค ัญของ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ สร้างจิตส านึกความเป็นเจ ้าของ และร่วมพฒันาองค์กรไปพร้อมๆ
กัน  นอกจากน้ีองค์กรยงัให้ความส าค ัญกับพนักงานระด ับปฏิบ ัติการและพนักงาน โดย
ส่งเสริมให้เข้าร่วมกลุ่มกันสร้าง”ชมรมคุณภาพชีวิต” (Quality of Life Club) ด้วยมุ่งหวงัให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีทั้ งในปฏิบัติงาน และครอบครัว รวมถึงชุมชนรอบข้าง 
วิสยัทศัน์ 

เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพฒันาอาหารท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐาน
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีทนัสมยัเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรโลก 
พนัธกิจ  
  1. พฒันาศกัยภาพของพนกังานทุกระดบั 
  2. ปรับปรุงกระบวนการท างานทุกขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองโดยการบริหารทรัพยากร 
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้และผูบ้ริโภค 
 3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการท่ีเป็นเลิศ ภายใต้ 
สญัลกัษณ์ของเครือเบทาโกร 
 4. มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งท่ีส าคญัของโลก 
 5. เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาวใหแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูร่้วมลงทุน  
และผูถื้อหุน้ 
ค่านิยมเบทาโกร 
 1. รู้จ ริง ด  าเนินงานโดยใช ้แนวคิด  TQM เพื ่อให้เกิดท ักษะความช านาญ 
ความรอบรู้ และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
 2. ซื่อส ัตย  ์มีความซื่อสัตย  ์จริงใจ  โปร่งใส และยึดมัน่จ ริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเช่ือถือและการยอมรับ  
 3. ใส่ใจ เน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้องทุกกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้  
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อย่างย ัง่ยืน 
 4. คิดใหม่ กลา้คิดกลา้ท าในส่ิงใหม่ ๆ สร้างสรรค์นวตักรรม และปรับปรุง 
กระบวนการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 
 5. ใฝ่คุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการเพื ่อ
สร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินค้าและบริการ 
(แหล่งท่ีมา:http://www.betagro.com/corporate/th/about ) 
ระบบการจดัการคุณภาพของเครือเบทาโกร  
                       Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด ้านการจ ัดการที่มุ ่ง เน ้น
เร่ืองคุณภาพและความปลอดภ ัยของอาหาร ด าเนินการตรวจติดตามและควบคุมตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวนัตลอด 
24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มัน่ใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลกั ได้แก่  

1. ความปลอดภ ัยในอาหาร (Food Safety) เป็นห ัวใจส าค ัญในการผลิต
อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 
เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเป้ือน จุลินทรียท่ี์เป็นอนัตราย และส่ิง
แปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  

 
ภาพที่ 2.6 ความปลอดภัยในอาหาร(Food Safety) 

2. คุณภาพอาหาร (Food Quality) เค รือ เบทาโกรมุ ่งมัน่ ผลิตอาหารที ่มี
คุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพฒันาอย่างเข้มข้นและต่อเน่ืองโดยทีม
ผูเ้ ช่ียวชาญ เพื ่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกรตรงก ับความต ้องการของ
ลูกค้า 
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ภาพที่ 2.7 คุณภาพอาหาร (Food Quality) 
3. สวสัดิภาพสัตว ์ (Animal Welfare) เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน 

ส่งเสริมเร่ืองสวสัดิภาพสัตว์ ด้วยการริเร่ิมหลากหลายโครงการท่ียกระดับมาตรฐานการเล้ียง
และการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคุลมทุกขั้นตอนในการผลิต 

ภาพที่ 2.8 สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 
4. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีก ับ

ลูกค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือเบทา โกร
กับลูกค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ผูข้าย-ผูซ้ื้อ” แต่เป็น “หุ้นส่วน” ผูซ่ึ้งเบทาโกรมุ่งน าเสนอแต่
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 2.9 บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เครือเบทา

โกรตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ ผลกระทบท่ี
อาจเกิดก ับส่ิงแวดลอ้มได้รับการจัดการเพื่อสร้างความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และ
สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผูค้นท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อ เน่ือง 

ภาพที่ 2.10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการผลิตไก่เครือเบทาโกร Assured Betagro 

Chicken Production (ABCP) เป็นการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยเน้นการ
จัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร สวสัดิภาพสัตว์ปีก และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งระบบการผลิต ตั้ งแต่ฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์ โรงผลิตลูกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ ไก่ไข่ การจับ
และขนส่งไก่ โรงแปรรูป ให้สอดคลอ้งกับกฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ และประเทศคู่
ค้า รวมถึงข ้อก  าหนดของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไก่จากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร  
 มาตรฐานการประก ันคุณภาพฟาร์มสุกร เค รือ เบทาโกร ห รือ Assured 
Betagro Swine Production (ABSP)ใช้เพื่อจ ัดการและประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต
สุกรให้มีมาตรฐานในสายการผลิตสุกร ทั้งฟาร์มสุกรพนัธุ์ สุกรขุนเครือเบทาโกร ตลอดจน
ฟาร์มสุกรขุนจ้างเล้ียง มุ่งเน้นการจัดการฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค การดูแลด้านสวสัดิภาพ
สัตว์และความปลอดภัยด้านอาหารในการน าเน้ือสุกรไปใช้เพื่อการบริโภค โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวน้ีสามารถเทียบเท่าได้กับมาตรฐานสากลในการจัดการฟาร์มสุกรและสอดคลอ้งกับ
กฎหมายและข้อก  าหนดของทั้งกรมปศุสัตว ์และมกอช. รวมทั้งยงัค  านึงถึงผลส ารวจความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกรจากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูบ้ริโภคระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบัระบบตรวจสอบยอ้นกลบั  
 ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Betagro e -Traceability)มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงนับว่า
เป็นคร้ังแรกของวงการปศุสัตว ์และอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีการพฒันาและน า
ซอฟต์แวร์มาใช้ในการตรวจสอบยอ้นกลบัอย่างเต็มรูปแบบ โดยเร่ิมติดตั้งและใช้งานก ับ
ธุรกิจไก่ครบวงจรเมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์ไปจนถึงโรงงานผลิต
อาหารปรุงสุก รวมทั้งกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เร่ิมขยายผลระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบัประยุกต์ใช้กับธุรกิจสุกร ในปี พ.ศ 2549 ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ
ผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้ งแต่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พนัธุ์ ฟาร์มสุกรขุน 
โรงงานแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมส าหรับ
สัตว ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัธุรกิจอาหาร ในปี พ.ศ 2554 และ
พฒันาเคร่ืองมือ เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้ และยิ่งไป
กว่านั้นในปี พ.ศ. 2555 เครือเบทาโกรได ้มีการจัดท า QR Code ส าหรับผลิตภัณฑ์ S-Pure 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับลูกค้า ทั้ งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผูบ้ริโภค
มัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตจากเครือเบทาโกร   
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยในการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากร ท าให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นท่ีได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพิก ัดของทุกฟาร์มและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค 
 ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ พ ฒั น า เป็ น ศ ูน ย ก์ ล า ง ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ พ ฒั น า ด ้า น
เทคโนโลยีชีวภาพ ปศุสัตว ์ อาหาร และการพฒันาระบบทดสอบเช้ือปนเป้ือนท่ีก่อโรคใน
อาหาร โดยมุ่งเน้นความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในห่วง
โซ่อาหารทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ริโภค เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างย ัง่ยืน 
6. ผลติภัณฑ์และภาพประกอบ 
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ภาพที่ 2.11. ผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สายพนัธุโ์ดยมีระบบการเล้ียงและการจดัการฟาร์มท่ีทนัสมยัภายใตม้าตรฐานและ

การควบคุมดูแลอยา่งเขม้งวดของสตัวแพทยแ์ละสัตวบาลจึงมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑ์ปศุสตัวจ์ากเบทา

โกรท่ีน าไปเล้ียงทั้งในฟาร์มของเบทาโกรเอง ฟาร์มของเกษตรกรคู่คา้ในโครงการจา้งเล้ียงโครงการ

ประกนัราคาหรือจดัจ  าหน่ายใหแ้ก่เกษตรกรทัว่ไปลว้นมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรงเติบโตเร็วช่วยลด

ต้น ทุนและ เพ่ิ มประ สิท ธิภาพ การผ ลิต  ไม่ ว่ าจะ เป็นฟาร์ม สุกรพัน ธุ์  น ้ า เช้ื อ คุณ ภาพ 

เบ เม น  ฟ า ร์ ม สุ ก ร ขุ น  ฟ า ร์ ม ไ ก่ เ น้ื อ แ ล ะ ฟ า ร์ ม ไ ก่ พั น ธุ์  (แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 

http://www.betagro.com/corporate/th/product/1270 ) 

ภาพที่ 2.12. ผลติภัณฑ์อาหารสัตว์ 

เครือเบทาโกรจดัจ าหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้ตราสินคา้ เบทาโกร (BETAGRO) 

ฟาร์ม (FARM) เพ่ิมพูน (PERMPOON) บาลานส์ (BALANCE) มาสเตอร์ (MASTER) เบ-แลค 

(BE-LAC) พี-แลค (PE-LAC) ไบโอ (BIO)   โอเมก็ (OMEG) และ อะมิน่า (AMINA) ซ่ึงไดรั้บการ

ตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตวต์ั้ งอยู่ทั่ว

ภูมิภาคของประเทศและก าลงัเร่งขยายสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ท าใหปั้จจุบนัเครือเบทาโกร

มีศกัยภาพการผลิตและจดัจ  าหน่ายทั้งอาหารสัตวบ์กและอาหารสตัวน์ ้ า ไดแ้ก่อาหารไก่ไข่ อาหาร

ไก่เน้ือ อาหารสุกร อาหารโค อาหารเป็ด อาหารปลา อาหารกบ และอาหารกุง้ ซ่ึงตอบสนองความ

ตอ้งการของเกษตรกรไดอ้ยา่งเพียงพอ ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตป้อนใหแ้ก่ฟาร์มของบริษทัในเครือฯ อีก

ดว้ย (แหล่งท่ีมา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1271 ) 

 

 



16 
 

 

 

ภาพที่ 2.13. ผลติภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ดว้ยเลง็เห็นศกัยภาพการเติบโตของตลาดผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงตามแนวโน้ม

ความนิยมเล้ียงสัตวเ์ล้ียงท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะสุนขั แมว และปลาสวยงาม  เครือเบทาโกรจึงได้

พฒันาขีดความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงตามประเภทและสายพนัธุ์ ไดแ้ก่ 

กลุ่มอาหารสุนัขและแมว จ  าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลกั เพอร์เฟ็คต้า (Perfecta) ด็อกเอ็นจอย 

(DOG'njoy) และแค็ทเอน็จอย (CAT'njoy)  กลุ่มอาหารปลาสวยงามและปลาคาร์ฟ จ าหน่ายภายใต้

ตราสินค้า โอคาเนะ (Okane) นอกจากน้ียงัมีอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง อาทิ 

วิตามิน น ้ ายาท าความสะอาด แชมพู และอ่ืน ๆ โดยจดัจ  าหน่ายภายใตต้ราสินค้าหลกั ได้แก่ อี-ซ่ี  

( E-Z) แ ล ะ เ ฮ อ ร์ บั ล  เ ฟ ร ช  ( Herbal Fresh) ( แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 

http://www.betagro.com/corporate/th/product/1273 ) 

ภาพที่ 2.14. ผลติภัณฑ์สุขภาพสัตว์ 

 เครือเบทาโกรน าความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในวงการปศุสตัวม์าใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มภายใตต้ราสินคา้หลกัคือ บี. อินเตอร์(B.INTER) รวมทั้ง
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บริการใหค้  าปรึกษาในการติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์มและเคร่ืองมือในการเล้ียงสตัวค์รบวงจรไดแ้ก่ ระบบ

โรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) อุปกรณ์ฟาร์มไก่เน้ือฟาร์มไกไข่ ฟาร์มไก่

พนัธุ์ และอุปกรณ์ฟาร์มสุกร ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาบนความพร้อม

ดา้นฐานการผลิตเวชภณัฑ์และอาหารเสริมส าหรับสตัวท่ี์ทนัสมยัช่วยใหเ้ครือเบทาโกรสามารถน า

เสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือสุขภาพสตัวแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงสตัวค์รบวงจร ไดแ้ก่ไว

ตามินพรีมิกซแ์ละแร่ธาตุพรีมิกซส์ารเสริมในอาหารสตัวส์ารเสริมชีวนะ สารเสริมสมุนไพรเพน็นิซิ

ลิน และยาฆ่าเช้ือ เป็นต้น โดยจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลักคือ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า (BETTER 

PHARMA) ซ่ึงสามารถรองรับความตอ้งการของตลาดสัตวเ์ศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิต

สินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงก  าลงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในและ

ต่างประเทศ (แหล่งท่ีมา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1137 ) 

ภาพที่ 2.15. ผลติภัณฑ์อาหาร 

ดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเทท่ีจะยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑอ์าหาร

ท่ีปลอดภยัและบริการท่ีเป็นเลิศ เครือเบทาโกรด าเนินธุรกิจอาหารครบวงจรและจดัจ  าหน่ายให้แก่

ผูบ้ริโภค ภายใตต้ราสินคา้หลกั ไดแ้ก่  

เอสเพียว (S-Pure)  ผลิตภณัฑ์คุณภาพสูงจากเครือเบทาโกร ประกอบดว้ย เน้ือหมู 

เน้ือไก่ และ ไข่ไก่สด ท่ีผ่านการคดัสรรอย่างพิถีพิถนัตามแบบ S-Pure Process ตั้งแต่การคดัเลือก

สายพนัธุ์ดี การเล้ียงจนถึงขั้นตอนการผลิต การจดัส่ง และจุดจ าหน่าย อยู่ภายใตก้ารควบคุมดว้ย

เทคโนโลยีทันสมัย มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีพิถีพิถนัใส่ใจในสุขภาพ และใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัและ

คุณภาพของอาหารเป็นพิเศษ ส าหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง (แหล่งท่ีมา : 

http://www.betagro.com/corporate/th/product/1139) 
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เบทาโกร (BETAGRO) ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์อนามยั อาทิ เน้ือหมูอนามยั เน้ือไก่

อนามยั ไข่ไก่อนามยั และผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีผลิตจากเน้ือสัตว์อนามยัหลากหลายรูปแบบ ทั้ ง

อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอนัทันสมยั สู่

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น เ ค รื อ เ บ ท า โ ก ร (แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 

http://www.betagro.com/corporate/th/product/1140 ) 

อิโตแฮม (Itoham) นอกจากน้ี เครือเบทาโกรยงัมีแบรนด์ผลิตภณัฑ์ไสก้รอก อิโต

แฮม (Itoham) ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเน้ือสัตว์เกรดพรีเม่ียม ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น ผลิตจากโรงงานท่ีทนัสมยัภายใตม้าตรฐานการผลิตระดบัสากล ไดรั้บการรับรองจาก

กรมปศุสัตวข์องประเทศไทยและผา่นการรับรองจากประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยเน้ือสัตวอ์นามยัจากเบทา

โกรท่ีคดัสรรพิเศษ ท าใหไ้ดไ้ส้กรอก แฮม และเบคอนท่ีมีคุณภาพ อร่อยจนตอ้งลอง (แหล่งท่ีมา : 

http://www.betagro.com/corporate/th/product/1141)
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 บทที่  3 
แนวคดิและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

 
ศึกษาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT)  

กรณีศึกษา บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งมาใชด้งัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  
 2. แนวคิดและทฤษฏีคลงัสินคา้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) 
4. นิยามค าศพัท ์

 
1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกบัการบริหารจดัการ 

สินคา้คงคลงั หรือสินคา้คงเหลือ (Inventory) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะ
จดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนรายการหน่ึงซ่ึงธุรกิจพึงมีไวเ้พื่อใหก้ารผลิตหรือการขาย สามารถด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งราบร่ืน การมีสินคา้คงคลงัมากเกินไปอาจเป็นปัญหากบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองตน้ทุนการเก็บ
รักษาท่ีสูง สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอายุ ลา้สมยั ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ียงัท าให้สูญเสีย
โอกาสในการน าเงินท่ีจมอยูก่บัสินคา้คงคลงัน้ีไปหาประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 
สินคา้คงคลงั (Inventory ) หมายถึง ปริมาณสินคา้หรือบริหารท่ีธุรกิจมีส ารองไวเ้พื่อการใชง้าน เพื่อ
การบริหาร เพ่ือการผลิต เพ่ือการจดัจ  าหน่ายในอนาคต เช่น อุปกรณ์ส านักงาน ช้ินส่วนอะไหล่ 
วตัถุดิบ ผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป เป็นตน้  
สิ น ค้ า ค ง เห ลื อ  ( Inventory) เป็ น บั ญ ชี สิ น ท รั พ ย์ห มุ น เวี ย น ท่ี มี จ  า น ว น ม าก ท่ี สุ ด  

ท่ีผูจ้ดัการทางการเงินควรจะตอ้งให้ความสนใจในการบริหาร เน่ืองจากสินคา้คงเหลือจะมีสภาพ

คล่องนอ้ยท่ีสุดในบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนเม่ือเทียบกบัเงินสด และลูกหน้ีการคา้ การบริหารสินคา้

คงเหลือจะเป็นการศึกษาถึงวิธีการท่ีจะรักษาระดบัสินคา้ท่ีธุรกิจจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินงานซ่ึง

ผูจ้ดัการจะตอ้งท าการตดัสินใจว่าจะต้องมีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเท่าไหร่ จะตอ้งด าเนินการ 
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อย่างไรท่ีจะสามารถรักษาระดับสินค้าคงเหลือให้อยู่ในจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุดความหมายของสินคา้คงเหลือและประเภทของสินคา้คงเหลือ  
สินคา้คงคลงั (Inventory) หมายถึง ทรัพยสิ์น ซ่ึง 

(ก) กิจการมีไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
(ข) อยูใ่นระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
(ค) มีไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ 

  จากความหมายในขา้งตน้สินคา้คงคลงั หรือ เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า สินคา้คงเหลือ มี
ส่วนประกอบอนัส าคญั ไดแ้ก่ สินคา้ส าเร็จรูป งานระหว่างท าหรือสินคา้ระหว่างผลิต ซ่ึงรวมไป
ดว้ย วตัถุดิบ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงสินคา้คงเหลือจดัเป็นสินทรัพยป์ระเภทหมุนเวียนของกิจการท่ี
มีไวเ้พื่อขายในการประกอบธุรกิจตามปกติ และมีไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ เพื่อขาย
ต่อไป 

บทบาทของสินคา้คงคลงัในซพัพลายเชน สินคา้คงคลงัมีวตัถุประสงคใ์นการสร้าง
ความสมดุลในซพัพลายเชน เพื่อให้ระดบัสินคา้คงคลงัต ่าสุด โดยไม่กระทบต่อระดบัการใหบ้ริการ  
โดยปัจจยัน าเขา้ของกระบวนการผลิตท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่คือ วตัถุดิบ ช้ินส่วนและวสัดุต่าง ๆ ท่ี
เรียกรวมกนัว่าสินคา้คงคลงั ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์หลาย
ชนิดนอกจากนั้นการท่ีสินค้าคงคลงัท่ีเพียงพอยงัเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ได้
ทนัเวลา จึงเห็นไดว้่าสินคา้คงคลงัมีความส าคญัต่อกิจกรรมหลกัของธุรกิจเป็นอยา่งมาก การบริหาร
สินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรงและใน
ปัจจุบนัน้ีมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจดัการขอ้มูลของสินคา้คงคลงั เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้ง 
แม่นย  า และทันเวลามากยิ่งข้ึน การจดัซ้ือสินคา้คงคลงัมาในคุณสมบติัท่ีตรงตามความต้องการ 
ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาท่ีต้องการโดยซ้ือจากผูข้ายท่ีไวว้างใจได้ และน าส่งยงั
สถานท่ีท่ีถูกตอ้งตามหลกัการจดัซ้ือท่ีดีท่ีสุด เป็นจุดเร่ิมตน้ของการบริหารสินคา้คงคลงั การจดัการ
สินคา้คงคลงัมีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่2 ประการใหญ่ คือ 

1. สามารถมีสินคา้คงคลงับริการลูกคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอ และทนัต่อการความ 
ตอ้งการของลูกคา้เสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดบัของส่วนแบ่งตลาดไว  ้

2. สามารถลดระดบัการลงทุนในสินค้าคงคลงัต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อท าให้
ตน้ทุนการผลิตต ่าลงดว้ย แต่วตัถุประสงค์สองขอ้น้ีจะขดัแยง้กนัเอง เพราะการลงทุนในสินคา้คง
คลงัต ่าท่ีสุดมกัจะตอ้งใชว้ิธีลดระดบัสินคา้คงคลงัให้เหลือแค่เพียงพอใชป้้อนกระบวนการผลิต 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการผลิตไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั แต่ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีต  ่าเกินไปก็ท าใหบ้ริการ
ลูกคา้ไม่เพียงพอหรือไม่ทนัใจลูกคา้ในทางตรงกนัขา้มการถือสินคา้คงคลงัไวม้ากเพื่อผลิตหรือส่ง
ให้ลูกคา้ไดเ้พียงพอและทนัเวลาเสมอท าให้ตน้ทุนสินคา้คงคลงัสูงข้ึน ดงันั้นการบริหารสินคา้คง
คลงัโดยรักษาความสมดุลของวตัถุประสงคท์ั้งสองขอ้น้ีจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย และเน่ืองจากการบริหาร
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การผลิตในปัจจุบนัจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพเป็นหลกัส าคญั ซ่ึงการบริการลูกคา้ท่ีดีก็เป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างคุณภาพท่ีดี ซ่ึงท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุดดว้ยจึงดูเหมือนว่าการมีสินคา้คงคลงั
ในระดบัสูงจะเป็นประโยชน์กบักิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกคา้และส่วนแบ่งตลาด
ไดดี้ แต่อนัท่ีจริงแลว้ตน้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีสูง ซึงท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงดว้ยมีผลดว้ยมีผลให้ไม่
สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในด้านราคาได้ จึงต้องท าให้ต้นทุนต ่า คุณภาพดี และบริการท่ีดีด้วยใน
ขณะเดียวกนั 

การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นการจดัการต่าง ๆ เก่ียวกบั
รายการสินคา้ในคลงัสินคา้ตั้งแต่ การรวบรวม จดบนัทึกสินคา้เขา้ – ออก การควบคุมให้มีสินคา้
เหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม มีระเบียบแบบแผน เพื่อใหสิ้นคา้ท่ีมีอยู่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้
หรือผูบ้ริโภค ทั้ งในเร่ืองแบบ สี ขนาด แฟชั่น โดยจะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัรวมไปถึง  

- การเก็บทรัพยากรไวใ้ชใ้นปัจจุบนั หรือในอนาคต เพ่ือใหก้ารด าเนินการของ 
กิจการด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ผา่นการวางแผนก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม 

- การจัดการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้ งแต่รวบรวม จดบันทึก
สินคา้เขา้-ออกการควบคุมให้มีสินคา้คงเหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินคา้ท่ีมีอยู่
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในดา้นแบบ สี ขนาด แฟชัน่โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือรายงานแก่
ผูบ้ริหารว่า “รายการสินคา้ใดขายดี สินคา้ใดขายไม่ดี สินคา้ใดควรสั่งซ้ือเพ่ิม หรือสินคา้ใดควรลด
ราคาลา้งสต็อก หรือควรตดัสต็อก เพราะสินคา้เส่ือมคุณภาพลา้สมยัแลว้” 

สรุปได้ว่า การบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Management ) หมายถึง การ
จดัการต่าง ๆเก่ียวกบัรายการสินคา้ในคลงัตั้งแต่รวบรวม จดบนัทึกสินคา้เขา้-ออก ควบคุมปริมาณ
สินคา้คงเหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาจดัเก็บทรัพยากรไวใ้นในปัจจุบนัหรือ
อนาคตเพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งราบร่ืนดงันั้น การบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีเป็นส่ิงจ  าเป็นใน
การด าเนินงานขององคก์ารส่วนใหญ่ เพราะดว้ยเหตุหลายประการ คือ เงินทุนส่วนหน่ึงจะจมอยูใ่น
รูปของสินคา้คงคลงัและประกอบกบัตอ้งมีสินคา้คงคลงัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงาน
ป ร ะ จ าว ัน อ ย่ า ง เพี ย งพ อ กั บ ค ว าม ต้ อ งก าร ท่ี ไ ด้ ค าด ค ะ เน ไ ว้ เป็ น อ ย่ า ง ดี ( ท่ี ม า  : 
https://sites.google.com/site/introtowarehouse/khwam -hmay-khxng-sinkha-khngkhlang) 

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ความหมายของการจัดการ
คลงัสินค้า(Introduction to Warehouse Management)คลงัสินค้า (warehouse)หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีได้
วางแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคล่ือน ยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดย
คลงัสินคา้ท าหน้าท่ี ในการเก็บสินคา้ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อสนับสนุนการผลิตและ
การกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ (warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและช้ินส่วนต่าง ๆ 
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2. สินคา้ส าเร็จรูปหรือสินคา้ จะนบัรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินคา้
ท่ีตอ้งการท้ิงและวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่  

การจัดการคลงัสินคา้(Warehouse Management) เป็นการจดัการในการรับ การ
จดัเก็บ หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้ผูรั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหาร ด าเนิน
ธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุม้กบัการ ลงทุน 
การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงาน
เพ่ือให้ตน้ทุนการด าเนินงานต ่าท่ีสุด และการใช้ประโยชน์เต็มท่ีจากพ้ืนท่ี วตัถุประสงค์ของการ
จดัการคลงัสินคา้ (Objective of Warehouse Management) 

1. ลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากท่ีสุด 
2. การใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. สร้างความมัน่ใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ

และสอดคลอ้ง กบัระดบัของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้
4. สร้าง ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ย

สินคา้ ทั้งการรับเขา้และการจ่ายออก โดยใชป้ริมาณจากการจดัซ้ือ และความตอ้งการในการ จดัส่ง
ใหแ้ก่ลูกคา้เป็นเกณฑ ์

5. สามารถ วางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควบคุม และรักษาระดบัการใชท้รัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใตต้้นทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจท่ี
ก  าหนด 

ประโยชน์ของการจดัการคลงัสินคา้ (The Benefit of a warehouse) 
1. คลงัสินค้า (warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดย

คลงัสินคา้จะท าหนา้ท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่างๆจากผูข้าย
ปัจจยัการผลิต เพื่อส่งป้อนใหก้บัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดตน้ทุน
ในการจดัเก็บสินคา้ 

2. คลงัสินคา้ (warehouse) เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ์ (Mix warehouse) ในกรณีท่ีมีการ
ผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลงัสินค้ากลาง จะท าหน้าท่ีรวบรวมสินค้า
ส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆไวใ้นท่ีเดียวกนั เพ่ือส่งมอบใหลู้กคา้ตามตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัลูกคา้แต่ราย
ว่าตอ้งการสินคา้จากโรงงานใดบา้ง 

3. คลงัสินค้า (warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จ  านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลงัสินคา้จะช่วยรวบรวมสินคา้
จากหลายแหล่งเพื่อจดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท า ใหเ้ต็มเท่ียว ซ่ึงช่วยประหยดัค่าขนส่ง 
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4. คลงัสินคา้ (warehouse) ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ใหม้ีขนาดเลก็ลง (Break Bulk 
warehouse) ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะเป็นแหล่งท่ี
ช่วยในการแบ่งแยกสินคา้ใหม้ีขนาดเลก็ลงเพื่อส่งมอบ ใหก้บัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป 
ซอฟตแ์วร์ส าหรับการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management System: WMS) 

มีการน าจดัการคลงัสินคา้ พฒันาเช่ือมต่อกบัระบบการผลิตและการจดัการกระจาย
สินค้าไปยงัลูกคา้โดยพฒันา เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความเหมาะสม ระบบ
ซอฟต์แวร์มกัจะเช่ือมต่อตั้งแต่การจัดซ้ือ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า ซอฟต์แวร์
ปฏิบติัการท่ีเป็นโซลูชัน่ในระบบการจดัการคลงัสินคา้มีให้เลือกใช ้มากมาย ธุรกิจท่ีเป็น Logistics 
Outsourcing Service หรือผูใ้หบ้ริการการสนบัสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินคา้ มีการเขียน
โปรแกรมส าเร็จท่ีเป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กบัธุรกิจคลงัสินค้า ประเภทต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม แบบของโปรแกรมจะสอดคลอ้งกบัการท างาน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้
ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟแวร์ท่ีดีจะต้อง สามารถเช่ือมต่อ และรองรับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการจดัการสินคา้คงคลงั และการกระจายสินคา้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซอฟต์แวร์ท่ีเขียนข้ึนจะตอ้งเป็นระบบท่ีผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานสามารถ ใช้
งานได้ง่าย  การน าเทคโนโลยีท่ี เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้ า (Warehouse 
Management System: WMS) มาใช้ช่วยท าให้ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้และมี
ประโยชน์ส าคญัดงัน้ี 

1. สามารถปรับปรุงใหสิ้นคา้คงคลงัมีความแม่นย  า 
2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสัง่ซ้ือ 
3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจดัการภายในคลงัสินคา้ 
4. ลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
การพิจารณาน าซอฟแวร์มาใชใ้นการจดัการคลงัสินค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถ

ในการท างาน การจดัหาซอฟแวร์มาใชจ้  าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัส าคญั ดงัน้ี 
1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกบัเทคโนโลยีท่ีธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต 

อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายในองคก์าร 
2. ตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และเป็นสากล เช่นใชร่้วมกบั Barcode, RFID 
3. ตอ้งมีความสามารถในการใชง้านไดสู้ง และหลากหลาย สามารถใชไ้ดก้บัทุก

กิจกรรมในคลงัสินคา้ เช่ือมต่ออยา่งเป็นระบบกบัส่วนงานอ่ืนได  ้
ระบบมาตรฐาน WMS ในการจดัการคลงัสินคา้ ระบบ WMS ท่ีดีจะถูกออกแบบ

เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจดัการ ทุกกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
คลงัสินคา้ในศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดใหญ่ของกิจการคา้ส่ง คา้ปลีก อีกทั้งยงัตอ้งสามารถดดัแปลง
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เพื่อเช่ือมโยงกบัระบบการวางแผนทรัพยากรของ ธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ 
ท่ีหน่วยงานหรือองคก์รมีอยู ่ในบางคร้ังเพื่อลดความสบัสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ท่ีสนับสนุน
ระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system มาตรฐานของการวางระบบ WMS ท่ีส าคญัจะตอ้ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้อง
ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเช่ือมโยงขอ้มูลภาย (Data network flow) โดย
ศึกษาว่าผูเ้ก่ียวข้องในระบบหรือ ผูใ้ช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลงัสินค้า 
(Warehouse) ผูผ้ลิตสินคา้ (Manufacture/Supplier) ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distributor) หน่วยงานการ
ขนส่ง และลูกคา้ (Customer) สามารถทราบขอ้มูลและสถานะของสินคา้แบบเรียลไทม ์ยกตวัอยา่ง
เช่น ผูผ้ลิตสินคา้ (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินคา้ท่ีถูกจดัจ  าหน่ายออกไปและปริมาณ
สินคา้คงคลงั ท าให้ผูผ้ลิตสามารถคาดคะเนและจดัหาวตัถุดิบไดล่้วงหน้าไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงลดปัญหาการผลิตสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ นอกจากน้ียงัช่วยเพ่ิมระดบัการ
บริการให้แก่ลูกคา้ ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงหรือเปล่ียนแปลงฐานขอ้มูลสามารถ
ก าหนดให้ ผูใ้ชห้ลายระดบัได้แก่ ผูบ้ริหารจัดการระบบฐานขอ้มูล (Administrator) ผูป้ฏิบัติการ 
(Operator) ผูใ้ชง้าน (User) ผูผ้ลิต (Supplier/Manufacture) 

2. การรับสินคา้ (Receiving) การรับสินคา้เป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อเน่ืองมาจากการ
จดัซ้ือซ่ึงถูกจดัท าเป็น ฐานขอ้มูลการสัง่ซ้ือ ระบบการรับสินคา้จะใชข้อ้มูลการสัง่ซ้ือ เป็นขอ้มูลการ
น าเขา้ (Input data) ซ่ึงท าให้ผูรั้บสินคา้หรือคลงัสินคา้ ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซ้ือเม่ือใด ปริมาณ
เท่าไร ผูข้ายและผูซ้ื้อคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินคา้ว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะท่ีใชใ้น
การขนส่งคืออะไร ขอ้มูลการสั่งซ้ือท่ีเป็นระบบฐานขอ้มูลท าให้ฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินคา้สามารถ 
จดัสรรพ้ืนท่ีและชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินคา้ไดล่้วงหนา้ ในบางกรณีท่ีสินคา้ยงัไม่ได้
ถูกก าหนดขอ้มูลหรือบาร์โคด้ไวก่้อนล่วงหนา้ ระบบจะอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถพิมพข์อ้มูลลงไปใน
ระบบฐานขอ้มูลและพิมพบ์าร์ โคด้ออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 

3. การเก็บสินคา้ (Put-away) ฐานขอ้มูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพ้ืนท่ีและชั้น
เก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน ้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินคา้ท่ีจะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนก
ประเภทของสินคา้ไปเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือตามเง่ือนไขท่ี ตอ้งการแลว้ท าการบนัทึกลงใน
ระบบฐานขอ้มูลในระบบการควบคุมสินคา้คงคลงั ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดบังานและ
เสน้ทางในการจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสม 

4. หยบิสินคา้ (Order picking) เม่ือคลงัสินคา้ไดรั้บใบสั่งสินคา้จากลูกคา้ (Order) 
เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้จะตอ้งออกไปหยบิสินคา้ท่ีก  าหนดไวต้ามค าสัง่ซ้ือ สินคา้อาจอยูก่ระจดักระจาย
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ หลงัจากหยิบแลว้จะน ากลบัมาท่ีจุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการ
ประมวลผลขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและจดัเรียงล าดบัก่อนหลงัการหยบิ สินคา้ตามเง่ือนไขท่ีก  าหนด 
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5. การตรวจสอบยอดสินคา้ (Cycle count) ผูใ้ชใ้นคลงัสินคา้สามารถท าการตรวจ
นบัสินคา้เฉพาะบางส่วนหรือตามท่ีตอ้งการ ภายในช่วงเวลาท่ีก  าหนดโดยอาศยัการประมวลผลจาก
ฐานขอ้มูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะท่ีก  าลงัปฏิบติังานอยู่ โดยท่ีระบบ Cycle 
count สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ Mobile network ซ่ึงจะท าให้การตรวจนบัสินคา้มีความถูกตอ้งมาก
ยิง่ข้ึน 

6. การควบคุมสินคา้คงคลงั (Inventory control) ถือไดว้่าเป็นหัวใจในการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้โดยการท างานเช่ือมต่อกบัระบบ อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ
สินคา้ภายในคลงั เช่น สินคา้รายการใดจ าหน่ายไดดี้หรือไม่ มีสินคา้เหลือปริมาณเท่าไร ท าใหสิ้นคา้
ไม่จมคลงัสินคา้ นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล
การส่งเสริมการขายจากร้านคา้ปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเขา้กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิต
ในช่วงท่ีตอ้งมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะท่ีคลงัสินคา้ตอ้งไดรั้บขอ้มูลและเตรียมพ้ืนท่ีในการเก็บ
ส ารองสินคา้ ซ่ึงท าใหกิ้จกรรมภายในคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัได้
มีการน าระบบ Dynamic slotting ท่ีใช้กบัคลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีสินคา้หลากหลาย
ชนิด (Product diversification) และมีอตัราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณท่ีสูง 
ระบบจะท าการจัดเก็บสินค้าท่ีมีอตัรา Turn over สูง ไวใ้นส่วนหน้าของคลงัสินค้าท่ีอยู่ติดกับ 
Shipping dock ส าหรับสินค้าท่ีมีอัตรา Turn over ต ่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะ
ประมวลผลการจากสถิติ Turn over ของสินคา้ในทุก ๆ ช่วงเวลาท่ีก  าหนด และก าหนดต าแหน่งการ
จดัเก็บสินคา้แต่ละชนิดท่ีเหมาะสมเพ่ือลดเวลาในการหยบิ สินคา้ ลดพ้ืนท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใชง้าน Mobile network ระบบ Mobile network อนุญาตให้ผูใ้ชห้รือผูเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะสามารถ
ติดต่อส่งผา่นขอ้มูลเช่ือมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชภ้ายในคลงัสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยไีร้สาย 
เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากน้ียงัช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย เช่น ในระบบการหยิบสินคา้ ใน
บางคร้ังขณะท่ีพนักงานก าลงัหยิบสินคา้อาจจะมี Order ใหม่เขา้มา ระบบจะท าการตรวจสอบว่า
พนักงานคนนั้ นสามารถหยิบสินค้าภายใน Order ใหม่ได้หรือไม่ พร้อมทั้ งตรวจสอบค่าดัชนี
ประสิทธิภาพ (ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหยบิสินคา้ทั้งหมด) ถา้ผลของ
จากการประมวลผล พบว่า ค  าสั่งซ้ือ หรือOrder ใหม่ท่ีเขา้หากส่งให้พนักงานหยบิสินคา้คนนั้นไม่
ขดัแยง้กบัเง่ือนไข และค่าดชันีประภาพเพ่ิมข้ึน ระบบก็จะส่งขอ้มูลและแทรกรายการของสินคา้ท่ี
จะหยบิภายใน Order ใหม่ไปยงัเคร่ือง PDA ของพนกังานหยบิสินคา้ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ท่ี
ติดตั้งอยูก่บัรถฟอร์คลิฟท ์ซ่ึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถหยบิสินคา้ไดท้นัทีท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
มี ประสิทธิภาพมากข้ึน (ท่ีมา : https://sites.google.com/site/etestingsellingajprasit/bth-thi-6-kar-
khwbkhum-sinkha-khngkhlang) 
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ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้คงคลงั โดยทัว่ไปโรงงานอุตสาหกรรมจะมี
สินคา้คงคลงัประมาณ 10,000 ถึง 50,000 รายการ การท่ีจะบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ
นั้น องค์กรจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้คงคลงั  แต่ละรายการและผลกระทบจากสินคา้คงคลงันั้น
ท่ีมีต่อสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงแต่ละรายการมีปัจจยัต่างๆ ท่ีควรพิจารณาคือ ลกัษณะของอุปสงค์ หรือ
ความต้องการ  การจดักลุ่มหมวดหมู่ของวสัดุและระดบัความส าคญั โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
ปัจจยัดงัน้ี 
อุปสงค์หรือความตอ้งการของสินคา้คงคลงั (Demand of Inventory) มีส่วนส าคญัในการวางแผน
และควบคุมสินคา้คงคลงั มี 2 ลกัษณะคือ 

1. อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) หมายถึงอุปสงค์ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
อุปสงคข์องรายการสินคา้อ่ืนๆ ในองค์กร เช่น อุปสงคข์องสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมีความตอ้งการมาจาก
ความตอ้งการของลูกคา้ อุปสงคข์องช้ินส่วนในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรท่ีเกิดการช ารุด 

  2. อุปสงค์ตาม (Dependent Demand) หมายถึงอุปสงค์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
รายการสินคา้อ่ืน ๆ หรือมีความต้องการมาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ตามล าดบั เช่น  ความ
ตอ้งการช้ินส่วนในการประกอบตามใบแสดงรายการวสัดุ (Bill of Material-BOM) ความตอ้งการ
สารเคมีในการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี 

  การจดักลุ่มสินค้าคงคลงั (Inventory Catalog) เป็นการจัดรายการสินค้าคงคลงั
ประเภทเดียวกันไวใ้นกลุ่มเดียวกนั สินคา้คงคลงัหน่ึงรายการอาจจดัอยู่ในหลายกลุ่ม ข้ึนอยู่ก ับ
ความตอ้งการในการแบ่งประเภทและความสามารถของระบบฐานข้อมูลท่ีใช ้เช่น ท่อพลาสติก 
POLYPROPYLENE จัดอยู่ในกลุ่มของท่อซ่ึงรวมถึงท่อท่ีเป็นโลหะและจัดอยู่ในกลุ่มของ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นพลาสติก และยงัจดัเป็นวสัดุท่ีทนต่อการกดักร่อนของกรด ประโยชน์ท่ีส าคญัของ
การจดักลุ่มสินคา้คงคลงัคือ ช่วยป้องกนัการตั้งรายการสินคา้คงคลงัซ ้ า และใชเ้ป็นส่ือกลางในการ
ส่ือสาร ซ่ึงท าให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรสามารถน าขอ้มูลน้ีไปใชใ้นงานของหน่วยงานนั้น ๆ 
เช่น กลุ่มท่ีเป็นวตัถุดิบ หน่วยงานบัญชีใช้เป็นต้นทุนการผลิตโดยตรง (Direct Cost) หน่วยงาน
บริหารใชใ้นการก าหนดผูมี้อ  านาจในการสั่งซ้ือ  หน่วยงานจดัซ้ือใชก้  าหนดผูท้  าหนา้ท่ีในการจดัหา 
เป็นตน้ 

  การจดัระดบัความส าคญัดว้ย ABC (ABC Analysis ; The 80-20 Concept) จากการ
ท่ีสินคา้คงคลงัขององคก์รมีรายการจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ  ช้ินส่วนใน
การซ่อมบ ารุงหรือของใชท้ัว่ไป  หากให้ความส าคญัสินคา้คงคลงัเท่ากนัทั้งหมดจะท าให้ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายและเวลามาก  ดงันั้นในการบริหารสินคา้คงคลงัจะตอ้งจดัระดบัความส าคญัของสินคา้คง
คลงัแต่ละรายการเพื่อจดัสรรทรัพยากรของคลงัพสัดุใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ประเภทของของสต๊อก 
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1. Cycle Stockเป็นวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ีมีสต๊อกไวเ้พื่อทดแทนวตัถุดิบท่ีใชไ้ปใน
การผลิต หรือสินคา้ท่ีขายไป ซ่ึงสต๊อกประเภทน้ีจะเก็บไวเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการ การผลิต
หรือการขาย อยู่ภายใตส้มมติฐานท่ีว่าความตอ้งการวตัถุดิบ หรือสินคา้และเวลาในการสัง่คงท่ีและ
ทราบล่วงหนา้ 

2. Safety or Buffer Stockเป็นวตัถุดิบ หรือสินคา้จ  านวนหน่ึงท่ีเก็บไวเ้กินจ านวน
เก็บไวต้ามรอบปกติเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความตอ้งการ วสัดุคงคลงัท่ีเก็บส ารองไว ้โดย
ปริมาณของ Safety stock จะมากหรือน้อยนั้นจะข้ึนกบัความไม่แน่นอนของปริมาณความตอ้งการ 
ถา้ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบ หรือสินคา้ในแต่ละช่วงเวลาไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งแน่นอน 
อาจตอ้งเก็บ Safety stock ในปริมาณมากข้ึน 

3. In – transit Inventoriesเป็นวัตถุดิบ หรือสินค้าท่ีอยู่ระหว่ างการขนส่งจาก
สถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงวตัถุดิบ หรือสินคา้เหล่าน้ีอาจจะถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของส
ต๊อกท่ีเก็บไวแ้มว้่าวสัดุหรือสินคา้เหล่าน้ีจะยงัไม่สามารถขายหรือใชไ้ดก้็ตาม ดงันั้น ในการค านวณ
ตน้ทุนในการเก็บรักษา ควรจะรวมตน้ทุนของวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ีอยูร่ะหว่างการขนส่งไวด้ว้ย 

4. Dead Stockเป็นวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ีเก็บไวน้านและยงัไม่มีความต้องการใช้
หรือขายเกิดข้ึนซ่ึงอาจเป็นเพราะความลา้สมยั เส่ือมสภาพ เราควรท าการพิจารณาว่าจะจัดการ
อยา่งไรดี อาจจะท าลายท้ิง หรือขายลดราคาก็ได ้

การบริหารจดัการสต๊อกสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและจดัการสต๊อก
สินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะท าใหธุ้รกิจมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งหลายๆ ประการ เช่น ลดขนาดการ
สัง่ซ้ือและการสัง่ผลิตลงส าหรับสินคา้ท่ีท าการจดัซ้ือ ใหท้ าการสั่งสินคา้ถ่ีข้ึน นอกจากจะไดสิ้นคา้
ใหม่แลว้ ยงัช่วยลดสต๊อกสินค้าในคลงัลงดว้ย อีกทั้งให้ท าการบริหารตน้ทุนการจดัซ้ือ ให้ต  ่าลง 
โดยใช้ คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ ในการสร้างค าสั่งซ้ือ (Purchase Orders: PO) การใช้
ระบบ (Electronic Data Interchange: EDI) ในการส่งผ่านขอ้มูลราคาสั่งซ้ือ (PO) การใชร้ะบบแจง้
การขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (Advance Shipping Notices: ASNs) เพ่ือท าการลดตน้ทุนการจดัซ้ือ ก็จะ
ช่วยสามารถ ลดตน้ทุนดา้นการจดัซ้ือ และการรับสินคา้ลดลงได ้นอกจากนั้นยงัจะ สามารถสัง่ได้
บ่อยข้ึน หรือสามารถลดปริมาณสินคา้คงคลงัโดยเฉล่ียไดส้ าหรับสินคา้ท่ีท าการผลิตนั้น หากตน้ทุน
การติดตั้ง หรือการเปล่ียนเคร่ืองมือ (Change over) มีค่าสูง ควรแกไ้ขใหกิ้จกรรมน้ีใหมี้เวลาท่ีสั้นลง
จะสามารถลดสต๊อกสินคา้คงคลงัได ้และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได ้

ลดต้น ทุนการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลัง (Lower inventory costs)เพ่ิ มการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนท่ี โดยการให้เช่าพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ หรือ ลดการการขยายพ้ืนท่ีคลังสินค้า โดยใช ้
เคร่ืองมือท่ีสามารถขนยา้ยสินคา้ในช่องแคบ การใชช้ั้นลอย หรือวิธีการเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสมมาก
ข้ึนการตั้งระดบัปริมาณสต๊อกสินคา้เผือ่ขาดใหเ้หมาะสม 
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วางแผนการประกอบ เมื่อเกิดความต้องการ และไม่ตอ้งการควรมีการทบทวน
แผนการสั่งซ้ือ และการผลิตตลอดเพ่ือท าการสั่งเพ่ิม หรือยกเลิกสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการ เพ่ือให้สต๊อก
สินคา้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ส าหรับสินคา้ท่ีเป็นช้ินส่วน ท่ีสามารถน าไปผลิตสินคา้ต่อเน่ือง ไดอี้ก
หลายชนิด (Parent products) ควร จะท าการเก็บสินคา้คงคลงั ไวใ้นรูปแบบของสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป 
(Semi-finished product) เพ่ือลดปริมาณสต๊อกสินคา้ คงคลงัทั้งหมด เน่ืองจากสามารถลดปริมาณ
สินคา้คงคลงั ของทุกรายการแต่ละแบบได้วิเคราะห์ และคาดการความต้องการของลูกคา้ อย่าง
สม ่าเสมอควรใชป้ระสบการณ์ ควบคู่ไปกบัสูตรการค านวณความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อพยากรณ์ 
ยิง่แม่นย  า ก็จะท าให้เราวางแผนการสั่งซ้ือ และการผลิตไดถู้กตอ้ง เป็นผลให้ปริมาณสต๊อกสินคา้
เป็นไปอยา่งเหมาะสมดว้ยเหตุการณ์บางเหตุการณ์ อาจจะท าใหเ้กิดความตอ้งการของสินคา้เพ่ิมข้ึน 
ในเวลาอนัรวดเร็ว เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเช่นน้ีท าใหเ้รา ตอ้งค านึงถึงความยืดหยุน่ ในการจดัการ
ปริมาณสต๊อกสินค้าคงคลงัมาประกอบด้วย เช่น เทศกาลปีใหม่ท่ีท าให้ความต้องการกระเช้า
ของขวญัมากข้ึนท าใหต้อ้งมีการวางแผนปริมาณสต๊อกสินคา้คงคลงัรองรับเหตุการณ์ดงักล่าวสร้าง
ความร่วมมือระหว่างซพัพลายเออร์ในการสั่งซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะท าให้สามารถการจดัซ้ือสินคา้แต่ละ
ประเภทไดใ้นปริมาณท่ีน้อยลง และสัง่ไดถ่ี้ข้ึน จดัการสต๊อกสินคา้ ท่ีดี จะท าให้การเก็บปริมาณส
ต๊อกสินค้าคงคลังน้อยลงจัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึง (Cross-dock customer 
shipments) สามารถลดความตอ้งการในการ เก็บสต๊อกสินคา้คงคลงั เน่ืองจากสินคา้สามารถนาส่ง
ต่อไปยงัลูกคา้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งท าการจดัเก็บสินคา้การให้ซพัพลายเออร์เป็นผูบ้ริหารสินคา้คง
คลงั (Vendor-Managed Inventory: VMI) การสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมให้ซัพพลายเออร์ เขา้มา
รับผิดชอบการบริหารสินคา้คงคลงั เน่ืองจากซพัพลายเออร์สามารถทราบปริมาณสต๊อกสินคา้คง
คลงั และแผนการผลิตสินคา้ของฝ่ายตนเอง และสามารถทราบความ ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสินคา้
พร้อมกบัปริมาณสต๊อกสินคา้คงคลงัของลูกคา้ ส่งผลใหต้น้ทุนสต๊อกสินคา้คงคลงั ลดลงทั้งฝ่ายซพั
พลายเออร์และลูกคา้ลดระยะเวลาในการสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือช้ินส่วน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือจากซัพพลายเออร์ หรือระยะเวลาในการขนส่งสินค้า หรือ ระยะเวลาในการรับสินคา้ จะ
ส่งผลให้ปริมาณความต้องการในการ เก็บสต๊อกสินคา้คงคลงัลดลง นอกจากน้ีการลดความไม่
แน่นอนของระยะเวลาในการสั่งซ้ือก็สามารถลดความต้องการ ของการเก็บสต๊อกสินค้าได้
เคล่ือนยา้ยสินคา้คงคลงั (Transshipment) เมื่อสินคา้คงคลงัของสินคา้บางรายการ ณ คลงัสินคา้แห่ง
หน่ึงมีมากเกินไป อย่างไรก็ตามไดม้ีความ ตอ้งการสินคา้ประเภทเดียวกนั ณ คลงัสินคา้อีกท่ีหน่ึง 
ดงันั้นระบบในการเกล่ียปริมาณสินคา้คงคลงัจากท่ีหน่ึง มาท่ีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลดีต่อ
การบริหารสินค้าคงคลงัได้ดี อย่างไรก็ตามต้นทุนในการเคล่ือนยา้ย สินค้าน้ีตอ้งอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมการจดัสินคา้ Dead Stock (สินคา้ท่ีไม่เคล่ือนไหว) และสินคา้ Slow Moving (สินคา้ท่ีถูก
ขายออกไปช้า) ซ่ึงการจัดการลดกลุ่มสินค้าเหล่าน้ี เป็นการช่วยลดต้นทุนทั้ งในคลังสินค้า 
(Warehousing) การจดัด าเนินการสินคา้ในคลงั (Handling) การขนส่ง (Transportation) เช่น สินคา้ท่ี
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ไม่เคล่ือนไหว หรือเคล่ือนไหวชา้ ท าให้เปลืองพ้ืนท่ีจดัเก็บ และการดูแลสต๊อกสินคา้ในคลงั(ท่ีมา : 
https://help.pushthetraffic.com) 

 
2. แนวคดิและทฤษฏีคลงัสินค้า  
 คลงัสินคา้ (Warehouse) หรือท่ีในอดีตนิยมเรียกว่า โกดงั (godown) คือ อาคารทาง
พาณิชยท่ี์ใชส้ าหรับเก็บสินคา้เพื่อรอการขนส่ง คลงัสินคา้ถูกใชโ้ดยผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ ผูส่้งออก ผูค้า้ส่ง 
ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลงัสินคา้มกัเป็นอาคารหลงัใหญ่และกวา้งตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมใน
ตวัเมือง ภายในอาคารมีทางลาดเอียงส าหรับขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือลงรถ หรือบางคร้ังก็ขนถ่ายสินคา้
มาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรงและมักจะมี เครนหรือรถฟอร์คลิฟท์ เพื่อ
เคล่ือนยา้ยสินค้าท่ีวางอยู่บนพาเลท (pallet) ไปยงัสถานท่ีจดัเก็บต่อไปจากความขา้งตน้สามารถ
สรุป ความหมายของค าว่า คลงัสินค้า (Warehouse) หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในการจดัเก็บวตัถุดิบ 
สินคา้ส าเร็จรูป เพื่อส ารองไวใ้ชใ้นเวลาท่ีเหมะสม ในส่วนของความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ 
คือ ค  าว่า การคลงัสินคา้ (Warehousing) หมายถึง การเก็บรักษาสินคา้ การคลงัสินคา้ (Warehousing) 
หมายถึง กระบวนการในการรับ การเก็บ การหยบิ ตลอดจนถึงการส่งสินคา้ ให้แก่ผูรั้บเพื่อการขาย 
หรือการใชง้านต่อไป (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา.2549) การคลงัสินคา้  (Warehousing) หมายถึง การ
ปฏิบติัทางกายภาพเก่ียวกบัการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายพสัดุ  
 สรุปความหมายของค าว่า การคลงัสินคา้ (Warehousing) หมายถึง การด าเนินการ
เก่ียวกับการรับเก็บรักษาสินค้า ดูแลและให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า คลงัสินค้า (Warehouse) คือ
สถานท่ีส าหรับวาง จดัเก็บ พกั กระจายสินคา้คงคลงั คลงัสินคา้มีช่ือเ รียกไดต่้างๆ กนั อาทิ ศูนย์
กระจายสินคา้, ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ และโกดงั ฯลฯ ค าว่าคลงัสินคา้จึงเป็นค าท่ีมีความหมายรวมๆ 
ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ข้ึนอยูก่บัฟังกช์นัของคลงัสินคา้แต่ละประเภท คลงัสินคา้ท่ีรับ สินคา้เขา้มา
ท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และ
กระบวนการ ดงักล่าว เรียกว่า Cross Docking ในขณะท่ีคลงัสินคา้บางแห่งมีฟังก์ชนัเพ่ิมข้ึนมาคือ
หลงั รับสินคา้เขา้มาแลว้ ก็เก็บสินคา้ไวแ้ละท าหน้าท่ีจดัสรรสินคา้ก่อนส่งมอบตามค าสั่งซ้ือ จึงมี
ขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับสินค้าเข้า จัดเก็บ จดัสินค้าตามใบสั่งซ้ือ (Order Picking) อนัเป็น
ขั้นตอน ท่ีใชเ้วลาและก าลงัคนมากท่ีสุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจดัส่ง กล่าวคือ รับหน้าท่ีในการ
จ าหน่ายไวด้ว้ย จึงเรียกว่าศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ การลดเวลาและขั้นตอนในศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ท าได้
ดว้ย การน าคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสัง่ซ้ืออยา่งไรก็ตามขอ้ควรค านึงถึงเก่ียวกบัคลงัสินคา้ยงัรวมถึง 
ประเด็นเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของสายการผลิต การจ าหน่าย และการกระจายสินคา้ท่ีไม่มีคลงัสินคา้
เป็นของตวัเอง ไม่ตอ้งการสร้างคลงัสินคา้เองอาจใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้สาธารณะ และประเด็น
เก่ียวกับสถานท่ีตั้ ง คลงัสินค้าควรตั้งในจุดท่ีตอบสนอง ผูใ้ช้ได้อย่างลงตัว คลงัสินค้าเป็นทั้ ง 
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Inbound และ Outbound ของวตัถุดิบและสินค้า ดว้ยเหตุผลท่ีสินค้าคงคลงัมีหลายประเภท Input 
ของ คลงัสินคา้จึงแตกต่างกนัไป อาจมีจุดเร่ิมตน้จากซพัพลายเออร์น าวตัถุดิบมาป้อนให้คลงัสินคา้ 
หรือฝ่ายพสัดุน า MRO (Maintenance Repair and Operation Supply ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
บ ารุงรักษาและสนบัสนุนการผลิต) มามอบใหฝ่้ายผลิต ผูผ้ลิตสินคา้น าสินคา้ส าเร็จ ส่งเขา้คลงัสินคา้
และกระจายไปยงั ผูบ้ริโภค ฯลฯ วงจรดงักล่าวเป็น Spec ทัว่ไปของสินคา้คงคลงั ความไม่แน่นอน
ของอุปสงค์ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งวางแผนและค านวณว่า จะจดัสรรปันส่วนการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด 
เพื่อน า สินคา้คงคลงัมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตใหเ้ป็นสินคา้ การวางแผนจะท าใหท้ราบว่าควรผลิต
จ านวนเท่าใดควรจดัเตรียมวตัถุดิบ แต่ละชนิดจ านวนเท่าไรในวตัถุดิบท่ีมีอายสุั้นอยา่งผกัผลไม ้การ
วางแผนสั่งวตัถุดิบค่อนขา้งจ าเป็นมาก เพราะสินคา้ไม่มีความเป็นอิสระ มีเง่ือนไข ด้านเวลาเป็น
ขอ้จ  ากดั หากตอ้งการใหอิ้สระอาจน าเขา้หอ้งเยน็ แต่เป็นการเพ่ิมตน้ทุน การทราบอุปสงคท์ าใหไ้ด้
ขอ้มูลของวตัถุดิบท่ีสินคา้คงคลงัส่งผลต่อเน่ืองต่อระบบการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ คลงัสินคา้มี
ความส าคญัในแง่ท่ีเป็นทั้งทางเขา้และทางออกของวตัถุดิบไปจนถึงสินคา้ส าเร็จรูป ดงันั้นก่อนการ
พยากรณ์ อุปสงค์ จึงจ  าเป็นตอ้งเขา้ใจการจดัหาวตัถุดิบ/สินคา้ (Supply) เขา้ใจแนวคิดการจดัการ
วตัถุดิบและแนวคิดการกระจายสินคา้ คลงัสินคา้ (Warehouse) คือ สถานท่ีใชใ้นการเก็บรักษาสินคา้
ใหอ้ยูใ่นสภาพและคุณภาพท่ีพร้อมจะน าส่งมอบให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีร้องขอ โดยอาจ
เรียกเป็นช่ืออ่ืนๆ เช่น คลงัสินค้า (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ท่ีเก็บของ (Storage) , ท่ีเก็บ
สินคา้ (Whaft) , คลงัพสัดุ (Depot) , ฉางเก็บสินคา้ (Silo) , แท็งคเ์ก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลงั
ทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) โดยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร คลงัสินค้าก็จะท าหน้าท่ีเหมือนกัน คือ 
เป็นสถานท่ีเก็บรักษาสินคา้หรือวตัถุดิบหรือส่ิงของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของ
กระบวนการ Supply Chain ประเภทของคลงัสินคา้แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ไดด้งัน้ี 
 1. คลงัสินคา้ท่ีมิดชิด มีก  าแพง เพดาน และประตู ไดแ้ก่ คลงัสินคา้ทัว่ไป ซ่ึงบาง
แห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็ (Frozen Warehouse)  
 2. คลงัสินค้าท่ีมีแต่หลงัคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซ่ึงไม่เสียหายจาก
สภาวะอากาศ มกัเป็นสินคา้ขนาดใหญ่และมีน ้ าหนกั ซ่ึงโอกาสท่ีจะเสียหายหรือสูญหายไดย้าก  
 3. คลงัสินคา้กลางแจง้ พ้ืนตอ้งเป็นคอนกรีต มีการยกพ้ืน มีระบบป้องกนัน ้ าท่วม 
ไม่มีหลงัคา หรือส่ิงก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบติัดงักล่าวก็ไม่ถือเป็นคลงัสินคา้กลางแจง้แต่อาจเป็น
ลานวางสินคา้ทัว่ไป คลงัสินคา้กลางแจง้ อาจไดแ้ก่ ลานท่ีใชใ้นการเรียงกองตูค้อนเทนเนอร์ เช่น 
ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากน้ียงัไดแ้ก่ คลงัสินคา้กลางแจง้ ใชเ้ก็บสินคา้ท่ีมีขนาด
ใหญ่ หรือสินคา้ เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่าง ๆ  
 4. คลงัสินคา้ท่ีเป็นถงั (Tank) หรือ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีสินคา้น าเข้าหรือเอาออก 
โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลงัเก็บน ้ ามนั เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว ์, สินคา้การเกษตร
ต่าง ๆ  
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 5. คลงัสินคา้เคล่ือนท่ีได ้ไดแ้ก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินคา้ หรือเคร่ืองบินหรือ
โบก้ีเก็บสินคา้ของรถไฟหรือตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บสินคา้เพ่ือ
รอการส่งมอบ  
 6. คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ท่ีใช้เก็บข้อมูล ซ่ึง
ปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทหน่ึง ซ่ึงสามารถส่งมอบให้ผูท่ี้ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่าน
เครือข่าย Network เช่น Web site เป็นตน้  
 การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) ไดแ้ก่ รายการสินคา้ส าเร็จรูป , 
สินคา้ระหว่างการผลิต , วตัถุดิบ , วสัดุส้ินเปลือง , ทรัพยสิ์นส่ิงของ ซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งมีลกัษณะท่ี
เป็นของท่ีสามารถโยกยา้ยได้ท่ีเรียกว่าเป็นสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงถือเป็นของท่ีมีมูลค่าอนัอาจถือ
กรรมสิทธิถือครองและเปล่ียนมือความเป็นเจา้ของได้ โดยสินคา้จะตอ้งคู่กบัคลงัสินคา้และเป็น
ส่วนส าคัญท่ีสุดของระบบ Supply Chain Management (SCM) เพราะพนัธกิจหลกัของ SCM คือ 
การเคล่ือนยา้ยส่งมอบสินคา้และตอ้งเป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้(Physical Goods) ซ่ึงสินคา้ท่ีเป็นอิเล็ก
โทรนิกส์ ก็จะตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยผ่าน Media ไม่ว่าจะเป็น Disc , Server หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับบริการจะเป็นส่วนควบท่ีคิดไปกบัตวัสินคา้ วตัถุประสงคห์ลกัของในการจดัการ Logistics 
คือ การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ท่ีเรียกว่า Efficient Consumers Response หรือ ECR โดยมี
ตน้ทุนในการด าเนินงานในระดบั Economy Scale การท่ีเราก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัในระดบัท่ี
มากจนเกินพอดี อาจดูปลอดภยัแต่ก็จะส่งผลให้ตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนสูงเช่นกนั จึงตอ้งมีการ
จดัการสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม ประเภทของสินคา้จดัแบ่งตามภารกิจ ประกอบไปดว้ย 
 1. สินคา้คงคลงัหรือสินคา้หมุนเวียน (Current Stock) เป็นการส ารองสินคา้ เพื่อให้
มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทั้งเพ่ือการผลิตและเพ่ือการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ ร่วมถึงสินคา้ท่ี
ผลิตไดบ้างฤดูเท่านั้น จึงตอ้งมีการผลิตและเก็บรักษาไวจ้  าหน่ายตลอดปี  
 2. สินคา้ท่ีอยูร่ะหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-in-
process Stock)  
 3. สินคา้คงคลงัส ารอง (Safety/Buffer) เป็นการส ารองสินคา้ซ่ึงมีระยะเวลาในการ
ส่งมอบ ( Lead Time) เช่นสินคา้ ซ่ึงตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ  
 4. สินคา้ระหว่างการขนส่ง (In-Transit) ซ่ึงอยู่ในระหว่างเส้นทางการขนส่ง จาก
โรงงานของผูข้ายมายงัโรงงานผลิต เช่น การขนส่งทางเรือ ซ่ึงใชเ้วลา ขนส่งจากผูผ้ลิตไปสู่ลูกคา้ 
ซ่ึงอยู่คนละส่วนของทวีป หรือเก็บรักษาไว ้ณ คลงัสินคา้ หรือศูนยก์ระจายสินคา้ การขนส่งจาก
โรงงานไปยงัลูกคา้  
 5. สินคา้คงคลงัส ารองของ Suppliers หรือผูจ้ดัส่ง เป็นสินคา้คงคลงัส ารองท่ีผูข้าย
สินค้าได้เก็บส ารองไวใ้ห้กับ ผูผ้ลิต (ลูกค้า) เพื่อป้องกันความแปรผนัของ Order ฉุกเฉินหรือ
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ป้องกนัการผลิตท่ีไม่ทนัหรือป้องกนัการจดัส่งไม่ทนั ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนของผูข้าย (Suppliers) โดย
ธรรมชาติก็จะมีการบวกเขา้ไปในตน้ทุนสินคา้ ซ่ึงก็จะกลายเป็นตน้ทุนของผูซ้ื้อในท่ีสุด  
การด าเนินกิจกรรมของ Supply Chain ซ่ึงมี Logistics เป็นหัวใจของการบริหารจดัการมุ่งไปสู่ Just 
in Time ท่ีตอ้งมีการวางระบบการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเชิงตน้ทุนในการปรับเปล่ียนการผลิตให้
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆได ้โดยเฉพาะตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงคลงัไม่ว่าจะเป็น
วตัถุดิบหรือสินคา้ส าเร็จรูป จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัการบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะ
น าการจดัการแบบ Lean และน าระบบการจดัการขอ้มูลข่าวสารท่ีดี สามารถลดการลงทุน ในสินคา้
คงคลงัในดา้นวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปโดยรวมของโซ่อุปทานได ้และ เพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึน ก็
จะส่งผลให้อตัราส่วนการ หมุนเวียนสินค้าคงคลงัสูงข้ึนและเม่ือเกิดการลงทุนในสินค้าคงคลงั
ลดลง ก็จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนผลตอบแทนการลงทุนสูงข้ึนได ้และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา
ลดลงท่ีเรียกว่า Economy of Scale ตน้ทุนการด าเนินงานจึงลดลงดว้ย ซ่ึงน าไปสู่การตั้งราคาท่ีต ่าลง
ไดแ้ละเกิดความสามารถในการแข่งขนั (Core Competency) ประโยชน์ของคลงัสินคา้  
 1. ท าใหต้น้ทุนของสินคา้ลดลง  
 2. เป็นการป้องกนัการขาดมือของสินคา้ท่ีจะขาย  
 3. ช่วยลดปัญหาอนัจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการขนส่ง  
 4. สามารถผลิตไดใ้นปริมาณเกินกว่าความตอ้งการตามฤดูกาล  
 5. ช่วยใหไ้ดใ้ชสิ้นคา้นั้น ๆ ไดท้นัเวลาตามตอ้งการ  
 6. ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 7. ช่วยใหก้ารผลิตด าเนินไปไดโ้ดยปกติ  
 8. ช่วยใหเ้ครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อคา้ท่ีมีทุนนอ้ย  
 9. ช่วยใหร้าคาสินคา้มีเสถียรภาพ  
                         10. ช่วยเก็บพกัสินคา้ชัว่คราวท่ีจะตอ้งส่งออกไปต่างประเทศอีกต่อหน่ึงในลกัษณะ
ของ Re-export 
 ขอบเขตในการด าเนินงานคลงัสินคา้  
 1. รับฝากสินคา้โดยไดรั้บเงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด  
 2. ใหผู้ฝ้ากยมืเงินโดยเอาสินคา้ท่ีฝากไวน้ั้นจ  าน าไวเ้ป็นประกนั  
 3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ของผูฝ้าก  
 4. กระท าการซ้ือขาย แลกเปล่ียน เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการคลงัสินคา้  
 5. รับมอบอ านาจจากผูฝ้ากสินคา้ให้กระท าตามแบบพิธีการของศุลกากรเก่ียวกบั
การน าเขา้และส่งออก  
 6. น าเงินท่ีไดรั้บจากการบริการไปลงทุนหาผลประโยชน์เอกสารการคลงัสินคา้  
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 -  เอกสารในการขออนุญาตด าเนินกิจการการคลงัสินคา้  
  1. แบบ ค.ส. 1 ใบค าขอรับความเห็นชอบเพ่ือจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท
ประกอบกิจการคลงัสินคา้  
  2. แบบ ค.ส. 2 ใบค าขออนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้  
  3. แบบ ค.ส. 3 ใบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  
  4. แบบ ค.ส. 4 ใบค าขออนุญาตจดัตั้งสาขาบริษทั  
  5. แบบ ค.ส. 5 ใบค าขอแจง้ชนิดและปริมาณสินคา้ 
 -  เอกสารการรับและส่งมอบสินคา้  
  1. ใบน าส่งสินคา้เขา้เก็บในคลงัสินคา้  
  2. ใบรับสินคา้  
   3. ใบรับคลงัสินคา้ (Warehouse Receipt)  
   4. ใบประทวนสินคา้ ( ท่ีมา : http://www.brainasset.com) 

ภาพที3่.1 การจดัการคลงัสินค้า 

  การจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจดัการในการรับ การ

จดัเก็บ หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้ผูรั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหารด าเนิน

ธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการเป็นระบบใหคุ้ม้กบัการลงทุน การ

ควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้

ตน้ทุนการด าเนินงานต ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เต็มท่ีจากพ้ืนท่ีการจดัการคลงัสินคา้เก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความสัมพนัธ์ของต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงกับ



34 
 

 

ปริมาณสินคา้ท่ีจะเก็บในคลงั เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อไป โดยการจดัการ

คลงัสินคา้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใหโ้ซ่อุปทาน ดงัน้ี 

 

ภาพที่ 3.2 การจดัการคลงัสินค้าจะช่วยเพิม่ประสิทธภิาพให้โซ่อุปทาน 

  1 . ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  (Warehouse) จ ะ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก าร ผ ลิ ต 

(Manufacturing Support) โดยคลงัสินคา้จะท าหน้าท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิตช้ินส่วน 

และส่วนประกอบต่าง ๆ จากผูข้าย ปัจจยัการผลิต เพื่อส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้า

ส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ 

  2. คลังสินค้า (Warehouse) เป็นที่ผสมผลติภัณฑ์ (Mix Warehouse) ในกรณีท่ีมี

การผลิตสินคา้จากโรงงานหลายแห่งโดยอยู่ในรูปของคลงัสินคา้กลาง จะท าหน้าท่ีรวบรวมสินคา้

ส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆ ไวใ้นท่ีเดียวกนั เพ่ือส่งมอบใหลู้กคา้ตามตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัลูกคา้แต่ราย

ว่าตอ้งการสินคา้จากโรงงานใดบา้ง 

  3. คลังสินค้า (Warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ (Consolidation Warehouse) ใน

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จ  านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลงัสินคา้จะช่วยรวบรวมสินคา้

จากหลายแหล่งเพื่อจดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าใหเ้ต็มเท่ียว ซ่ึงช่วยประหยดัค่าขนส่ง 
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  4. คลงัสินค้า (Warehouse) ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ใหม้ีขนาดเลก็ลง (Break Bulk 

Warehouse) ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะเป็นแหล่งท่ี

ช่วยในการแบ่งแยกสินคา้ใหม้ีขนาดเลก็ลงเพื่อส่งมอบใหก้บัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป 

  การจดัการคลงัสินคา้ จึงความส าคญัและความเป็นอยา่งยิง่ในภาคธุรกิจ โดยหนา้ท่ี

ของการจัดก ารสินค้า ประกอบด้วย  ก าร เค ล่ือนย ้าย  (Movement) การจัด เก็บ  (Storage) 

การงบประมาณ (Budgeting) การก าหนดท าเลท่ีตั้ ง (Location Planning) การก าหนดขนาดและ

จ านวนคลงัสินค้า (Size & Quantity of Warehouse) การจดัวางผงัคลงัสินคา้ (Warehouse Layout) 

การเลือกอุปกรณ์ส าหรับใช้ในคลัง (Choose of Tools) การควบคุมการปฏิบัติงานในคลัง 

(Controlling) ก าร ถ่ า ย โ อ น ข้ อ มู ล  ( Information Transfer) ก าร เค ล่ื อ น ย ้า ย  (Movement)   

ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ การรับสินคา้ (Receiving) การยา้ยสินคา้ออก (Put Away) การ

เลือกหยิบสินค้า (Order Picking/Selection) การส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross Docking) การจัดส่ง 

(Shipping) และการจดัเก็บ (Storage) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

  - การจดัเก็บชัว่คราว (Temporary Storage) 

  - การจดัเก็บก่ึงถาวร (Semi-permanent Storage) 

    การงบประมาณ (Budgeting Allocation Decision) 

  - การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) เป็นการตัดสินใจในงบประมาณ

ระยะยาว 1-2 ปี เช่น การตดัสินใจงบประมาณการสร้างคลงัเก็บสินคา้เองหรือเช่า ทางเลือกใดจะ

ดีกว่ากนั การตดัสินใจเช่าซ้ือเคร่ืองช่วยขนยา้ยสินคา้หรือเช่าจะดีกว่ากนั 

  - ก ารจัดสรร เชิ งป ฏิบั ติ ก าร  (Operational Decision) เป็ นการตัด สิน ใจใน

งบประมาณระยะสั้น รายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน เช่น การตดัสินใจเลือกใชพ้ื้นท่ีในคลงัเพ่ือใหไ้ด้

ประโยชน์สูงสุด หรือตดัสินใจเลือกเสน้ทางขนส่งใหไ้ดต้น้ทุนต ่าสุด 

  การก าหนดท าเลท่ีตั้ง (Location Planning)กลยุทธ์ในการเลือกท าเลท่ีตั้ งมีหลาย

แนวทาง แต่จะเลือกใช้แนวทางของ Edgar M. Hoover ซ่ึ งเป็นแนวทางมหภาค  (Macro 

Approaches) ดงัน้ี 

  – กลยทุธ์ท าเลใกลต้ลาด; เพื่อให้บริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด ค่าขนส่งถูก รอบเวลาใน

การสัง่สินคา้ถ่ีข้ึน ขนาดของการสัง่ซ้ือไม่มาก 
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  – กลยุทธ์ท าเลใกลแ้หล่งผลิต; กลยุทธ์น้ีตอ้งการให้คลงัสินคา้ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ

หรือโรงงานใหม้ากท่ีสุดเพ่ือประหยดัเวลาและค่าขนส่ง และเหมาะกบัคลงัสินคา้ท่ีเก็บสินคา้อายสุั้น 

สินคา้หรือวตัถุดิบน ้ าหนกัมาก 

  – กลยุทธ์ท าเลอยู่ระหว่างสองกิจกรรมหลกั ; เป็นการตั้งคลงัสินค้าไวก่ึ้งกลาง

ระหว่างตลาดและแหล่งผลิต เหมาะกบัความตอ้งการกรณีให้บริการลูกคา้ในระดบัสูงแต่มีโรงงาน

หรือแหล่งวตัถุดิบหลายแหล่ง 

  ก ารก าห น ดท า เล ท่ี ตั้ ง  (Location Planning) ใน แน วท าง จุ ล ภ าค  (Micro 

Approaches) ส าหรับคลงัสินคา้เอกชนมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

  – ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง: ประเภท ขนาด คุณภาพ ปริมาณขนส่ง 

  – แรงงาน: ปริมาณ ค่าแรง ฝีมือ ทกัษะ 

  – เขตอุตสาหกรรม: ความใกล ้ไกล แหล่งชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ศกัยภาพในการขยาย

พ้ืนท่ี 

  – สาธารณูปโภค: ไฟฟ้า น ้ า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์อินเตอร์เน็ต ธนาคาร 

  – คมนาคม: ความสะดวก จ านวนเสน้ทาง สภาพถนนหนทาง 

  – ตน้ทุนต่าง ๆ: ค่าแรงก่อสร้าง ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าแรง 

  การจดัการคลงัสินคา้ (Warehousing) สามารถสร้างความสมดุลในโซ่อุปทาน โดย

การป้องกนัความไม่แน่นอนของกระบวนการจดัซ้ือหรือเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนกบัผูข้ายหรือความ

ล่าชา้ของการขนส่งท่ีท าใหเ้วลาการรอคอยยาวนานข้ึน บางคร้ังขนาดการขนส่งหรือขนาดการผลิต

ท่ีประหยดัมีเกินปริมาณท่ีของลูกคา้ตอ้งการ ท าใหจ้  าเป็นตอ้งมีท่ีว่างไวเ้ก็บของท่ีเหลือคลงัสินคา้จึง

ตอ้งมีสภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเ้ก็บสินคา้ เช่น มีพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวางเพียงพอ ระบบการเคล่ือนยา้ยของ

ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อสภาพสินคา้ มีระบบปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพสินคา้ ฯลฯ 

เพ่ือท่ีจะเก็บสินคา้ใหพ้ร้อมท่ีจะส่งต่อไปยงัห่วงโซ่สินคา้ในขั้นต่อไป ส่วนในดา้นของการกระจาย

สินคา้คลงัสินคา้เป็นแหล่งส ารองสินคา้ไวเ้ผื่ออุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกะทนัหันของลูกคา้องค์การ

ธุรกิจ บางแห่งใชค้ลงัสินคา้เป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในบริเวณพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีระยะ

ทางการขนส่งไม่ห่างไกลจากคลงัสินคา้นั้นมากนัก จึงมีคลงัสินคา้หลายแห่งซ่ึงอยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ี

เหมาะสมเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งกระจายใหท้ัว่เขตท่ีเป็นตลาดทั้งหมด 

ดงันั้นคลงัสินคา้จะตอ้งมีกิจกรรมอ่ืนนอกจากเก็บรักษา เช่น การบรรจุหีบห่อ การประกอบช้ินส่วน

ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ การเป็นศูนยข์อ้มูลแสดงระดบัสินคา้คงคลงัท่ีมีการเช่ือมโยงระบบเขา้กบั
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คอมพิวเตอร์ของห่วงโซ่ของสินค้าอ่ืนทั้งด้านผูข้ายและด้านลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลงัจึง

เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีต่าง ๆ ในโซ่อุปทาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมภายในองคก์ร กิจกรรมการไหลออก 

และการจดัการสินคา้คงคลงั ดงัภาพ 



38 
 

 

ภาพที่ 3.3 กิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมการไหลออก และการจัดการสินค้าคงคลัง  

  คลงัสินค ้าก ับโลจิสติกส์ เมื ่อคลงัสินค ้า (Warehouse) จึง เป็น พื้นที ่ที ่ได้

วางแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนยา้ยสินค้าและวตัถุดิบ 

โดยคลงัสินค้าท าหน้าท่ีในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อสนับสนุนการ

ผลิตและการกระจายสินค ้า  ซ่ึ งสินค ้าที่ เก ็บในคลงัสินค ้า (Warehouse) ได ้แก่ วตัถุดิบ 

(Material) ซ่ึงอยู่ในรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและช้ินส่วนต่าง ๆ และสินค้าส าเร็จรูปหรือ

สินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้าท่ีต้องการท้ิงและวสัดุท่ีน ามาใช้

ใหม่ โดยในคลงัสินค้าจะมี สินค้าคงคลงั (Inventory) 

  ซ่ึงจัดเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนชนิดหน่ึง  ซ่ึงกิจการต้องมีไวเ้พื่อขายหรือผลิต 

สินค ้าคงคลงัในซัพพลายเชน สินค้าคงคลงัมีวตัถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพ

พลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลงัต ่าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัย

น าเข ้าของกระบวนการผลิตท่ีมีความส าค ัญอย่างยิ่งคือ วตัถุดิบ ช้ินส่วนและวสัดุต่าง ๆ ท่ี

เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลงั ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์

หลายชนิด  

  นอกจากนั้น การที่สินค ้าคงคลงัท่ีเพียงพอยงัเป็นการตอบสนองความพึง

พอใจของลูกค้าได้ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลงัมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลกัของธุรกิจ

เป็นอย่างมาก การบริหารสินค้าคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการ

ประกอบการโดยตรง และในปัจจุบันน้ีมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของ

สินค้าคงคลงั เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย  า และทันเวลามากยิ่งข้ึน 
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  การจ ัดซ้ือสินค ้าคงคลงัมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความต ้องการ ปริมาณ

เพียงพอ ราคาเหมาะสม ท ัน เวลาที่ต ้องการโดยซ้ือจากผูข้ายที่ไวว้างใจได ้ และน าส่งยงั

สถานที่ท่ีถูกต้องตามหลกัการจัดซ้ือท่ีดีท่ีสุด สินค้าคงคลงัในคลงัสินค้าจะต้องสามารถมี

สินค้าคงคลงับริการลูกค้าในปริมาณท่ีเพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ 

การจัดการโลจิสติกส์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญของการจัดการคลงัสินค้าด้วย  

ภาพที่ 3.4 บทบาทส าคญัของการจดัการคลงัสินค้า 

  การจดัการโลจิสติกส์จะเน้นไปท่ีการเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนใน

การจดัหาวตัถุดิบ ( Raw Material) สินคา้ (Goods) และบริการ (Services) การเคล่ือนยา้ยจากตน้ทาง 

(Source of Origin) ไปยงัผูบ้ริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทนัเวลา (Just in Time) และมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีการสร้างระบบเค รือข่ายคอมพิ วเตอร์ การแปลกเปล่ียนข้ อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟทแ์วร์ท่ีทนัสมยั เพ่ือช่วยในการบริหารจดัการ 

  นอกจากน้ี การเคล่ือนยา้ยสินคา้ในความหมายของโลจิสติกส์ยงัครอบคลุมถึงการ

ขนส่งสินค้า (Cargoes Carriage) การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing) และการกระจายสินค้า 

(Cargoes Distribution) กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดซ้ือ (Procurement) และกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเนของตลาด (Market Predict) โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ 

  1. ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้ (Speed Delivery) 

  2. การไหลล่ืนของสินคา้ (Physical Flow) 

  3. การไหลล่ืนของขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow) 

  4. การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
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  5. การลดต้นทุนการด าเนินการเก่ียวกบัสินค้า การดูแลและขนส่งสินคา้ (Cargo 

Handling & Carriage Cost) 

ภาพที่ 3.5 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

  โดยในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) นั้นใหค้วามส าคญักบัทุกส่วนของการผลิต 

ตั้งแต่ผูผ้ลิต โรงงาน ผูค้า้ส่ง จนถึงผูค้า้ปลีก ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ โดยทุกส่วนตอ้งมีการประสานงานและแลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ผลิตเป็นการควบคุมการผลิตในภาพรวมทั้งหมดคือ เม่ือลูกค้าซ้ือสินคา้จากร้านค้าปลีก ภาคการ

ผลิตทั้งระบบจะรับทราบการขายสินคา้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนั และจะสนองตอบ

โดยการสัง่งานไปยงัส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ผูค้า้ส่ง ผูผ้ลิตสินคา้ และผูผ้ลิตวตัถุดิบ ในการผลิต

สินคา้จดัส่งมายงัผูค้า้ปลีก เพื่อน ามาทดแทนสินคา้ท่ีขายไป 

  ดงันั้น โลจิสติกส์ (Logistics) กับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จึงเป็นเสมือน

ส่วนหน่ึงท่ีเช่ือมโยงกระบวนการผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะเน้นถึงความส าคญัของระบบท่ี

รวดเร็ว ด้วยต้นทุนการจดัการท่ีต ่ากว่า ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด หากการบริหารจัดการ

กิจกรรมเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพจะท าใหค่้าใชจ่้ายในการผลิตลดลง ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนการผลิตลดลง 

และจะท าใหต้น้ทุนโลจิสติกส์ลดลงในภาพรวม 

  การพฒันาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ จะเห็นไดว้่า การจดัการคลงัสินคา้มี

ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกนัในดา้นการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ถือว่าเป็น

ตน้ทุนท่ีส าคญัไม่น้อย องค์กรขนาดใหญ่จะเลง็เห็นถึงความส าคญัของกระบวนการดา้นการขนส่ง
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หรือการบริหารสต็อก ไดแ้ก่ การจดัการคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ โดยกระบวนการท างาน

ในดา้นน้ีจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกคา้ทั้งในดา้น

ของเวลาในการด าเนินการ และคุณภาพมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าให้ครบตามจ านวน และ

เป็นไปอย่างท่ีลูกค้าต้องการ ดังนั้ นการการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงาน

คลงัสินคา้ หาโดยแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีบริษทัและ

องคก์รต่าง ๆ ควรเลือกใช ้เพื่อยกระดบักระบวนการท างานโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ 

  1. Drop-Shipping คือ การลดภาระสินค้าท่ีผ่านคลงัสินค้า เป็นวิธีการวางแผน

จดัหาวตัถุดิบจากซพัพลายเออร์ หรือการวางแผนการผลิตของโรงงานให้เสร็จทนัการใชง้าน หรือ

ส่งมอบโดยบริษทัจะมีการจดัเก็บท่ีซพัพลายเออร์ หรือท่ีโรงงานแทนการเก็บท่ีคลงัสินคา้ โดยเม่ือมี

ความตอ้งการในตวัสินคา้เกิดข้ึน สินคา้จะถูกส่งมอบโดยตรงจากซพัพลายเออร์ถึงโรงงาน หรือส่ง

มอบตรงจากโรงงานถึงลูกคา้วิธีการน้ีถือว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดต่อบริษทั เพราะท าให้บริษทัไม่ตอ้ง

มีภาระดา้นงานคลงัสินคา้แต่อยา่งใด และท าให้ตน้ทุนโลจิสติกส์โดยรวมลดลง แต่มีขอ้ดอ้ยตรงท่ี

บริษทัจะตอ้งมีการวางแผนดา้นการจดัหา การผลิต และการส่งมอบท่ีดีเยี่ยม วิธีการน้ีโดยส่วนมาก

จะน ามาใชก้บัสินคา้จ  าพวกสัง่ผลิต 

  2. Cross-Docking คือ การส่งผ่านสินค้าเข้าคลัง เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้

ประสิทธิภาพดา้นคลงัสินคา้ของบริษทัสูงข้ึน จะถูกส่งเขา้มาในคลงัสินคา้เพียงชัว่คราว เป็นช่วง

ระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือล  าเลียงข้ึนรถขนส่งรวมกบัสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการส่งเขา้มาในช่วงระยะเวลา

ไล่เล่ียกนั โดยมากช่วงระยะเวลาน้ีจะน้อยกว่า 1 วนั ท าให้สินคา้ไม่ต้องมีการขนเข้าไปจดัเก็บท่ี

บริเวณจดัเก็บของคลงัแต่อย่างใด สินคา้เป็นเพียง "สินคา้ส่งผ่านคลงั" เท่านั้นท าให้คลงัสินคา้ไม่

เกิดการจดัเก็บ และรองรับปริมาณสินคา้ไดม้ากข้ึน ผลิตภาพการท างานของคลงัสูงข้ึน อยา่งไรก็

ตามวิธีการน้ีมีความยากคลา้ยกบัวิธีการ Drop-Shipping เช่นกนั เพราะจะตอ้งมีการประสานขอ้มูล

ดา้นสินคา้ขาเขา้และขาออกจากคลงั จากตน้ทางถึงปลายทางพร้อม ๆ กนัในเวลาเดียวกนั ซ่ึงอาจ

เป็นเร่ืองท่ียากล าบากพอสมควรส าหรับบางธุรกิจ หรือบางบริษทั 

  3. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ

งานคลงัสินคา้ การใชร้ะบบเทคโนโลยฯี เขา้ช่วยในการปฏิบติังานดา้นคลงัสินคา้ท่ีส าคญัในชัว่โมง

น้ี ไดแ้ก่ 

  - ระบบบาร์โค้ด โดยการน าระบบบาร์โคด้มาใชก้บัคลงัสินคา้จะสามารถใชไ้ดใ้น

หลาย ๆ จุด ไดแ้ก่ การรับและส่งสินคา้เขา้ออกจากคลงั การจดัระบบเก็บสินคา้ภายในคลงั และการ
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ตรวจนับสินค้าภายในคลงั เป็นต้น ปัญหาภายในคลังสินค้าโดยเฉพาะข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก

พนักงานตรวจนับ รับส่งสินคา้สามารถบรรเทาลงไดด้ว้ยการประยุกต์ใชร้ะบบบาร์โคด้โดยสินคา้

ต่าง ๆ ท่ีเขา้ออก และจดัเก็บภายในคลงัสินคา้จะใชร้ะบบบาร์โคด้ในการระบุตวัสินคา้และบรรจุ

ภณัฑเ์พ่ือขนยา้ย และจดัเก็บ การปรับปรุงคลงัสินคา้ดว้ยวิธีน้ีจะท าใหก้ารท างานดา้นเอกสาร และ

การตรวจเช็ก ตรวจนับต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้สามารถท าไดร้วดเร็วข้ึน และช่วยให้ขอ้ผิดพลาด

ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการป้อนขอ้มูลดว้ยคนสามารถลดลงได ้

  - ระบบ RFID ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการท างานและสามารถใชป้ระโยชน์คลา้ยคลึงกบั

ระบบบาร์โค้ด แต่อาศัยคล่ืนวิทยุแทนคล่ืนแสง และสามารถอ่านข้อมูลในระยะไกลโดยไม่

จ  าเป็นตอ้งสมัผสัสินคา้ มีความละเอียด และสามารถบรรจุขอ้มูลไดม้ากกว่า ซ่ึงท าให้สามารถแยก

ความแตกต่างของสินคา้แต่ละช้ินแมจ้ะเป็น SKU (Stock Keeping Unit-ชนิดสินคา้) เดียวกนัก็ตาม 

ความเร็วในการอ่านขอ้มูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการอ่านข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดหลายสิบเท่า 

สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลาย ๆ แถบ RFID สามารถส่งข้อมูลไปยงัเคร่ืองรับได้โดยไม่

จ  าเป็นต้องน าไปจ่อในมุมท่ีเหมาะสมอย่างการใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Non-Line of Sight) และ

ค่าเฉล่ียของความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี RFID นั้ นจะอยู่ท่ีประมาณ 99.5 

เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดอยู่ท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ โดย

สามารถเขียนทบัขอ้มูลได ้จึงท าใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ ซ่ึงจะลดตน้ทุนของการผลิตป้าย

สินคา้ ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 5% ของรายรับของบริษทั ขจดัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการอ่านขอ้มูลซ ้ าท่ี

อาจเกิดข้ึนจากระบบบาร์โคด้ โดยความเสียหายของป้ายช่ือ (Tag) น้อยกว่าเน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้ง

ติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์  และระบบความปลอดภัยสูงกว่า  ยากต่อการปลอมแปลงและ

ลอกเลียนแบบ อีกทั้งทนทานต่อความเปียกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก จึงนิยม

น ามาใชใ้นคลงัสินคา้ 

  - ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) หรือระบบแลกเปล่ียนและส่งขอ้มูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ระบบ EDI น้ีจะท าให้การรับและส่งมอบสินค้าจากซพัพลาย

เออร์ และลูกค้า สามารถท าได้รวดเร็ว ท่ีส าคัญสามารถเตรียมการต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของพ้ืนท่ี 

อุปกรณ์ และพิธีการรับส่งสินคา้ต่าง ๆ ไดล่้วงหนา้ประกอบกบัท าให้ลดขั้นตอน และขอ้ผิดพลาด

ต่าง ๆ ของการรับและส่งมอบสินคา้ เอกสารต่าง ๆ มีความถูกตอ้งและรวดเร็วยิง่ข้ึน การตรวจทาน

ต่าง ๆ สามารถท าไดง่้ายและคล่องตวัมากข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนและประสิทธิภาพดา้นเวลารับและส่ง

มอบสินคา้ดีข้ึน 
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  4. การปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน ไดแ้ก่ 

  • การรวมคลังสินค้าให้ เหลือน้อยลงให้มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้า 

(Distribution Center: DC) ในแต่ละพ้ืนท่ี ท าใหเ้กิดความสะดวกในแง่ของกาบริหารและการขนส่ง 

  • การจดัท า 5ส. หรือกิจกรรมการปรับปรุง การสะสางสต็อก หรือวสัดุอุปกรณ์ต่าง 

ๆ ท่ีไม่ไดก่้อประโยชน์แลว้ออกจากคลงัสินคา้, การท าความสะอาดภายในคลงัสินคา้ใหส้ามารถใช้

งานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุภายในคลงัสินคา้ได้, 

การเพ่ิมความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้ออกภายในคลงัสินคา้โดยการจดัระเบียบเส้นทาง

คมนาคมภายในคลงัรวมถึงการตีเส้นแบ่งเส้นจราจรภายในคลงัอย่างชัดเจน , การดูแลในเร่ือง

สุขลกัษณะภายในคลงัสินคา้ เช่น ช่องลม ช่องแสง ปัญหาเร่ืองความช้ืน ฝุ่ น ท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหา 

ทั้งในดา้นสุขภาพของพนกังาน และประสิทธิภาพการท างานและการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้

,สุดทา้ยเป็นการสร้างอุปนิสัยท่ีดีในการท างานภายในคลงัสินคา้ เช่น การออกกฎระเบียบขอ้ห้าม

ต่าง ๆ ในการปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นการหา้มขบัรถยกดว้ยความเร็วสูง หรือการ

กลบัรถยกภายในช่องเก็บสินค้า การห้ามข้ึนลงสินคา้นอกบริเวณข้ึนลง การห้ามวางสินคา้ตรง

บริเวณประตูข้ึนลงสินคา้ เป็นตน้ 

  • การพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดวางสินค้าใหม่ โดยการก าหนดพ้ืนท่ีตั้ ง 

ตามล าดบัความส าคญัเชิงปริมาณเขา้ออก หรือลกัษณะการใชง้านคลงัสินคา้ หรือเรียกว่า รูปแบบใน

การจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ แบบโซน ABC ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ีภายในคลงั

สูงข้ึน และท าใหก้ารบริหารควบคุมสต๊อกภายในคลงัง่ายข้ึน 

  • การพฒันาขั้นตอนการท างานใหง่้าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น ขั้นตอนการรับ

และตรวจเช็กนบัสินคา้, การน าสินคา้เขา้บริเวณหรือชั้นจดัเก็บสินคา้, การดูแลสินคา้ขณะจดัเก็บให้

อยู่ในสภาพท่ีดี ไม่เส่ือมสภาพหรือเสียหาย, การหยบิสินคา้ท่ีจดัเก็บออกมาใชห้รือเตรียมส่งมอบ, 

การคดัแยกและเตรียมสินคา้เพื่อจดัส่ง, การบรรจุหีบห่อหรือติดป้ายตราสินคา้ต่าง ๆ ส าหรับส่งมอบ

และส่งออกพร้อมทั้งน าวิธีการคิดตน้ทุนแบบกิจกรรม ท่ีนิยมเรียกกนัว่า Activity-Based Costing มา

ประเมินตน้ทุนในแต่ละกิจกรรม และประเมินกิจกรรม หรือการปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้

ว่า ในการปฏิบติังานกิจกรรมใดท่ีช่วยสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมหรือไม่อย่างไร ซ่ึงจะสามารถท าให้

การท างานของคลงัสินคา้ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน 
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  • การจัดหาอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ขนยา้ยท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ ง

ปรับเปล่ียนระบบการจดัเก็บ และระบบการขนยา้ยโดยใชพ้าเลตหรือกระดานรอง โดยวิธีการน้ีจะ

ท าใหก้ารท างานของคลงัสินคา้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน การน าของข้ึนและลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วง

ของการรับสินคา้เขา้คลงัสินคา้ หรือในช่วงของการน าสินคา้ออกมาจากบริเวณจดัเก็บ รวมถึงช่วง

ของการยกสินคา้ข้ึนรถบรรทุกต่าง ๆ สามารถท าไดง่้าย และรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพดา้น

เว ล า  แ ล ะ ร อ บ ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ดี ข้ึ น  ผ ลิ ต ภ า พ ข อ ง ค ลั ง สู ง ข้ึ น ( ท่ี ม า  : 

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=11534) 

  การควบคุมคลงัสินคา้ (Introduction to Warehouse Management) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ี

ไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใชส้อยและการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดย

คลงัสินคา้ท าหน้าท่ีในการเก็บสินคา้ ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพื่อสนับสนุนการผลิตและ

การกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่1. วตัถุดิบ 

(Material) ซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและช้ินส่วนต่าง ๆ2. สินคา้ส าเร็จรูปหรือสินคา้ จะนบั

รวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินคา้ท่ีต้องการท้ิงและวสัดุท่ีน ามาใช้ใหม่การจดัการ

คลงัสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจดัเก็บ หมายถึง การจัดส่ง

สินคา้ให้ผูรั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คลงัสินคา้ก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุม้กบัการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการ

เก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ตน้ทุนการด าเนินงานต่อ

ท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เต็มท่ีจากพ้ืนท่ี 

วตัถุประสงคข์องการจดัการคลงัสินคา้ (Objective of Warehouse Management) 
1. ลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากท่ีสุด 
2. การใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. สร้างความมัน่ใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีเพียงพอ

และสอดคลอ้ง กบัระดบัของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้
4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวนัแก่ผูเ้ก่ียวข้องในการเคล่ือนยา้ย

สินคา้ ทั้งการรับเขา้และการจ่ายออก โดยใชป้ริมาณจากการจดัซ้ือ และความตอ้งการในการ จดัส่ง
ใหแ้ก่ลูกคา้เป็นเกณฑ ์

5. สามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควบคุม และรักษาระดบัการใชท้รัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพคุม้ค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจท่ี
ก  าหนด 
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พนัธกิจของการจดัการคลงัสินคา้ (The Mission of a warehouse) 
1. คลงัสินคา้ช่วยสนบัสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลงัสินคา้จะท า

หนา้ท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆจากผูข้ายปัจจยัการผลิต 
เพื่อส่งป้อนใหก้บัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปต่อไป 

2. คลงัสินคา้เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ ์(Mix warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิตสินคา้จาก
โรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลงัสินค้ากลาง จะท าหน้าท่ีรวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจาก
โรงงานต่าง ๆไวใ้นท่ีเดียวกนั เพ่ือส่งมอบให้ลูกคา้ตามตอ้งการ ข้ึนอยู่กบัลูกคา้แต่รายว่าตอ้งการ
สินคา้จากโรงงานใดบา้ง  

3. คลังสินค้าเป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ในกรณีท่ีลูกค้า
ตอ้งการซ้ือสินค้าจ  านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลงัสินค้าจะช่วยรวบรวมสินคา้จากหลาย
แหล่งเพื่อจดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าใหเ้ต็มเท่ียว ซ่ึงช่วยประหยดัค่าขนส่ง 

4. คลงัสินคา้ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) 
ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะเป็นแหล่งท่ีช่วยในการ
แบ่งแยกสินคา้ใหม้ีขนาดเลก็ลงเพื่อส่งมอบใหก้บัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป 
 

ประโยชน์ของการจดัการคลงัสินคา้ (The Benefit of a warehouse) 
- ช่วยประหยดัค่าขนส่ง  
- ช่วยประหยดัตน้ทุนการผลิต  
- ช่วยใหไ้ดรั้บผลประโยชน์จากส่วนลดเพ่ือซ้ือสินคน้จ านวนมาก 
- ช่วยป้องกนัสินคา้ขาดแคลน  
- ช่วยสนบัสนุนนโยบายการใหบ้ริการลูกคา้ของกิจการ 

 
ความสมัพนัธก์ารคลงัสินคา้กบักิจกรรมอ่ืน  

   1. การคลงัสินคา้และการผลิต การผลิตสินคา้จ านวนน้อยท าให้เกิดสินคา้คงคลงั
จ  านวนน้อยลง ซ่ึงท าให้ตอ้งการพ้ืนท่ีเก็บสินคา้จ  านวนน้อย ท าให้ตอ้งมีการผลิตบ่อยคร้ังซ่ึงท าให้
ตน้ทุนการตั้งเคร่ืองจกัร และต้นทุนการเปล่ียนสายการผลิตสูง ในทางตรงกนัขา้มถา้ผลิตสินค้า
จ  านวนมากท าใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด ซ่ึงท าใหต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยต ่า แต่ท าใหเ้กิดสินคา้
คงคลงัจ  านวนมากและตอ้งการพ้ืนท่ีในการเกบ็สินคา้จ  านวนมาก ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรเปรียบเทียบ
ระหว่างตนัทุนการผลิตท่ีสามารถประหยดัได ้และตน้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือท าให้ไดต้น้ทุน
รวมต ่าท่ีสุด 
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2. การคลงัสินคา้และการขนส่ง คลงัสินคา้จะรับวัตถุดิบจากผูข้ายปัจจยัการผลิต
หลายรายการเพ่ือรวบรวมเป็น ขนาดการขนส่งใหญ่ข้ึน และส่งป้อนโรงงานการผลิตต่อไป ซ่ึงท า
ใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาดการขนส่ง 

3. การคลงัสินค้าและการให้บริการลูกคา้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
ทางการตลาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงการเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ได้ ดังนั้นคลงัสินคา้จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บสินคา้ ส่วนเกินกว่าความตอ้งการลูกค้าไวจ้  านวนหน่ึง สามารถรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ ไดใ้นกรณีท่ีการผลิตมีปัญหาหรือการส่งมอบจากโรงงานล่าชา้กว่าผดิปกติ 
 

การจดัการในคลงัสินคา้ (Managing the warehouse) 
1. สถานท่ีตั้ง (Location)การประกอบกิจการคลงัสินค้าจ  าเป็นต้องมีส่ิงอ  านวย

ความสะดวกทางดา้นวตัถุ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามความมุ่งหมาย ส่ิงอ  านวยความสะดวกในการประกอบกิจการการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ อาคาร
สถานท่ีและส่ิงก่อสร้างทั้งปวงท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเก็บรักษาและยกขนสินคา้ ใชเ้ป็นส านกังาน 
และใชใ้นดา้นสวสัดิการของพนักงาน เป็นตน้ อาคารสถานท่ีและส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมี
ท่ีตั้ ง คือ ผืนท่ีดินท่ีมีเน้ือท่ีอย่างเพียงพอ และอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจ
คลงัสินคา้สาธารณะนัน่คือท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงกลยทุธก์ารเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้มี 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 กลยทุธท์  าเลท่ีตั้งใกลต้ลาด (Market-positioned Strategy)  
1.2 กลยทุธท์  าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิต (Production-positioned Strategy) 
1.3 กลยทุธท์  าเลท่ีตั้งอยูร่ะหว่าง (Intermediately-positioned Strategy) 
 
2. ระบบบอกต าแหน่ง (Right order) การก าหนดระบบบอกต าแหน่งสินคา้อย่าง

เหมาะสมจะให้ผลในการปฏิบัติงานเก็บรักษา ดงัต่อไปน้ี- ท าให้การค้นหาสินคา้เพื่อน าออกจ่าย
กระท าไดส้ะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

- ท าใหก้ารรับสินคา้เขา้เก็บรักษากระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก  าหนด ต าแหน่ง
เก็บไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 - ท าใหส้ามารถใชเ้น้ือท่ีเก็บรักษาไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด 
 
กิจกรรมหลกัของการคลงัสินคา้ (Warehouse Activities) 
- งานรับสินคา้ (Goods Receipt) 
- การตรวจพิสูจน์ทราบ (Identify goods) 
- การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) 
- งานจดัเก็บสินคา้ (Put away) 
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- งานดูแลรักษาสินคา้ (Holding goods) 
- งานจดัส่งสินคา้ (Dispatch goods) 
- การน าออกจากท่ีเก็บ (Picking) 
- การจดัส่ง (Shipping) 
- งานรับสินคา้ (Goods Receipt) 
งานรับสินค้าเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัในขณะท่ีสินคา้ไดส่้งเข้ามายงั

คลงัสินคา้เพ่ือการจดัเก็บรักษา การด าเนินกรรมวิธีในการแรกรับต่อสินคา้ท่ีถูกส่งเขา้มานั้นอย่าง
ทนัทีทนัใดและถูกตอ้งแน่นอน ยอ่มมีความส าคญัต่อการด าเนินงานคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิผลและ 
การเก็บรักษาเบ้ืองตน้ รายละเอียดของการปฏิบติังานรับสินคา้ย่อมผดิแปลกกนัออกไป โดยข้ึน อยู ่
กบัแบบสินค้า และแบบของส่ิงอ  านวยความสะดวกในการเก็บรักษา สินค้าอาจไดรั้บเข้ามาจาก 
แหล่งต่างกนั การขนส่งสินค้ามายงัสินค้าอาจกระท าด้วยยานพาหนะท่ีแตกต่างกนั ดว้ยภาชนะ 
บรรจุหีบห่อท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ียอ่มมีผลท าใหร้ายละเอียดในการปฏิบติังานรับสินคา้
แตกต่าง กนัออกไปดว้ย การจดัท าเอกสารในการรับสินคา้ และการด าเนินกรรมวิธีแรกรับท่ีรวดเร็ว 
และถูกตอ้งยอ่มมีความส าคญัและเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับกิจการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิผล 

การตรวจพิสูจน์ทราบ (Identify goods) เพื่อรับรองความถูกต้องในเร่ืองของ ช่ือ 
แบบ หมายเลข หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินคา้ รายการนั้น ความจ าเป็นในเร่ือง
เหล่าน้ีอาจไม่เหมือนกนักบัคลงัสินคา้แต่ละประเภท ทั้งน้ียงัรวมถึงการตรวจสภาพ ซ่ึงหมายถึงการ
ตรวจสภาพ จ านวน และคุณสมบติัของสินคา้ท่ีจะไดรั้บเขา้มานั้นว่าถูกตอ้งตรงตามเอกสารการส่ง
หรือไม ่

การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) ในสินค้าหรือวสัดุบางอย่างอาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาเช่นเป็นของดี ของช ารุด ของเก่า ของใหม่ 
ซ่ึงตอ้งแยกออกจากกนัในการเก็บรักษาคลงัสินคา้ 

งานจดัเก็บสินคา้ (Put away)การขนยา้ยสินคา้จากพ้ืนท่ีรับสินคา้เขา้ไปยงัต าแหน่ง
เก็บท่ีไดไ้วก้  าหนดไวล่้วงหนา้ และจดัวางสินคา้นั้นไวอ้ยา่งเป็นระเบียบรวมทั้งการบนัทึกเอกสาร
เก็บรักษาท่ีเก่ียวข้องเช่น บตัรต าแหน่งเก็บ ป้ายประจ ากอง และปัจจุบันมีการใชร้ะบบรหัสแท่ง
รวมถึงระบบ RFID เป็นตน้ ก่อนท่ีจะจดัวางสินคา้ลงไปในท่ีเก็บอาจจ าเป็นตอ้งจดัแจงสินคา้นั้นให้
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถจดัเก็บให้อย่างมัน่คงเป็นระเบียบ และประหยดัเน้ือท่ีเวลาแรงงาน และ
ง่ายแก่การดูแลรักษาและ การน าออกเพื่อการจดัส่งออกในโอกาสต่อไป เช่น การบรรจุหีบห่อใหม่
ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น ปัญหาท่ีส าคัญอย่างหน่ึงคือการพิจารณาตกลงใจซ้ือเคร่ืองมือยกขนท่ี
เหมาะสมกับลกัษณะของ สินค้าและระยะท่ีต้องเคล่ือนยา้ยสินค้าเข้าสู่ต  าแหน่งเก็บซ่ึงมีหลัก
พิจารณาว่า รถยกขนส าหรับ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดห้รือไม่ 
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งานดูแลรักษาสินคา้ (Holding goods) หลงัจากท่ีไดจ้ดัเก็บสินคา้ในพ้ืนท่ีเก็บรักษา
ของคลงัสินค้า จะตอ้งเอามาตรการต่าง ๆ ของการดูแลรักษามาใช ้เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้ท่ีเก็บ
รักษาอยู่ในคลงัสินคา้เกิดความเสียหายสูญหายหรือเส่ือมคุณภาพ อนัเป็นภาระรับผิดชอบท่ีส าคญั
ของผูเ้ก็บรักษา สินคา้น้ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัจากการถูกขโมย ป้องกนัจากสภาพอากาศ งานดูแล
รักษาสินคา้อาจประกอบดว้ยงานยอ่ยต่าง ๆ เช่น  

(1) การตรวจสภาพ การตรวจอยา่งระเอียดตามระยะเวลา ตามลกัษณะเฉพาะของ
สินคา้แต่ละประเภท แต่ละชนิด ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามเวลาในการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกนั เป็น
สินคา้เสียง่ายตอ้งไดรั้บการตรวจบ่อยกว่าสินคา้ท่ีเสียยาก 

(2) การถนอม สินคา้บางประเภทยอ่มตอ้งการถนอมตามระยะเวลา 
(3) การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจตรานบัสินคา้ในท่ีเก็บรักษาเพื่อสอบยอดกบั

บญัชีคลุมในคลงัสินคา้ไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงตอ้งแจง้ให้ผูฝ้ากและเจา้หน้ีของผูฝ้ากคือผูรั้บ
จ าน าสินคา้ ไม่ทราบดว้ยเพื่อจะไดเ้ขา้มา ร่วมในการตรวจสอบหากเขาตอ้งการ  

งานจดัส่งสินคา้ (Dispatch goods) การจดัส่งหรือการจ่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บหรือการ
คืนสินคา้ใหแ้ก่ผูฝ้าก หรือผูม้ีสิทธิในการรับสินคา้คืนส าหรับ กรณีคลงัสินคา้สาธารณะ ในระบบ
การบริหารพสัดุนั้นการเก็บรักษาในคลงัวสัดุมีจุดม่งหมาย ในท่ีสุดคือการจ่ายพสัดุให้แก่ผูรั้บใน
สภาพท่ีพร้อมส าหรับกาน าไปใชใ้นการจดัส่งเป็นส่ิงส าคญั เพราะขบวนการเก็บรักษาทั้งปวงท่ีได้
กระท ามาก็เพื่อให้การจดัส่งสามารถใหก้ระท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และความตอ้งการของผูใ้ช ้
ความลม้เหลวในการบริหารของพสัดุนั้นจะยอมให้เกิดข้ึนไม่ได้ การจดัส่งให้แก่ผูใ้ชไ้ม่ทันเวลา
ตามความตอ้งการ 

การน าออกจากท่ีเก็บ (Picking)การน าสินคา้ออกจากท่ีเก็บเพื่อการจดัส่ง เป็นการ
เลือกเอาสินคา้จากพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในคลงัเก็บสินคา้มารวมกนัไว ้ยงัพ้ืนท่ีจดัส่งเพ่ือการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และพิสูจน์ให้แน่นอนว่าเป็น ไปตามหลกัฐานการสัง่จ่าย หรือตามความตอ้งการของผูรั้บ 
หรือตามละจุดหมายปลายทางท่ีจะส่งการเลือกหยบิสินคา้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

- Discreet picking การเลือกหยบิสินคา้ทีละรายการแลว้ด าเนินการตั้งแต่ตน้จนจบ  
- Batch picking การเลือกหยบิสินคา้เป็นชุดหรือโหล  
- Zone picking การเลือกหยบิของตามโซนท่ีเลือกไวใ้นคลงัเก็บ  
- Wave picking การเลือกหยบิตามชนิดของการขนส่ง 
การจดัส่ง (Shipping) ประกอบดว้ยการตรวจสอบค าสัง่ซ้ือท่ีจะส่งไป การปรับปรุง

รายงานสินคา้คงคลงั การแยกประเภทสินคา้ และการจดับรรจุภณัฑ์ตามค าสั่งซ้ือ ซ่ึงสินคา้จะถูก
จดัเก็บในกล่อง หีบห่อ พาเลทหรือตูค้อนเทนเนอร์ และมีการติดสลาก ระบบบาร์โคด้ การบนัทึก
ขอ้มูลเพื่อเตรียมส่งสินคา้ออกจากคลงั เช่น ตน้ทาง ปลายทาง ผูส่้งผูรั้บ และรายละเอียดสินคา้ท่ีส่ง
เป็นตน้ ซ่ึงมีกิจกรรมยอ่ยต่าง ๆ ไดแ้ก่  
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(1) การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ ์ 
(2) การท าเคร่ืองหมาย  
(3) การบรรทุกและส่งมอบ 
การส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross docking) เป็นการส่งสินค้าผ่านระหว่างจุดท่ีรับ

สินคา้เขา้และจุดท่ีส่งสินคา้ออก โดยไม่ตอ้งน าสินคา้เขา้ไปเก็บในคลงัสินคา้ การส่งสินคา้ผ่านคลงั
ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในกลุ่มผูค้า้ปลีก ซ่ึงเป็นการรวบรวมผลิตภณัฑจ์ากผูค้า้ส่งหลายรายเขา้ดว้ยกนั
เพ่ือจัดส่งให้กับร้านค้าย่อยต่อไป โดยทั่วไปนิยมใช้ใน การด าเนินงาน เน่ืองจากผลกระทบต่อ
ตน้ทุนและการใหบ้ริการลูกคา้ ตวัอยา่งเช่น ประมาณ 75% ของการกระจายสินคา้ประเภทอาหารจะ
ใชก้ารส่งสินคา้ผ่านคลงั โดยท่ีเมื่อรับสินคา้จากซพัพลายเออร์แลว้จะเตรียมส่งต่อไปร้านคา้ปลีก
ทนัที โดยไม่ตอ้งมีการน าสินคา้เขา้เก็บในคลงัแต่อยา่งใด การส่งผา่นคลงัจะช่วยลดเวลาและตน้ทุน
ในการน าสินคา้เขา้เก็บในคลงั และท าใหร้ะดบัการให ้บริการลูกคา้สูงข้ึน 
 

การออกแบบคลงัสินคา้ 
1. คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ขอ้มูลต่อไปน้ีช่วยในการค านวณพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีตอ้งการ 
- ประเมินความตอ้งการสต็อกสินค้าระดบัต ่าสุดและสูงสุด โดยคิดเป็นปริมาตร

และน ้ าหนกัของสินคา้ 
- จ านวนเท่ียวท่ีตอ้งขนส่งสินคา้ผ่านท่าเทียบคลงัสินคา้รายวนั คิดเป็นปริมาตร

และน ้ าหนกัของสินคา้ 
- ขนาดบรรทุกและน ้ าหนักโดยรวมของรถบรรทุกขาเขา้-ขาออกตามกฎระเบียบ

บงัคบัของราชการ 
- ขนาดหีบห่อบรรจุภณัฑ์ และระดบัความสูงแต่ละชั้นท่ีสามารถซอ้นทับกนัได ้

โดยไม่เกิดความเสียหาย 
- ขนาดและน ้ าหนกัของสินคา้ต่อหน่วยในการจดัเก็บบนชั้นวางสินคา้ รถยกและ

อุปกรณ์เคล่ือนยา้ยสินคา้ 
- ขอ้จ ากดัความปลอดภยัส าหรับปริมาณความช้ืนอุณหภูมิ และฝุ่ นละอองภายใน

พ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้าในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถหาข้อมูลเก่ียวกบัปริมาตรและน ้ าหนักสินค้าทุก
รายการ วิธีการประเมินแบบคร่าวๆใหใ้ชน้ ้ าหนักมาตรฐานในการค านวณสินคา้แต่ละประเภทและ
ตารา’ความสูงในการซอ้นเป็นชั้น 

2. ตวัแปรในการออกแบบคลงัสินคา้ ควรค านึงถึงการปฏิบติังานระบบโลจิสติกส์
ภายในอาคารโครงสร้าง คลงัสินคา้สมยัใหม่สร้างข้ึนดว้ยความสูงระดบั 18 เมตร หรือ 32 เมตร การ
ใชส้อยพ้ืนท่ีว่างเปล่าส่วนบนอากาศไดเ้ต็มท่ีในสภาวะท่ีดินในเมืองมีราคาแพง ติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
ระดบัความสูง-ต ่าของท่าเทียบคลงัสินคา้ใหร้ถบรรทุกสามารถเทียบทา้ยรถเพื่อความสะดวกในการ
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ขนถ่ายสินคา้ ระดับความสูงละความกวา้งของประตูคลงัสินค้าเปิดได้เต็มท่ี เพื่อให้รถบรรทุก
สามารถเขา้ไปไดโ้ดยตรง พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรองรับน ้ านักไดเ้ต็มท่ี 6,000 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร ในขณะท่ีคลงัสินค้าแบบเดิมมีขนาดความสูงถึงชายคาประมาณ 10 เมตร รองรับ
น ้ าหนกัไดป้ระมาณ 1,000-3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนออกแบบการจดัเกบ็
รักษาแบบทนัสมยั ซ่ึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมรหัสสินค้า และบอกต าแหน่งจุดท่ีเก็บ
สินคา้ เป็นแถวยาวและความสูงหลายระดบัชั้น 
 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหลกั (KPIs)  
KPIs หมายถึง ดัชนีหรือพฤติกรรมการปฏิบัติ ท่ีส าคัญท่ีสามารถวดัได้ และ

สามารถแสดงหรือบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการด าเนินงานความส าคญัของ KPIs 
-บ่งช้ีความส าเร็จของการปฏิบติังาน 
- เป็นผลงานหลกัของการท างาน- สามารถวดั/ประเมินไดต้รงเป้าหมาย 
- บอกวิธีการวดัความกา้วหนา้การปฏิบติังาน 
- บอกระดบัผลการปฏิบติังาน/ผูรั้บบริการ 
 
ลกัษณะของ KPIs 
- วดัได/้อธิบายผลไดช้ดัเจน 
- ชดัเจน เจาะจง ไม่คลุมเครือ 
- เท่ียงตรงต่อเวลา 
- ส่ือสาร/เปรียบเทียบ/องคก์รเหมือนกนัได ้
- ตรวจสอบขอ้มูลได ้
 
ประเภทของ KPIs 
1. ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2. ตวัช้ีวดัประสิทธิผล (Effectiveness) 
3. ตวัช้ีวดัความประหยดั (Economy) 
4. ตวัช้ีวดัคุณภาพ (Quality) 
5. ตวัช้ีวดัคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
6. ตวัช้ีวดัการปฏิบติัตามกฎหมาย (Compliance) 
 
ระดบัของ KPIs 
1. ตวัช้ีวดัปัจจยัน าเขา้ (Input) 
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2. ตวัช้ีวดักระบวนการ (Process) 
3. ตวัช้ีวดัผลผลิต (Output) 
4. ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์(Outcome) 
5. ตวัช้ีวดัผลกระทบ (Impact) 
 
ขั้นตอนการจดัท า KPIs 
1. การวิเคราะห์ทางกลยทุธ ์โดยท า SWOT Analysis 
2. ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธข์ององคก์ร 
3. วิเคราะห์ว่าองคก์รควรมีก่ีมุมมองและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
4. จดัท าแผนท่ีทางกลยุทธ์ระดบัองค์กร โดยก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัภายใต้

แต่ละมุมมอง 
5. กลุ่มผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามเห็นชอบและยนืยนักลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
6. จดัท าตวัช้ีวดั เป้าหมายโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนั 
7. จดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีตอ้งท า ตั้งแต่ระดบับนลงสู่ระดบัพนกังาน 
 
Summary การจดัการคลงัสินคา้ เป็นกิจกรรมหลกัในโลจิสติกส์ท่ีมีตน้ทุนสูงสุด

ในปัจจุบนั โดยเป็นการด าเนินงานท่ี สนบัสนุนการผลิตและการตลาด เป็นท่ีรองรับสินคา้คงคลงัใน
ซพัพลายเชน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีตอ้งแข่งขนัอยา่ง รุนแรงในสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน สามารถฝ่าฟันอุปสรรคผ่านไปได้ โดยทั้งน้ีการจัดการคลงัสินค้าท่ีดี จะช่วย เป็น
แนวทางลดความผดิพลาดในการด าเนินงานคลงัสินคา้ สามารถหาทางป้องกนัปัญหา ท่ีอาจเกิดข้ึน
และเป็นแนวทางในการด าเนินงานคลงัสินคา้ ให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทั้งภายในบริษทัและตลอด ซพัพลายเชนในกระบวนการทางธุรกิจ สามารถ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจแบบย ัง่ยนืในอนาคตซ่ึงในรายงานฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึง
การจดัการคลงัสินคา้ โดยกล่าวสรุปเน้ือหาไว ้ดงัน้ี  

ความหมายของการจดัการคลงัสินคา้ วตัถุประสงคข์องการจดัการคลงัสินคา้ พนัธ
กิจของการจดัการคลงัสินคา้ประโยชน์ของ การจดัการคลงัสินคา้ ความสัมพนัธ์การคลงัสินคา้กบั
กิจกรรมอ่ืนการจัดการในคลังสินค้า กิจกรรมหลักของการคลงัสินค้า โดยงานหลกัของการ
คลงัสินค้า แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยดงัน้ี งานรับสินคา้ (Goods Receipt) ,การตรวจพิสูจน์ทราบ 
(Identify goods),การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) ,งานจัดเก็บสินคา้ (Put away), งานดูแล
รักษาสินคา้ (Holding goods) ,งานจดัส่ง สินคา้ (Dispatch goods) ,การน าออกจากท่ีเก็บ (Picking), 
การจัดส่ง (Shipping) และ การส่งสินค้าผ่านคลงั (Cross docking) นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงการ
ออกแบบคลงัสินคา้ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหลกัและรวมทั้งกรณีศึกษา (Case Study) ท่ีเก่ียวกบั 
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ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการในคลงัสินค้า ทั้ งน้ีเพ่ือให้ผูอ่้านสามารถเข้าใจการ
จัด ก ารค ลัง สิ น ค้ าม าก ข้ึ น (ท่ี ม า  : http://www.similantechnology.com/news&article/control-
warehouse.html ) 
 
3. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) 

Dibble (1988) กล่าวว่า เป็นท่ีน่าประหลาดใจท่ีพบว่าหลาย ๆ องค์กรพร้อมจะ
จ่ายเงินจ านวนหน่ึงหมื่นเหรียญสหรัฐเพื่อใช ้FIFO มากกว่าท่ีจะเปล่ียนไปใช ้LIFO และ Okorocha 
(2014) กล่าวว่า FIFO นั้นท าใหแ้น่ใจว่าสินคา้ถูกลงบญัชีไวใ้นราคาท่ีแทจ้ริง ไม่มีก  าไรหรือขาดทุน
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยการปรับแต่งราคานั้น สันนิษฐานไดว้่าถา้มีการซ้ือสินคา้นั้นจะเป็นการหมุนเวียน
สินคา้ไปตามล าดบัก่อนหลงั  ชุมชนนกัลงทุน (2555) กล่าวว่า การเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) เป็นวิธี
ท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีว่า สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชก่้อน
จะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการค้า
โดยปกติท่ีบริษัทมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน 
ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั และ Platz 
and Osterdal กล่าวว่า FIFO เป็นส่ิงท่ีคนทั่ว ๆ ไปตระหนักว่าเป็นส่ิงท่ี ยุติธรรมและท าให้เกิด
ระเบียบเรียบร้อยในกิจวตัรประจ าวนั เช่น การต่อแถวจ่ายเงินท่ีร้านขายของช า  การบริการใน
ธนาคาร หรือแมก้ระทัง่เม่ืออยู่ในเหตุการณ์ท่ีตึงเครียดเช่น การรอรับบริจาคอวยัวะของคนไข ้และ
นอกจากนั้นพบการน า FIFOไปประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต์มานานแลว้เช่นในโรงงาน
สายการผลิตท่ีผลิตรถยนต ์VW Beetle ในเมือง Wolfsburg ตั้งแต่ปี 1973 และยงัมีการน ามาใชอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองจนปัจจุบนั First In First Out หรือ FIFO หมายถึงสินคา้ท่ีเขา้คลงัสินคา้มาก่อนแลว้ตอ้งรีบ
หมุนเวียนสินคา้ ท าการขายหรือถ่ายสินคา้ออกไปก่อน เพื่อลดความเส่ือมของสินคา้จนขายสินคา้
นั้นไม่ได ้ซ่ึง First In First Out หรือ การเขา้ก่อนออก่อน เป็นการเช็คตน้ทุนของสินคา้โดยการคาด
เดาหรือสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีเขา้มาก่อนจะต้องถูกน าออกมาขายหรือน าไปใช้ก่อน 
ดงันั้นระบบเขา้ก่อนออกก่อน จึงเป็นตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะถูกใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ี
ผลิตออกมาก่อน (ท่ีมา : http://www.mindphp.com/A3/3942-fifo-frist-in-first-out.html ) 

เขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) เป็นแบบจ าลองสินคา้คงคลงัท่ีสินคา้ท่ีไดรั้บเขา้มาแรก
สุดจะถูกน าออกใช้ก่อน ในทางการเงิน ปัญหาท่ีอพัเดตจากสินค้าคงคลงัจะถูกจับคู่กับการรับ
สินค้าเข้าในคลงัสินค้ารายการแรกท่ีได้รับการอพัเดต ตามวนัท่ีทางการเงินของรายการความ
เคล่ือนไหวของสินค้าคงคลัง เมื่อคุณใช้ FIFO คุณไม่จ  าเป็นต้องใช้กฎ FIFO คุณสามารถท า
เคร่ืองหมายธุรกรรมสินคา้คงคลงัแทน เพื่อใหใ้บรับสินคา้เฉพาะถูกจบัคู่กบัการน าสินคา้ออกใชท่ี้
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ระบุ ขอแนะน าให้ปิดบัญชีสินค้าคงคลงัประจ างวด เมื่อคุณใช้แบบจ าลองสินค้าคงคลงั FIFO 
ตวัอยา่งต่อไปน้ีจะแสดงผลกระทบของการใช ้FIFO ในการตั้งค่าคอนฟิก 3 ชุด: 

1. FIFO ท่ีไม่มีตวัเลือก รวมมูลค่าทางกายภาพ 
2. FIFO ท่ีมีตวัเลือก รวมมูลค่าทางกายภาพ 

  3. FIFO ท่ีมีการท าเคร่ืองหมาย 

 FIFO ท่ีไม่มีตวัเลือกรวมค่าทางกายภาพ 
ในตวัอยา่งน้ี ไม่มีการท าเคร่ืองหมายกลุ่มรูปแบบจ าลองสินคา้เพ่ือรวมมูลค่าทางกายภาพ  

1. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
10.00 เหรียญสหรัฐ 

2. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณเท่ากบั 1 หน่วย ท่ี
ตน้ทุนหน่วยละ 10.00 เหรียญสหรัฐ 

3. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณเท่ากบั 2 หน่วย ท่ีตน้ทุน
หน่วยละ 10.00 เหรียญสหรัฐ 

4. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัส าหรับริมาณเท่ากบั 2 หน่วย ท่ี
ตน้ทุนหน่วยละ 10.00 เหรียญสหรัฐ 

5. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณเท่ากบั 1 หน่วย ท่ีตน้ทุน
หน่วยละ 25.00 เหรียญสหรัฐ 

6. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 30.00 
เหรียญสหรัฐ 

7. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
30.00 เหรียญสหรัฐ 

8. ธุรกรรมการรับทางกายภาพของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณ 1 หน่วยท่ีตน้ทุน 
USD 20.00 (ค่าเฉล่ียสืบเน่ืองของธุรกรรมท่ีมีการอพัเดตทางการเงิน) 

9. ธุรกรรมการรับทางการเงินของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณ 1 หน่วยท่ีตน้ทุน 
USD 20.00 (ค่าเฉล่ียสืบเน่ืองของธุรกรรมท่ีมีการอพัเดตทางการเงิน) 

10. ด าเนินการปิดสินคา้คงคลงั โดยยึดตามวิธี FIFO การตดัสินคา้ท่ีมีการอพัเดต
ทางการเงินรายการแรกจะถูกจับคู่กบัการรับสินคา้ท่ีมีการอพัเดตรายการแรก จะมีการด าเนินการ
ปรับปรุง 10.00 เหรียญสหรัฐในธุรกรรมการตดัสินคา้ราคาตน้ทุนเฉล่ียสืบเน่ืองใหม่จะสอดคลอ้ง
กบัค่าเฉล่ียของธุรกรรมท่ีมีการอพัเดตทางการเงิน ภาพประกอบต่อไปน้ีแสดงผลของแบบจ าลอง
สินคา้คงคลงัวนัท่ี FIFO เมื่อตวัเลือก รวมค่าทางกายภาพ ไม่ไดถู้กใช ้ 
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ภาพที่ 3.6 แบบจ าลองสินค้าคงคลงัวนัที่ FIFO เม่ือตวัเลือก รวมค่าทางกายภาพ ไม่ได้ถูกใช้ 

สัญลกัษณ์แผนภาพ 
1. รายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้ง 
2. การรับสินคา้เขา้สู่สินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้งเหนือเสน้เวลา 
3. การตดัสินคา้ออกจากสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้งใตเ้สน้เวลา 
4. ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินค้าคงคลงัท่ีอยู่เหนือ (หรือใต้) ลูกศร

แนวตั้งต่างๆ จะแสดงในรูปแบบ Quantity@Unitprice 
5. ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นวงเลบ็จะแสดงว่ามีการ

ลงรายการบญัชีรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัตามจริงในสินคา้คงคลงัแลว้ 
6. ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีไม่อยูใ่นวงเลบ็จะแสดงว่ามี

การลงรายการบญัชีรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัทางการเงินในสินคา้คงคลงัแลว้ 
7. รายการธุรกรรมการรับสินคา้ใหม่และการตดัสินคา้ออกจากคลงัแต่ละรายการ

จะถูกก าหนดดว้ยป้ายช่ือใหม่ 
8. แต่ละลูกศรในแนวตั้งจะมีป้ายช่ือก ากบัพร้อมตวับ่งช้ีล  าดบั เช่น 1a ตวัระบุบ่งช้ี

ถึงล  าดบัของการลงรายการบญัชีธุรกรรมของสินคา้คงคลงัในเสน้เวลา 
9. การปิดสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชเ้ส้นประสีแดงแนวตั้งและป้ายช่ือ การปิด

สินคา้คงคลงั 
10. การจบัคู่ท่ีด  าเนินการโดยการปิดสินคา้คงคลงัจะถูกแสดงโดยใชลู้กศรสีแดง

เป็นเสน้ประ ในลกัษณะทแยงมุมจากการรับสินคา้ไปยงัการตดัสินคา้ออกจากคลงั 
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FIFO ที่มตีวัเลือกรวมค่าทางกายภาพ 

หากมีการเลือกกล่อง  รวมมูลค่าทางกายภาพ  ส าหรับสินค้าในหน้า กลุ่ ม

แบบจ าลองสินค้า ระบบจะใชธุ้รกรรมการรับสินคา้ทั้งทางกายภาพและทางการเงิน เพ่ือค านวณ

ราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย และหากสามารถท าได ้ระบบจะท าการปรับค่าของธุรกรรมการออกท่ีมีการ

อพัเดตทางกายภาพดว้ย เมื่อยกเลิกการเลือกกล่อง รวมมูลค่าทางกายภาพ การปิดสินคา้คงคลงัดว้ย

แบบจ าลองสินคา้คงคลงั FIFO จะจบัคู่เฉพาะกบัธุรกรรมท่ีมีการอพัเดตทางการเงินเท่านั้น  

1. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
10.00 เหรียญสหรัฐ 

2. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
10.00 เหรียญสหรัฐ 

3. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 20.0 
เหรียญสหรัฐ 

4. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
20.00 เหรียญสหรัฐ 

5. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 25.0
เหรียญสหรัฐ 

6. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากับ 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ30.0 
เหรียญสหรัฐ 

7. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
30.00 เหรียญสหรัฐ 

8. การตดัสินคา้จากคลงัของสินค้าคงคลงัทางกายภาพส าหรับปริมาณของสินคา้ 1 
รายการ ท่ีราคาตน้ทุนหน่วยละ 21.25 เหรียญสหรัฐ (ค่าเฉล่ียสืบเน่ืองของธุรกรรมท่ีอพัเดตทาง
การเงินและทางกายภาพ) 

9. ธุรกรรมการออกทางการเงินของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณ 1 หน่วยท่ีตน้ทุน 
USD 21.25 (ค่าเฉล่ียสืบเน่ืองของธุรกรรมท่ีมีการอพัเดตทางกายภาพและทางการเงิน) 

10. การตดัสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีราคาตน้ทุน
หน่วยละ 21.25 เหรียญสหรัฐ 
ด าเนินการปิดสินคา้คงคลงั ตามวิธี FIFO ธุรกรรมการตดัสินคา้จากคลงัทางการเงินรายการแรก จะ
ถูกปรับปรุงหรือจบัคู่กบัการรับสินคา้รายการแรกท่ีมีการอพัเดต ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทา
กายภาพธุรกรรม 5b จะถูกจับคู่กับธุรกรรมท่ีรับสินค้า 1b จะมีการด าเนินการปรับปรุง –11.25 
เหรียญสหรัฐ ในธุรกรรมการตัดสินค้าน้ี ราคาต้นทุนค่าเฉล่ียของการด าเนินการใหม่จะแสดง
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ค่าเฉล่ียของธุรกรรมท่ีอพัเดตทางการเงินและท่ีอพัเดตจริงท่ี 27.50 เหรียญสหรัฐ ภาพประกอบ
ต่อไปน้ีแสดงผลกระทบของ 
แบบจ าลองสินคา้คงคลงั FIFO บนชุดของธุรกรรมเมื่อตวัเลือก รวมมูลค่าทางกายภาพ ไดถู้กใช ้ 

 
ภาพที่ 3.7 ผลกระทบของแบบจ าลองสินค้าคงคลงั FIFO บนชุดของธุรกรรมเม่ือตวัเลือก รวม

มูลค่าทางกายภาพ ได้ถูกใช้ 
สัญลกัษณ์แผนภาพ 
1.  รายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้ง 
2.  การรับสินคา้เขา้สู่สินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้งเหนือเสน้เวลา 
3.  การตดัสินคา้ออกจากสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้งใตเ้สน้เวลา 
4.  ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีอยูเ่หนือ (หรือใต)้ ลูกศร 

แนวตั้งต่าง ๆ จะแสดงในรูปแบบ Quantity@Unitprice 
5.  ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นวงเลบ็จะแสดงว่ามีการ 

ลงรายการบญัชีรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัตามจริงในสินคา้คงคลงัแลว้ 
6.  ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีไม่อยูใ่นวงเลบ็จะแสดงว่ามี 

การลงรายการบญัชีรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัทางการเงินในสินคา้คงคลงัแลว้ 
7.  รายการธุรกรรมการรับสินคา้ใหม่และการตดัสินคา้ออกจากคลงัแต่ละรายการ 

จะถูกก าหนดดว้ยป้ายช่ือใหม่ 
8.  แต่ละลูกศรในแนวตั้งจะมีป้ายช่ือก ากบัพร้อมตวับ่งช้ีล  าดบั เช่น 1a ตวัระบุบ่งช้ี 

ถึงล  าดบัของการลงรายการบญัชีธุรกรรมของสินคา้คงคลงัในเสน้เวลา 
9.  การปิดสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชเ้สน้ประสีแดงแนวตั้งและป้ายช่ือ การปิด 

สินคา้คงคลงั 
10.  การจบัคู่ท่ีด  าเนินการโดยการปิดสินคา้คงคลงัจะถูกแสดงโดยใชลู้กศรสีแดง 
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เป็นเสน้ประ ในลกัษณะทแยงมุมจากการรับสินคา้ไปยงัการตดัสินคา้ออกจากคลงั 
 

FIFO ที่มกีารท าเคร่ืองหมาย 

การท าเคร่ืองหมายเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คุณสามารถลิงค ์หรือท าเคร่ืองหมาย
ธุรกรรมการตดัสินคา้จากคลงัไปยงัธุรกรรมการรับสินคา้ การท าเคร่ืองหมายอาจเกิดข้ึนก่อนหน้า
หรือหลงัจากท่ีลงรายบญัชีธุรกรรมก็ได ้คุณสามารถใชก้ารท าเคร่ืองหมายเมื่อคุณตอ้งการตรวจสอบ
ตน้ทุนท่ีแน่นอนของสินคา้คงคลงั เมื่อมีการลงรายบญัชีธุรกรรมหรือเมื่อมีการด าเนินการปิดสินคา้
คงคลงั ตวัอยา่งเช่น ฝ่ายบริการลูกคา้ของคุณยอมรับการสัง่ท่ีเร่งด่วนจากลูกคา้คนส าคญั เน่ืองจาก
การสั่งน้ีเป็นการสัง่ท่ีเร่งด่วน คุณจะตอ้งช าระค่าสินคา้น้ีเพ่ิมเติมส าหรับสินคา้น้ีเพ่ือตอบสนองค า
ขอของลูกค้า คุณตอ้งท าให้แน่ใจว่าตน้ทุนของสินค้าในสินค้าคงคลงัน้ีสะทอ้นให้เห็นในก าไร
เบ้ืองตน้ หรือตน้ทุนขาย (COGS) ส าหรับใบแจง้หน้ีใบสัง่ขายน้ี เม่ือลงรายการบญัชีใบสัง่ซ้ือ สินคา้
คงคลงัไดรั้บ โดยมีตน้ทุน 120.00 เหรียญสหรัฐ หากเอกสารใบสั่งขายน้ีมีการท าเคร่ืองหมายไปยงั
ใบสั่งซ้ือก่อนมีการลงรายการบัญชีบันทึกการจดัส่งหรือใบแจ้งหน้ี COGS จะเป็น USD 120.00 
แทนท่ีจะเป็นตน้ทุนค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีปัจจุบนัของสินคา้ ถา้ใบสัง่ขายท่ีบนัทึกการจดัส่งหรือใบแจง้
หน้ีถูกลงรายการบัญชีก่อนการท าเคร่ืองหมาย COGS จะถูกลงรายการบัญชีราคาต้นทุนเฉล่ีย
สืบเน่ือง ก่อนด าเนินการปิดสินคา้คงคลงั รายการความเคล่ือนไหวสองรายการดงักล่าวจะถูกท า
เคร่ืองหมายไว ้เมื่อธุรกรรมการรับสินคา้ตรงกบัธุรกรรมการออกใช ้วิธีการประเมินค่าท่ีถูกก าหนด
ในกลุ่มแบบจ าลองสินคา้ของสินคา้จะถูกละเวน้ และระบบจะจบัคู่กบัธุรกรรมเหล่าน้ี คุณสามารถ
ท าเคร่ืองหมายธุรกรรมการตดัสินคา้จากคลงัไปยงัการรับสินคา้ ก่อนท่ีจะลงรายบญัชีธุรกรรม คุณ
สามารถท าไดจ้ากรายการใบสัง่ขายในหนา้ รายละเอยีดของใบส่ังขาย คุณสามารถดูธุรกรรมการรับ
สินคา้ท่ีเปิดคา้งไวใ้นหนา้ การท าเคร่ืองหมาย ได ้คุณสามารถท าเคร่ืองหมายธุรกรรมการตดัสินคา้
จากคลงัเป็นการรับสินคา้หลงัท่ีจะลงรายบญัชีธุรกรรมไดด้ว้ย คุณสามารถจบัคู่หรือท าเคร่ืองหมาย
ธุรกรรมการตดัสินคา้จากคลงั ส าหรับธุรกรรมการรับสินคา้ท่ีเปิดคา้งไวส้ าหรับสินคา้ในสินคา้คง
คลงัจากสมุดรายวนัการปรับปรุงสินคา้คงคลงัท่ีลงรายการบญัชีไว ้ 

1. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัส าหรับปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
10.00 เหรียญสหรัฐ 

2. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
10.00 เหรียญสหรัฐ 

3. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 20.00 
เหรียญสหรัฐ 

4. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
20.00 เหรียญสหรัฐ 
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5. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 25.00 
เหรียญสหรัฐ 

6. การรับสินคา้จริงของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 30.00 
เหรียญสหรัฐ 

7. การรับสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีตน้ทุนหน่วยละ 
30.00 เหรียญสหรัฐ 

8. การตดัสินคา้จากคลงัของสินคา้คงคลงัทางกายภาพส าหรับปริมาณของสินคา้ 1 
รายการ ท่ีราคาตน้ทุนหน่วยละ 21.25 เหรียญสหรัฐ (ค่าเฉล่ียสืบเน่ืองของธุรกรรมท่ีอพัเดตทาง
การเงินและทางกายภาพ) 

9. การตดัสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 หน่วย มีการท า
เคร่ืองหมายไปยงัการรับสินคา้ของสินคา้คงคลงั 2b ก่อนการลงรายการบญัชีธุรกรรม ธุรกรรมน้ีจะ
มีการลงรายการบญัชีท่ีราคาตน้ทุนท่ีหน่วยละ 20.00 เหรียญสหรัฐ 

10. การตดัสินคา้ทางการเงินของสินคา้คงคลงัในปริมาณเท่ากบั 1 ท่ีราคาตน้ทุน
หน่วยละ 21.25 เหรียญสหรัฐ 

ด าเนินการปิดสินคา้คงคลงั เน่ืองจากธุรกรรม FIFO ท่ีมีการอพัเดตทางการเงินถูก
ท าเคร่ืองหมายไปยงัการรับสินคา้ท่ีมีอยู ่รายการธุรกรรมเหล่าน้ีจะมีการหกัลบซ่ึงกนัและกนัและไม่
มีการปรับปรุงใด ๆ ราคาตน้ทุนค่าเฉล่ียของการด าเนินการใหม่จะแสดงค่าเฉล่ียของธุรกรรมท่ี
อพัเดตทางการเงินและท่ีอพัเดทจริงท่ี 27.50 เหรียญสหรัฐ แผนภาพต่อไปน้ีจะแสดงผลกระทบของ
แบบจ าลองสินคา้คงคลงั FIFO บนชุดของธุรกรรมเมื่อการท าเคร่ืองหมายระหว่างธุรกรรมการออก
และธุรกรรมการรับถูกใชอ้ยู ่ 

 
ภาพที่ 3.8 ผลกระทบของแบบจ าลองสินค้าคงคลงั FIFO บนชุดของธุรกรรมเม่ือการท า

เคร่ืองหมายระหว่างธุรกรรมการออกและธุรกรรมการรับถูกใช้อยู่ 
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สัญลกัษณ์แผนภาพ 
1.  รายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้ง 
2.  การรับสินคา้เขา้สู่สินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้งเหนือเสน้เวลา 
3.  การตดัสินคา้ออกจากสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชลู้กศรแนวตั้งใตเ้สน้เวลา 

 4. ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินค้าคงคลงัท่ีอยู่เหนือ (หรือใต้) ลูกศร
แนวตั้งต่าง ๆ จะแสดงในรูปแบบ Quantity@Unitprice 

5. ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นวงเลบ็จะแสดงว่ามีการ
ลงรายการบญัชีรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัตามจริงในสินคา้คงคลงัแลว้ 

6. ค่าของรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัท่ีไม่อยูใ่นวงเลบ็จะแสดงว่ามี
การลงรายการบญัชีรายการความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัทางการเงินในสินคา้คงคลงัแลว้ 

7. รายการธุรกรรมการรับสินคา้ใหม่และการตดัสินคา้ออกจากคลงัแต่ละรายการ
จะถูกก าหนดดว้ยป้ายช่ือใหม่ 

8. แต่ละลูกศรในแนวตั้งจะมีป้ายช่ือก ากบัพร้อมตวับ่งช้ีล  าดบั เช่น 1a ตวัระบุบ่งช้ี
ถึงล  าดบัของการลงรายการบญัชีธุรกรรมของสินคา้คงคลงัในเสน้เวลา 

9. การปิดสินคา้คงคลงัจะแสดงโดยใชเ้สน้ประสีแดงแนวตั้งและป้ายช่ือ  
10. การจบัคู่ท่ีด  าเนินการโดยการปิดสินคา้คงคลงัจะถูกแสดงโดยใชลู้กศรสีแดง

เป็นเส้นประในลักษณะทแยงมุมจากการรับสินค้าไปยงัการตัดสินค้าออกจากคลัง  (ท่ีมา : 
https://docs.microsoft.com ) 
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5. นิยามค าศัพท์ 
 

ล าดบั ภาษาไทย ภาษองักฤษ ความหมาย 
1 การจดัการสินคา้

คงคลงั 
Inventory 

Management 
เมื่อผลิตเป็นสินคา้แลว้จ  าเป็นตอ้งจดัการให้
จ  านวนสินคา้กระจายออกไปก่อนท่ีสินคา้จะ
ถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยคลงัสินคา้เป็น
เสมือนหน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและ
หน่วยบริโภค 

2 การควบคุม
สินคา้แบบเขา้
ก่อนออกก่อน 

First in First out สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียน
ออกไปก่อนเพื่อลดความเส่ือมจากการ
จดัเก็บเป็นเวลานานการเขา้ก่อนออกก่อน
เป็นวิธีท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนสินคา้โดยตั้งอยู่
ในสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้
มาใชก่้อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใช้
ก่อนเช่นกนั 

3 การจดัเก็บสินคา้ Storage Products ก่อนท่ีจะจดัวางสินคา้ลงไปในท่ีเก็บอาจ
จ าเป็นตอ้งจดัแจงสินคา้นั้นใหเ้หมาะสม 
เพ่ือใหส้ามารถจดัเก็บใหอ้ยา่งมัน่คงเป็น
ระเบียบ และประหยดัเน้ือท่ีเวลาแรงงาน 
และง่ายแก่การดูแลรักษาและการน าออกเพื่อ
การจดัส่งออกในโอกาสต่อไป 

4 การควบคุม
สินคา้คงคลงั 

Inventory control การลงบญัชีและการตรวจนบัสินคา้คงคลงั
ซ่ึงการตรวจนบัคงใชร้ะยะเวลาและพนกังาน
จ านวนมากเพื่อใหไ้ดต้ามจ านวนท่ีถูกตอ้ง
และภายในเวลาท่ีก  าหนด 

5 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ผลิต 

 
 
 
 
 

Production 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานท่ีตอ้งใชเ้พื่อผลิตผลิตภณัฑ์
หรือผลิตภณัฑย์อ่ยส าหรับแต่ละการ
ด าเนินงานกระบวนการผลิตยงัก  าหนด
ทรัพยากรการด าเนินงานท่ีจ  าเป็นเวลาท่ีตอ้ง
ใชเ้พ่ือตั้งค่าและท าการด าเนินการและวิธีท่ี
ควรค านวณตน้ทุนสามารถใชก้ระบวนการ 
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ล าดบั ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ความหมาย 
   ผลิตเดียวกันในการผลิตผลิตภัณฑ์หลาย

อย่างหรือสามารถก าหนดกระบวนท่ีไม่ซ ้ า
กนั 

6 การรับสินคา้ Receiving เป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อเน่ืองมาจากการ
จัดซ้ือซ่ึงถูกท าเป็นฐานข้อมูลการสั่งซ้ือ
ระบบการรับสินค้ามาใช้ข้อมูลการสั่งซ้ือ
เป็นข้อมูลการน าเข้าซ่ึงท าให้ผู ้รับสินค้า
ทราบว่าสินค้านั้ นๆสั่งซ้ือเม่ือใดปริมาณ
เท่าไหร่ผูข้ายและผูซ้ื้อคือใครการก าหนดส่ง
รอบสินคา้ว่าตรงเวลาหรือไม่ 

7 การเบิกจ่าย
สินคา้ 

Goods Issue การน าสินคา้ออกจากโกดังมาเตรียมจัดส่ง
เมื่อ Dc ได้รับออเดอร์จากผูข้ายปลีกให้ท า
การจดัส่งไดเ้ลย Dc จะท าการเช็คสถานท่ีท่ี
ใชใ้นการจัดเก็บสินค้าท่ีต้องการตามค าสั่ง
ซ้ือ 

8 การจดัส่งสินคา้ Delivery จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งเพื่อให้กับลูกค้า
ตามใบสั่งซ้ือท่ีได้รับภายในระยะเวลาท่ี
ก  าหนด 
 
 

9 การเคล่ือนยา้ย
สินคา้ 

Goods Movement การบริหารการกระจายสินค้าเป็นเร่ืองของ
กิจกรรมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากแหล่งผลิต
ไปสู่แหล่งผูบ้ริโภค อุปโภคหรือลูกค้าคน
สุดท้ายในปริมาณท่ีต้องการในจ านวนท่ี
ถูกตอ้งและในเวลาท่ีตอ้งการของลูกคา้ 

10 การก าหนดท าเล
ท่ีตั้ง 

Location Planning การจัดหาห รือสรรหาสถาน ท่ีส าห รับ
ประกอบธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดโดน
ค า นึ ง ถึ ง ก  า ไ ร  ค่ า ใช้ จ่ า ย  พ นั ก ง า น 
ความสัมพนัธ์กับลูกคา้ ความสะดวกสบาย 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีดีตลอด
ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจนั้น ๆ 
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ล าดบั ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ความหมาย 
11 การงบประมาณ Budgeting เป็นการตดัสินใจในงบประมาณระยะยาว 1-

2 ปี เช่น การตัดสินใจงบประมาณในการ
สร้างคลังสินค้าเองหรือเช่า ทางเลือกใด
ดีกว่ากนัแผนการท่ีคาดไวว้่าจะตอ้งจ่าย โดย
การคิดล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็นตวัเลข
งบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูปของตัว
เงิน จ  านวนชั่วโมงในการท างาน จ  านวน
ผลิตภณัฑ ์จ  านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

12 
 
 
 
 
 

การโอนถ่าย
ขอ้มูล 

 
 
 
 

Data Transfer 
 
 
 
 
 

การโอนข้อมูลจะเกิดข้ึนไปพร้อมๆกบัการ
เคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสินคา้ โดยทัว่ไป
ข้อมูลท่ีต้องการประกอบด้วย ระดับของ
สินค้าคงคลัง สถานท่ีเก็บสินค้าประเภท
ต่ างๆ  ก าร รับและการส่งสินค้า  ลูกค้ า 
บุคลากร ส่ิงอ  านวยความ 

13 การจดัเก็บ
ชัว่คราว 

Storage data 
temporary 

หน่วยความจ าท่ีจัดไวส้ าหรับเก็บข้อมูลท่ี
ตอ้งการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งน้ีเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการคน้หาและเขา้ถึง 
(access) เพื่อจะได้น าไปประมวลผลได้เร็ว
ข้ึนไปอีก โดยปกติแลว้ จะมีอยู่เฉพาะในส่ือ
ท่ีเก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access 
storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วน
แถบบนัทึก (tape) ก็มีบา้ง แต่นอ้ยมาก 

14 การจดัเก็บก่ึง
ถาวร 

Semi-permanent 
storage 

แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่
ลบเลือนหายไป แมเ้มื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อย
กระแสไฟเขา้ไปก็ตาม เช่น จานบนัทึก 

15 การบริการลูกคา้ Customer Service เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรพยายามตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  ซ่ึ งจะท าได้ ดี
เพียงใดต้องข้ึนอยู่ก ับประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ  เข้ามาประกอบ  
โดยเฉพาะการส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลาและ
ครบตามจ านวน 
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16 การไหลล่ืนของ

สินคา้ 
Flow of goods ในการจดัการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและสินค้า

ภายในกระบวนการของ Logistics เป็ น
กระบวนการท่ีครอบคลุม 

17 คลงัสินคา้ Warehouse อาคารทางพาณิชยท่ี์ใชส้ าหรับเก็บสินค้าเพื่อ
รอการขนส่ง คลงัสินคา้ถูกใชโ้ดยผูผ้ลิต ผูน้  า
เข้า ผูส่้งออก ผูค้า้ส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร 
ฯลฯ คลงัสินค้ามกัเป็นอาคารหลงัใหญ่และ
กวา้งตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในตวัเมือง 

18 คลงัสินคา้ทณัฑ์
บน 

Bonded เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนท่ีจัดตั้ งข้ึน เพ่ือ
ประโยชน์ในการเก็บรักษาของท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การ
ขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อ
กิจการอ่ืนๆท่ีอธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร
อนัจะเป็นการช่วยสนับสนุนการผลิตการ
ประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่าง
ประเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

19 คลงัสินคา้
กลางแจง้ 

Outdoor warehouse พ้ืนต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพ้ืน มีระบบ
ป้องกนัน ้ าท่วมไม่มีหลงัคา หรือส่ิงก่อสร้าง 
หากไม่มี คุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ ถือเป็น
คลงัสินคา้กลางแจง้แต่อาจเป็นลานวางสินคา้
ทัว่ไป คลงัสินคา้กลางแจง้ อาจไดแ้ก่ ลานท่ี
ใชใ้นการเรียงกองตูค้อนเทนเนอร์ 

20 
 
 
 

คุณภาพ 
 
 
 

Quality 
 
 

 

ลกัษณะท่ีดีเด่นของส่ิงใด ๆ   คุณภาพของ
ส่ิงของอาจจะมองท่ีลกัษณะ ประโยชน์ใช้
สอย ความทนทาน ความสวยงาม ห รือ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น เราต้อง
พฒันาสินคา้ของเราใหม้ีคุณภาพเพื่อแข่งขนั
กับสินค้าของผู ้อ่ืนในตลาดโลก.  สินค้า
หตัถกรรมของเรามีคุณภาพ จึงเป็นท่ีตอ้งการ 
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21 ความรวดเร็วใน

ส่งมอบสินคา้ 
Fast delivery เป้าหมายหลกัของการเพ่ิมผลิตภาพจึงต้อง

มุ่งขจัดความสูญเปล่าจากเวลารอคอยเพื่อ
สนับสนุนให้กระบวนการเกิดความยืดหยุ่น
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของทั้ ง
ลูกคา้ภายในและภายนอก 

22 คลงัสินคา้ท่ีเป็น
ถงั 

Tank ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีสินคา้น าเข้าหรือเอาออก 
โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลงัเก็บน ้ ามนั 
เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้า
การเกษตรต่างๆ  

23 คลงัสินคา้
เคล่ือนท่ีได ้

 

Moving Warehouse ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือ
เคร่ืองบินหรือโบก้ีเก็บสินคา้ของรถไฟหรือ
ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ท่ีใช้
เป็นสถานท่ีเก็บสินคา้เพื่อรอการส่งมอบ  
 

24 คลงัเก็บขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิคส์ 

Data Bank เช่น Server ท่ีใช้เก็บข้อมูล ซ่ึงปัจจุบันถือ
เป็นสินคา้ประเภทหน่ึง ซ่ึงสามารถส่งมอบ
ให้ผู ้ท่ี ต้องก าร  โดยวิ ธี Down Load ผ่าน
เครือข่าย Network เช่น Web site เป็นตน้ 

25 ซพัพลายเออร์ Supplier ผูผ้ลิตสินคา้และน ามาจ าหน่ายให้กบับริษัท
ต่างๆท่ีไดย้ื่นใบสัง่ซ้ือสินคา้ให ้ซ่ึงซพัพลาย
เออร์จะมีระบบการขนส่งแบบ Logistic (โล
จิส ติ ก ) เพื่ อ ส่ งสิ น ค้ า ให้ ไ ด้ม าก ท่ี สุ ด 
ประหยดัเวลาท่ีสุด และก่อให้เกิดก  าไรสูงสุด 
ดงันั้นบริษทัต่างๆ ท่ีไม่ไดผ้ลิตสินคา้เองและ
ตอ้งการรับสินคา้มาขายต่อ ก็จะสั่งซ้ือสินคา้
จากซัพพลายเออร์ แลว้ซัพพลายเออร์ ก็จะ
ด าเนินการจดัส่งสินคา้ใหต้ามใบสัง่ซ้ือสินคา้ 

26 โซ่อุปทาน Supply Chain การเช่ือมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ ท่ีเร่ิมตน้จากวตัถุดิบ
ไปยงัจุดสุดทา้ยคือลูกคา้ โดยทัว่ไปแลว้ ห่วง
โซ่อุปทานประกอบดว้ยจุดท่ีส าคญัๆ  
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27 ฐานขอ้มูล Database กลุ่มของข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน น ามา

เก็บรวบรวมไวด้้วยกันอย่างมีระบบ และ
ขอ้มูลท่ีประกอบกนัเป็นฐานขอ้มูลนั้นตอ้ง
ตรงตาม 

28 
 
 
 

ตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ในการเก็บรักษา

ลดลง 
 
 

Cost of storage costs 
 
 
 
 
 
 

คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการมีสินค้าคงคลัง 
และการรักษาสภาพให้สินคา้ คงคลงันั้นอยู่
ในรูปท่ีใช้งานได้ ซ่ึงจะแปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลงัท่ีถือไว ้และระยะเวลาท่ีเก็บ
สินค้าคงคลังนั้ นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บ 
รักษา ไดแ้ก่ ตน้ทุนเงินทุนท่ีจมอยู่กบัสินคา้
คงคลงันั่นก็คือค่าดอกเบ้ียจ่าย หากเงินทุน
นั้ นมาจากการกู ้ยืม  หรืออาจเป็นค่าเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ถ้า เงิน ทุนนั้ น
เป็นส่วนของเจา้ของ ค่าคลงัสินคา้ ค่าไฟฟ้า
เพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใชจ่้ายของสินคา้ท่ี
ชุดเสีย หาย หรือหมดอายุเส่ือมสภาพจาก
การเก็บสินคา้ไวน้านเกินไปค่าภาษีและการ
ประกันภยั ค่าจา้งยามและพนักงานประจ า
คลงัสินคา้ 

29 ตน้ทุน Costs ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการผลิต
สินคา้ หรือบริการ หรือถา้พูดกนัแบบภาษา
ชาวบ้าน ต้นทุนคือ จ  านวนเงินท่ีได้จ่ายไป
ในการซ้ือ สินค้า ข้าวของ วตัถุดิบ ต่างๆ 
นานาจิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้า
เพื่อใหก่้อใหเ้กิดรายไดคื้อยอดขายอีกที โดย
เร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ ์
การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการ
ขนส่ง 

30 
 
 

ใบสัง่ซ้ือ 

 
 

Purchase order 
 
 

เป็นเอกสารขอ้ตกลงหรือสญัญาในเชิง
พาณิชย ์ท่ีออกโดยผูซ้ื้อเพ่ือสัง่ซ้ือพสัดุ 
สินคา้หรือบริการจากผูข้าย โดยระบุชนิด 
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   จ านวน และราคา พร้อมทั้ งอาจจะรวมถึง

เง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีไดต้กลงกบัผูข้าย 
31 
 

ใบรับสินคา้ 

 
Receipt 

 
เป็นกระบวนการบนัทึกว่าผลิตภณัฑท่ี์ถูกสั่ง
ไดรั้บแลว้ 

   หรือไม่เพ่ือท่ีรายการในใบการซ้ือ (PO)จะ
สามารถประมวลส าหรับการออกใบแจง้หน้ี 
ในบางกรณี ผลิตภณัฑ์จะผา่นสู่ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าซ่ึงมีการบันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติมจากซัพพลายเออร์ก่อนท่ีจะได้รับ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภณัฑ์เขา้มา ผลิตภณัฑ์
เห ล่ านั้ น ก็ จ ะ ถู ก ท า เค ร่ื อ งห ม าย เป็ น 
ลงทะเบียนแลว้ ก่อน ผลิตภัณฑ์อาจไปสู่
กระบวนการเพ่ิมเติม เช่น การจดัการคุณภาพ 
ก่อนท่ีจะถูกท าเคร่ืองหมายเป็น ได้รับแลว้ 
ในท่ีสุด 

32 ผูค้า้ปลีก Reseller ผู ้ท่ี ผ ลิตห รือไม่ผ ลิต สินค้าเองก็ได้  ซ่ึ ง
ส่วนมากแล้วมักจะซ้ือสินค้าจากผูค้ ้าส่ง 
สามารถเลือกซ้ือได้แบบเฉพาะเจาะจงมาก
ข้ึนในจ านวนท่ีไม่มากนกั โดยยนิยอมจ่ายใน
ราคาท่ีแพงกว่าเล็กนอ้ย การสัง่ซ้ือสินคา้เป็น
ช่วงระยะเวลาท่ีสั้น เช่น รายวนั รายสัปดาห์ 
มุ่งจะขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยใน
จ านวนน้อย เช่น คร้ังละ 1-2 ช้ิน เพ่ือมุ่งหวงั
ก  าไรต่อหน่วยท่ีมากข้ึน 

33 
 
 

ผูบ้ริโภค 
 
 

Customer 
 
 

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ครัวเรือน ท่ี
เป็นผูใ้ชสิ้นคา้ และ/หรือ บริการคนสุดทา้ยท่ี
ผลิต ข้ึนภายในระบบสังคม  มโนทัศน์
ผู ้บ ริโภคอาจมีได้หลากหลายข้ึนอยู่ก ับ
บริบท แมนิ้ยามทัว่ไป คือ ปัจเจกบุคคลท่ีซ้ือ
สินคา้หรือบริการเพื่อใช ้
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34 ผูผ้ลิต Producer ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีน าปัจจยัการผลิตมาผสมผสาน

กนั เพ่ือใหเ้กิดสินคา้และบริการต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคงลมที 

35 ฝ่ายพสัดุน า Lead department มีหน้าท่ี รับผิดชอบเก่ียวกับการพัสดุ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง การควบคุม การบ ารุงรักษา 

การตรวจสอบพสัดุ ด าเนินการเก่ียวกบัท่ีราช
พัสดุ การควบคุมดูแลยานพาหนะ ดูแล 
อาคารสถานท่ีและงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา 

36 พาเลท Pallet เป็นอุปกรณ์ส าคัญในระบบการค้าและโลจิ
สติกส์ เราสามารถพบพาเลทได้ทั่วไปตาม
จุดส าคัญต่างๆทางการค้าและการขนส่ง
สินค้า เช่น ท่าเรือ ลานพักสินค้า โกงดัง
สินค้า เป็นต้น ลักษณะของพาเลทจะเป็น
แผ่นพลาสติก แผ่นไมห้รือแผ่นโลหะ ท่ีบด
อดัให้แน่นเพ่ือให้รับน ้ าหนักสินคา้ไดห้ลาย
กิโลกรัมถึงหลายตนั ดา้นล่างท าเป็นรู้เอาไว้
ให้รถยกหรือลิฟท์เตอร์สามารถเสียบขายก
เข้าไปได้ สะดวก เพื่อให้ยกสินคา้ไปมาได้
สะดวกและช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ
ได้ พาเลทสามารถผลิตได้จากวัสดุหลาย
ชนิดซ่ึงแต่ละชนิดก็มีขอ้ดีข้อเสียในการใช ้
งานท่ีแตกต่างกันออกไป และแต่ละแบบก็
เหมาะกบัการใชง้านท่ีแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ี
นอกจากในภาคการขนส่งแลว้พาเลทยงัมี
บทบาทส าคัญมากในภาคการจัดเก็บและ 
การขายส่งสินคา้ดว้ย เน่ืองจากพาเลทช่วยให้
สามารถจดัเก็บสินคา้เรียงข้ึนไปเป็นตั้งสูงๆ
ได้อย่าง มัน่คงโดยไม่ท าให้สินคา้เกิดความ
เสียหาย ทั้ งยงัช่วยให้รถลิฟต์เตอร์สามารถ
ยกสินคา้ท่ีอยูแ่ถวบนๆลงมาไดอ้ยา่งสะดวก 
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37 
 
 
 
 
 

มหภาค 
 
 
 
 
 

Macro 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิต
รวมของประเทศ การจ้างงาน การเงินและ
การธนาคาร การพัฒนาประเทศ การค้า
ระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงทั้งหมด
นั้นเป็นปัญหาท่ีกวา้งขวางกว่าเศรษฐศาสตร์
จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงหน่วย
ธุรกิจเท่านั้น แต่จะกระทบถึงบุคคล หน่วย
การผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค
นั้ น จ ะ มุ่ ง เน้ น ท่ี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ประชาชาติเบ้ีองต้น(GNP) และการว่าจ้าง
งาน จะหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผลิตผลรวม
และระดบัการว่าจา้งงานมีการเคล่ือนไหวข้ึน
ลง เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาต่างๆไดต้รงจุด 
เช่น ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด และ ปัญหาการ
ว่างงาน 

38 ยานพาหนะ vehicle วตัถุหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตซ่ึง
สามารถเคล่ือนยา้ยขนส่งไปได ้ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่สร้างข้ึนโดยมนุษย ์อาทิ จักรยาน 
รถยนต์  จัก รยานยนต์  รถไฟ  เรื อ และ
เคร่ืองบิน เป็นต้น หรือไม่ได้สร้างข้ึนโดย
มนุษย์แต่สามารถเคล่ือนยา้ยขนส่งไปได ้
เช่น ภูเขาน ้ าแข็งหรือท่อนซุงลอยน ้ า 

39 รถฟอร์คลิฟท ์ Forklift เคล่ือนยา้ย โดยอาศยักลไกการท างานใน
รูปแบบต่างๆ 

40 
 
 
 
 
 

โลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 

Logistics 
 
 
 
 
 

เป็นระบบการจดัการการส่งสินคา้ ขอ้มูล 
และทรัพยากรอยา่งอ่ืนจากจุดตน้ทางไปยงั
จุดบริโภคตามความตอ้งการของลูกคา้ โลจิ
สติกส์เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานของ ขอ้มูล 
การขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั การจดัการ
วตัถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็น 
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ล าดบั ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ความหมาย 
   ช่องทางหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานท่ีเพ่ิมมูลค่า

ของการใชป้ระโยชน์ของเวลาและสถานท่ี 
41 วตัถุดิบ Material ส่ิงตามธรรมชาติท่ีจะน ามาผลิตเป็นสินค้า

หรือส่ิงของต่างๆ ท่ีโรงงานน ามาประกอบ
เป็นวตัถุส าเร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็นวัตถุดิบท่ี
โรงงานจะเอามาท าดา้ยและเส้ือผา้ 

42 
 

ศูนยก์ระจาย
สินคา้ 

 

Campus 
 

ปัจจยัท่ีท าใหม้ีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปสู่
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ได ้
อยา่งทนัเวลาและมีตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงเป็นหวัใจ
ของ logistics จึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบั 
DC ในฐานะกลไกท าให ้logistics สามารถ
ขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ"ศูนย์
กระจายสินคา้ หรือ DC คือ กระบวนการใน
การท าหนา้ท่ีทั้งในฐานะเป็นคลงัสินคา้ 
(warehouse) และเป็นหน่วยเช่ือมโยง
ระหว่างผูผ้ลิต (manufacturer) กบัผูข้ายปลีก 
(retailers) จะเป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นโลจิ
สติกส์ (logistics provider) ในดา้นการ
จดัเก็บสินคา้และการจดัการขนส่งสินคา้
ส าเร็จรูป (finished goods)  

43 สินคา้หมุนเวียน Remewable product เป็นการส ารองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการทั้งเพ่ือการผลิตและ
เพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึงสินค้าท่ี
ผลิตไดบ้างฤดูเท่านั้น จึงตอ้งมีการผลิตและ
เก็บรักษาไวจ้  าหน่ายตลอดปี 

44 สินคา้คงคลงั
ส ารอง 

Reserve Inventory เป็นการส ารองสินคา้ซ่ึงมีระยะเวลาในการ
ส่งมอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซ่ึงต้องมี
การน าเขา้จากต่างประเทศ 

45 
 
 

สินคา้ระหว่าง
การขนส่ง 

 

In – Transit 
 
 

การบริการท่ีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศเสนอใหบ้ริการแก่เจา้ของสินคา้มี
ตั้งแต่ 
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ล าดบั ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ความหาย 
   การจดัการเก่ียว กบัเสน้ทางการส่งสินคา้และ

งานพ้ืนๆ เช่น  การจองระวางเรือให้แก่
เจ้าของสินค้า หรือกาด าเนินการพิธีการ
ศุลกากร 

46 สินคา้ท่ีอยู่
ระหว่าง

กระบวนการ
ผลิต 

Productunderprocess สิน ค้ า ท่ี อ ยู่ ก ระบวนก ารผ ลิตก าหน ด
โครงสร้างของกระบวนการผลิต อีกนยัหน่ึง 
ยงัก  าหนดล าดบัของการด าเนินงาน 

47 สินคา้คงคลงั Inventory เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนรายการหน่ึงซ่ึงธุรกิจพึง
มีไว ้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถ
ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน การมีสินคา้คงคลงั
มากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้ งใน
เร่ื องต้น ทุนก าร เก็บ รักษ าท่ี สู ง  สินค้ า
เส่ือมสภาพ หมดอายุ ลา้สมยั ถูกขโมย หรือ
สูญหาย นอกจากน้ียงัท าใหสู้ญเสียโอกาสใน
การน าเงินท่ีจมอยู่กบัสินค้าคงคลงัน้ีไปหา
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 

48 
 
 

 

สินคา้ท่ีเขา้กนั
ได ้

 

 

Compatible products 
 
 
 

 

สินค้าท่ีเก็บไวใ้กลก้ันควรมีความกลมกลืน
กนัหรือไม่มีขอ้ห้ามในการเก็บด้วยกนั เช่น 
ท่ีเก็บสารท าความอุ่นแก่ร่างกาย ไม่ควรอยู่
ใกลก้บัท่ีเก็บขนมขบเค้ียว เพราะท าให้หยิบ
ผดิได ้ส่งผลต่อชีวิต  

49 สินคา้ท่ีใช้
ประกอบกนั 

Product used together สินคา้ท่ีมีการสัง่ควบคู่กนัควรเก็บไวใ้กลก้นั 
เช่น ตูค้อมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กับ ดิส
ไดรส์ 

50 สินคา้ท่ีไดรั้บ
ความนิยม 

Popular products พิจารณาจากอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงคลงั หรืออตัราความต้องการสินค้าของ
ลูกคา้ 

51 
 

หอ้งเยน็ 

 

Cold storage room 
 

สถาน ท่ี ท่ีมีไว ้เก็บ รักษาอาหารให้อยู่ ท่ี
อุณหภูมิต ่า แต่ตอ้งไม่ต ่าถึงขั้นจุดเยอืกแข็ง 
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ล าดบั ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ความหมาย 
   ของอาหารนั้น โดยทัว่ไปจะอยู่ท่ีประมาณ -

18  C แต่ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่ก ับประเภทอาหารท่ี
เก็บรักษาดว้ย อุณหภูมิของหอ้งเยน็ท่ีใชก้็จะ
ต่างกนัไป 
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บทที ่ 4 
การวิเคราะห์ความก้าวหน้าการบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ FIFO  

(FRIST-IN-FRIST-OUT ) 
 
  จากการท่ีไดไ้ปเข้าเยี่ยมชมท่ี บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) เมื่อวนัศุกร์ท่ี 24 
กนัยายน พ.ศ. 2561 ในเร่ืองการศึกษาการบริหารสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ FIFO (FRIST-IN-FRIST-
OUT) ฉะนั้นผูจ้ ัดท าโครงการจึงไดร้วบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความกา้วหน้าการบริหาร
สินคา้คงคลงัดว้ยระบบ FIFO (FRIST-IN-FRIST-OUT) ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดน้ าความกา้วหน้า
การบริหารสินคา้คงคลงัด้วยระบบ FIFO (FRIST-IN-FRIST-OUT) ของบริษัท เบทาโกร จ  ากัด 
(มหาชน) มาใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1. การท างานของระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT)  ในการบริหารจดัการภายในคลงัสินค้า
ของ บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  

มีการจัดเก็บโดยแบ่งคลงัสินค้าออกเป็น 2 อย่าง คือคลังสินค้าว ัตถุดิบ และ
คลงัสินคา้ส าเร็จรูป ความกา้วหนา้ของการบริหารจดัการดว้ยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) 
ซ่ึงจะมีเกณฑ ์ท่ีใชใ้นการบริหารในส่วนงานดงัน้ี 

คลงัสินคา้วตัถุดิบ 
1. ตรวจวดัตรวจสอบความถูกตอ้ง ปริมาณ และคุณภาพ 
2. บนัทึกขอ้มูลวตัถุดิบขาเขา้ ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
3. ตรวจสอบปริมาณคงคา้งในคลงัวตัถุดิบเพ่ือบริหารจดัการพ้ืนท่ีจดัเก็บ 
4. บนัทึกขอ้มูลและรายงานผล 
คลงัสินคา้ส าเร็จรูป 
1. การจดัเก็บคลงัสินคา้ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามใบค าสัง่การจดัเก็บสินคา้ 
2. สินคา้มีการเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ท่ีจดัเก็บโดยใชร้ถยกไปยงัต าแหน่งท่ีก  าหนดใว ้
3. สินคา้เขา้สู่ท่ีจดัเก็บใบค าสัง่การจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้มีการจดัท าเป็น

รายงานอยา่งครบถว้น
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ภาพที่ 4.1 คลงัสินค้าวตัถุดบิและห้องควบคุมคลงัสินค้าส าเร็จรูป 
 
2. ถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) ในการบริหารจัดการ
ภายในคลงัสินค้าของ บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  

ไม่พบปัญหาละอุปสรรคในการใชร้ะบบFIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) ในการ
บริหารจดัการภายในคลงัสินคา้ เพราะการน าหลกัการ FIFO เขา้มามีส่วนช่วยในการจดัเก็บสินคา้  
ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการจดัส่งสินคา้ ท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตก่อนถูกจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ก่อน
เป็นการลดการจมของตน้ทุนการเก็บสินคา้  สามารถแกไ้ขปัญหาการท างานท่ีผิดพลาดและควบคุม
การท างานได ้

ภาพที่ 4.2 การตรวจสอบเลขลอ็ตของวตัถุดบิที่จะน าไปใช้ในการผลติ 
 
3. วิธีการลดความเส่ือมสภาพและความล้าสมัยของวัตถุดิบหรือสินค้าภายในสต็อกของ บริษัท       
เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทได้น าเอาระบบ SAP เข้ามาช่วยให้การบริหารจดัการคลงัสินค้าและการ
เคล่ือนยา้ยทั้งหมดภายในคลงัสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งระบบ SAP จะช่วยท าให้ธุรกิจ
สามารถ 
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จดัการคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ รับรู้ถึงปัญหาภายในอยา่งรวดเร็วจาก
การแจง้เตือน และมีความโปรงใสตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนทั้งหมดจะถูกรวมอยูใ่น 
ระบบเดียว  

ภาพที่ 4.3 วทิยากรให้ความรู้เร่ืองระบบ SAP 
4. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความพอประมาณ  

มาใช้ในการจัดการโครงการ รวมไปถึงการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลในเร่ือง การ
เดินทาง ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น คือส่ิงใดจ าเป็นตอ้งซ้ือก็ซ้ือ ส่ิงใดไม่จ  าเป็น เป็นส่ิงฟุ่มเฟือยเกินไป ก็ไม่
ซ้ือ รู้จกัแบ่งเงิน ประมาณการในการจดัท าโครงการ มีนอ้ยก็อยา่ใชเ้กินตวั ถึงมีเยอะก็ควรเก็บไวย้าม
จ าเป็น  
5. น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  การศึกษา 
  จากท่ีไดเ้ขา้ไปศึกษาในบริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) ท าใหเ้ขา้ใจถึงการท างาน
ของระบบ FIFO (FIRST IN FIRST OUT) ในการบริหารจัดการภายในคลงัสินค้าว ัตถุดิบ และ
คลงัสินค้าส าเร็จรูป การรู้จักการท างานของระบบ SAP การบริหารจัดการคลงัสินค้าและการ
เคล่ือนยา้ยทั้งหมดภายในคลงัสินค้าไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาดูงานในคร้ังน้ีไปใชใ้นการศึกษาต่อในวิชาเรียนไดอี้กดว้ย 
  ประกอบอาชีพ 

ทราบถึงวิธีการลดความเส่ือมสภาพและความลา้สมยัของวตัถุดิบหรือสินคา้ภายใน
สต็อกรวมไปถึงการท างานดว้ยระบบ SAPท่ีเขา้มาช่วยท าใหธุ้รกิจสามารถจดัการคลงัสินคา้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานจริงในอนาคตไดอี้กดว้ย 
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 จากการท่ีไดไ้ปเข้าเยี่ยมชมท่ี บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) เมื่อวนัศุกร์ท่ี 24 
กนัยายน พ.ศ. 2561 ในเร่ืองการศึกษาการบริหารสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ FIFO (FRIST-IN-FRIST-
OUT) ท่ีด  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว ์เพื่อพฒันาเป็นฐานธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
อยา่งครบวงจรประกอบดว้ย โรงงานฟาร์มอาหารสตัวฟ์าร์มไก่ ฟาร์มสุกร เพื่อทราบถึงการบริหาร
การจดัการสินคา้คงคลงัใหไ้ดม้าตรฐาน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 1. มีการจดัเก็บโดยแบ่งคลงัสินค้าออกเป็น 2 อย่าง คือคลงัสินค้าวตัถุดิบ และ
คลังสินค้าส าเร็จรูป รวมถึงการน าหลกัการ  FIFO เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดเก็บสินค้า ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

คลงัสินค้าวตัถุดิบ 
1.1 ตรวจวดัตรวจสอบความถูกตอ้ง ปริมาณ และคุณภาพ 
1.2 บนัทึกขอ้มูลวตัถุดิบขาเขา้ ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
1.3 ตรวจสอบปริมาณคงคา้งในคลงัวตัถุดิบเพ่ือบริหารจดัการพ้ืนท่ีจดัเกบ็ 
1.4 บนัทึกขอ้มูลและรายงานผล 

คลงัสินค้าส าเร็จรูป 
1.1 การจดัเก็บคลงัสินค้าปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้งตามใบค าสั่งการจดัเก็บ

สินคา้ 
1.2 สินค้ามีการเคล่ือนยา้ยเข้าสู่ท่ีจดัเก็บโดยใช้รถยกไปยงัต าแหน่งท่ี

ก  าหนดไว ้
1.3 สินคา้เขา้สู่ท่ีจดัเก็บใบค าสัง่การจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้มีการจดัท า

เป็นรายงานอยา่งครบถว้น 
  2. บริษทัไดน้ าเอาระบบ SAP เขา้มาช่วยให้การบริหารจดัการคลงัสินคา้และการ
เคล่ือนยา้ยทั้งหมดภายในคลงัสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งระบบ SAP จะช่วยท าให้ธุรกิจ
สามารถจดัการคลงัสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รับรู้ถึงปัญหาภายในอย่าง
รวดเร็วจากการแจง้เตือน และมีความโปร่งใสตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนทั้งหมดจะ
ถูกรวมอยูใ่นระบบเดียว 
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3. บริษทัไดน้ าแนวคิดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบมาใชก้ระบวนการผลิต คือ การใชจ่้าย
อยา่งมีเหตุผลในเร่ือง การเดินทาง ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น คือส่ิงใดจ าเป็นต้องซ้ือก็ซ้ือ ส่ิงใดไม่จ  าเป็น 
เป็นส่ิงฟุ่มเฟือยเกินไป ก็ไม่ซ้ือ รู้จกัแบ่งเงิน ประมาณการในการจดัท าโครงการ มีนอ้ยก็อย่าใชเ้กิน
ตวั ถึงมีเยอะก็ควรเก็บไวย้ามจ าเป็น 

ในการบริหารจดัการภายในคลงัสินคา้ของ บริษัท เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) ไม่
พบปัญหาละอุปสรรคในการใชร้ะบบFIFO (FIRST-IN-FIRST-OUT) ในการบริหารจดัการภายใน
คลงัสินคา้ เพราะการน าหลกัการ FIFO เขา้มามีส่วนช่วยในการจดัเก็บสินคา้ ลดความผดิพลาดท่ีเกิด
จากการจดัส่งสินคา้ ท าให้สินคา้ท่ีผลิตก่อนถูกจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ก่อนเป็นการลดการจมของ
ตน้ทุนการเก็บสินคา้ สามารถแกไ้ขปัญหาการท างานท่ีผดิพลาดและควบคุมการท างานได ้
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากท่ีไดเ้ขา้ไปศึกษาในบริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) ท าให้
เข้าใจถึงการท างานของระบบ FIFO (FIRST IN FIRST OUT) ในการบริหารจัดการภายใน
คลงัสินคา้วตัถุดิบ และคลงัสินคา้ส าเร็จรูป การรู้จกัการท างานของระบบ SAP การบริหารจดัการ
คลงัสินคา้และการเคล่ือนยา้ยทั้งหมดภายในคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ ทราบถึงวิธีการลดความ
เส่ือมสภาพและความลา้สมยัของวตัถุดิบหรือสินคา้ภายในสต็อกรวมไปถึงการท างานดว้ยระบบ 
SAP ท่ีเขา้มาช่วยท าใหธุ้รกิจสามารถจดัการคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาต่อในวิชาเรียนและการปฏิบติังานจริง
ในอนาคตไดอี้กดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษทัควรท าความสะอาดภายในคลงัสินคา้ส าเร็จรูป คลงัสินค้าวตัถุดิบ และ
บริเวณโดยรอบ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ เน่ืองจากทางบริษทัมีการขนส่งอยูต่ลอดเวลา  
 2. อยากให้บริษทัพฒันาเคร่ืองจกัรในการผลิตเพื่อน าไปเป็นตน้แบบท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นเชิงพาณิชย ์เศรษฐกิจและสงัคม เพื่อลดการน าเขา้เคร่ืองจกัร /เคร่ืองมือ และน าไปสู่
การประหยดัเงินตราต่างประเทศ 
 3. ควรส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนักถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยั เพื่อใหเ้กิด
ความปลอดภยัสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 4. ควรสร้างรูปแบบการท างานในเชิงบวก เช่น การมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็น
กนัเอง หรือสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีสนุก ไปพร้อม ๆ กบัการท างานอย่างขยนัขันแข็ง 
ตลอดจนเห็นคุณค่าในงานท่ีท า  
 5. ควรน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเง่ือนไขความรู้ มาประยกุต์ใชใ้นการจดัท า
โครงการเช่น การน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการไปศึกษาดูงาน มาจดัท าเป็นรูปเล่มโครงการและโมเดล 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 
 1. เน้ือหาไม่กระชบัในการน าเสนอมากท่ีควร แนะน าใหเ้สนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้มากกว่าน้ี 
 2. แนะน าใหเ้พ่ิมรายละเอียดของวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการประกอบการท าโมเดล 
 3. ไม่ควรน าไมไ้อติมมาท าร้ัวโมเดล 
 4. ให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกท่ีตั้งของท่าเรือโกดงับริษทัเพราะในสมยัก่อนได้มี
การขนส่งทางเรือเพ่ือความสะดวก บริษทัจึงสร้างโกดงัไวใ้กลริ้มแม่น ้ า 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ข้ันตอนในการเข้าเยี่ยมชมภายในบริษัท 
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ภาพการศึกษาดูงานทีบ่ริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1  มอบกระเชา้ใหก้บัหวัหนา้ฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2   เจา้หนา้ท่ีใหช้มส่ือกระบวนการการท างานของบริษทั 
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1.3  เจา้หนา้ท่ีไดพ้าชมภายในบริษทั 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.4  เจา้หนา้ท่ีไดพ้าชมภายในคลงัสินคา้ 
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1.5  ภาพภายในคลงัสินคา้ของบริษทั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.6  เจา้หนา้ท่ีสาธิตการจดัเก็บสินคา้ 
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1.7  เจา้หนา้ท่ีอธิบายเก่ียวกบัการขนส่งโดยรถบรรทุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               1.8  เจา้หนา้ท่ีอธิบายถึงจุดรับใบสัง่อาหาร 
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ภาคผนวก  ค 

ข้ันตอนในการท าโมเดล 
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ภาพในการท าโมเดล 

 

1. วดัขนาดพืน้ท่ีของฐานโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท าการวดัและตดักระดาษเพ่ือท าเป็นถนน 
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3.ประกอบฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. น าไม้มาตอ่กนัเพ่ือท าชัน้วางสินค้า 
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5.ประกอบกรมศลุกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. พ้นสีไซโล 
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7.ทาสีร่ัวฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. น าชิน้สว่นทัง้หมดมาประกอบอย่างแน่นหนา 
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9.  โมเดลแบบเสร็จสมบรูณ์ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการท าโมเดล 
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งบประมาณที่ใช้ไปในการท าโครงงาน 

  

ล าดบั รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 320 
2 กระดาษลูกฟกู 9 แผน่ 225 
3 กระดาษลายน ้ า 2 แผน่ 50 
4 กระดาษสี 2 แผน่ 90 
5 กระดาษชานออ้ย 8 แผน่ 416 
6 เดินเสน้ 3 มว้น 36 
7 ไมท้ าเครน 12 แท่ง 360 
8 กาว 2 หนา้ 20 
9 ไสก้าว 1 แพค็ 20 
10 ปืนกาว 20 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กรรไกร 42 
13 คตัเตอร์ 2 ดา้ม 30 
14 กาว TOA  15 
15 สี 5 กระป๋อง 200 
16 ปกใส 1 แผน่ 5 
17 กาว uhu 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 812 
19 กระดานไม ้ 150 
20 กระดาษสต๊ิกเกอร์ 50 
21 กาวหนงัไก่ 15 

รวม 2,226 
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                    ช่ือ-นามสกุล นางสาว กญัญว์รา  ไชยเสน 

         วนั/เดือน/ปีเกิด 10 ธนัวามคม 2541 

                           ท่ีอยู ่25 ซ.ลาซาล 51 แขวง บางนา เขต บางนา 

                            กรุงเทพมหานคร   10260             

                            E-mail : beingmogan@gmail.com 

 

 

                               

                                                           

            ช่ือ-นามสกุล นาย ณัฐภทัร  ทองอินทร์ 

  วนั/เดือน/ปีเกิด 3 สิงหาคม 2541 

     ท่ีอยู ่68/1 หมู ่11  ซ.ปู่ปุ่นธรรมศิริ 

                           ถ.เพชรหึงษ ์ต.บางกอบวั อ.พระประแดง 

                           จ.สมุทรปราการ 10130 

                           E-mail : Danudet1995@gmail.com 

 

                                         

 


