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บทคัดย่อ 
ทางคณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษากระบวนการ

จัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมและวิธีการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียมโดยจะน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงน าหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความมี
เหตุผลและความพอประมาณมาใช้ในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ  

จากการที่ได้ศึกษาเน้ือหาข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดทางคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมใน
คลังสินค้า เช่น การจัดประเภทหมวดหมู่ของวัตถุดิบ การน าระบบ SAP เข้ามาช่วยในการลด
ขั้นตอนการท างานต่างๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงของข้อมูล ทางคณะผู้จัดท าจึงได้สรุปข้อมูล
ต่างๆ ออกมาในรูปแบบของ Power Point และ Microsoft Word เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจและยังสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้น าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะและการประกอบอาชีพต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงกระบวนการจัดเก็บ
วัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้าโดยพิจารณาจากมูลค่าและลักษณะของรูปทรงวัตถุดิบนั้นๆ รวมถึง
วิธีการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียมโดยน าความรู้เกี่ยวกับการน าระบบ SAP เข้ามาช่วยใน
เร่ืองของการลดขั้นตอนการท างานแต่ยังคงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงของข้อมูลและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบับนี้ส า เ ร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของอาจาร ย์  
รัตนา ชาตรูประมัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ ทั้งยังคอย
กระตุ้นให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งคณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้
และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ขอขอบพระคุณ คุณ ชัยเจริญ  โรจนอุทัย ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แล็บเทค           
เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ที่กรุณาอนุญาตให้คณะผู้จัดท าท าการศึกษาและให้ความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญทุกๆ รวมถึงความร่วมมือในการตอบค าถาม
ต่างๆ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมหลักสูตรใน สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจให้เสมอมาตลอดระยะเวลาที่คณะผู้จัดท าศึกษาค้นคว้าโครงการฉบับนี้ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 

กล่าวถึงโลหะที่ถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม  และภาค
ครัวเรือนนั้น อลูมิเนียม ( Aluminium ) ถือได้ว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย  ได้แก่  ความสามารถ
ในการทนต่อความร้อน  การกัดกร่อน  และทนต่อการแตกหัก  เป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบาอีกทั้งยัง
สามารถสะท้อนแสงและความร้อนได้ดี  ส่วนมากถูกน าไปใช้ในงานก่อสร้าง  เนื่องด้วยอลูมิเนียม
เป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา  มีคุณสมบัติคงทน สามารถน าไปทดแทนเหล็กและไม้ได้เป็นอย่างดี
อลูมิเนียมจึงได้ถูกน ามาใช้เป็นวัสดุตกแต่งในงานต่างๆ  รวมถึงใช้เป็นโครงสร้าง เช่น โครงสร้าง
เสา โครงสร้างส าหรับใช้ในการประกอบประตู  หน้าต่าง  บันได  ราวกั้น  ร้ัวและอ่ืนๆ  ข้อเสียของ
อลูมิเนียม คือ อ่อนนิ่ม ไม่ทนต่อแรงกระแทกส่งผลให้รูปทรงเปลี่ยนไปจากเดิม หากมีการจัดเก็บ
วัตถุดิบภายในสินค้าคงคลังไม่ดีนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อการด าเนินงานและอาจส่งผลท าให้งาน
เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ระบบการจัดเก็บและควบคุมอลูมิเนียมของบริษัท  
แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด  จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพ
ที่ดีง่ายต่อการจัดเก็บ แต่ยังจะส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินงานของกิจการลดลง โดยคลังสินค้าที่ดี
จะช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอีกด้วย 

การศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
บริษัทฯ อย่างยิ่งเพราะการจัดเก็บคลังสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสินค้า
คงคลังเพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้จะอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ทันที และสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน
ภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ ดีนั้น 
หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการดูแลรักษาสินค้าคงคลังให้ได้คุณภาพนั้นนอกจาก
จะต้องมีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีแล้วต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยอีกด้วย 
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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและที่ยอมรับของลูกค้าหากสินค้าที่น ามาจากคลังสินค้านั้นมี
คุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมที่สามารถใช้งานได้ทันทีจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีคุณภาพเช่นกัน 
การที่จะให้วัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา พนักงานในคลังสินค้าต้องคอย
ตรวจตรา ดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าไม่ให้แตกหักสูญหาย เพราะถ้าพนักงานดูแลวัตถุดิบไม่ดี
เมื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตจะท าให้ผลผลิตที่ได้เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อน าสินค้าดังกล่าว
ออกสู่ตลาดจะท าให้ยอดขายตกต่ า และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ส่งผลกระทบให้ผลการ
ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในสภาพที่ไม่ดีการดูแลรักษาและการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยให้เป้าหมายของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการอีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
บริษัทฯ อีกด้วย 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงด าเนินการศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมใน
คลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด  เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางของ
กระบวนการจัดเก็บการควบคุม และการดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดการคลังสินค้าสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาทั้งนี้ทางผู้จัดท า
โครงการได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขได้แก่ ความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการอีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทักษะใน          
การประกอบอาชีพได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า 
2. เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียม 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะใน

การประกอบอาชีพต่อไป 
4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาปรับใช้ให้

เหมาะสม โดยยึดหลักความมีเหตุผลและความพอประมาณมาใช้ในทุกๆ ขั้นตอนของการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

1. เข้าใจกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้าของ บริษัท แล็บเทค 
เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

2. น าวิธีการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียมมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 
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3. เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาปรับใช้ให้
เหมาะสมโดยยึดหลักความมีเหตุผลและความพอประมาณมาใช้ในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงาน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองจักรผลิต
พลาสติก ที่มีความเที่ยงตรงสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ           
คณะผู้จัดท าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการน าเสนอข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมมา ดังนี้ 

 
1. ประวัติความเป็นมาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
2. กลุ่มลูกค้า 
3. ก าลังการผลิต 
4. ลูกค้า 
5. การพัฒนา 
6. นโยบายคุณภาพ 
7. คลังสินค้า 
8. โครงสร้างองค์กรบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
9. ที่อยู่และแผนที่ตั้งบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
10. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
1. ประวัติความเป็นมาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้เร่ิมก่อตั้งมาประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดยมีคุณ 
Peter Jurgensen เป็นชาวสวีเดนและ คุณ พรชัย สินสุขอุดมชัย ซึ่งเป็นคนไทย และเป็นวิศวกรไทย 
ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ ในการพัฒนาเคร่ืองและ กระบวนการผลิต บริษัทฯ เป็นผู้มีความช านาญ
พิเศษในการผลิตเคร่ืองจักรขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกและยาง เหมาะส าหรับใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศ 
สวีเดน รวมถึงการผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบความ
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ปลอดภัยของเคร่ืองจักร และบริการหลังการขาย ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี
เคร่ืองจักรมากมายหลายชนิดจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมานั้น บริษัทฯมีเคร่ืองจักรที่ท าการผลิต คือ Two 
Roll Mills , Hydraulic Presses และ Mixer ใช้ส าหรับเปรียบเทียบค่าและคุณสมบัติของสี การผลิต
ของบริษัทเร่ิมจากพื้นที่เล็กๆ ในส่วนหน่ึงของ บริษัทฯที่เป็นเครือเดียวกัน 

ในปี 1998 บริษัทได้เร่ิมเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ ( K98 ) เคร่ืองจักรเกี่ยวกับ
พลาสติกที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีเคร่ืองจักรมากมายจากทั่วโลกเข้าร่วมนิทรรศการคร้ังนี้ ซึ่งบริษัท
ได้โชว์เคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศไทย ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งบริษัทได้น า เคร่ือง Two Roll 
Mills , Hydraulic presses และ Mixer มาแสดงในงานโชว์คร้ังนี้ และได้การตอบรับจากลูกค้าเป็น
จ านวนมากท าให้บริษัทฯ ต้องกลับมาขยายก าลังการผลิตโดยทันทีที่กลับมาจากงานโชว์ การ
ตอบสนองของลุกค้าที่นิทรรศการ ( K98 ) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีศักยภาพที่ดีมากส าหรับ
เคร่ืองจักรบริษัทฯ ได้ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ลุกค้าประทับใจ นั้นก็คือคุณภาพของเคร่ืองและราคาที่
ถูกมากท าให้บริษัทฯ มีความต้องการผลิตเคร่ืองจักรให้มีมากมายหลายชนิด และเร่ิมพัฒนาการผลิต
อย่างจริงจังการตลาดของบริษัทฯ เร่ิมเข้มข้นมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมงานโชว์ใน
ต่างประเทศ งานโชว์เคร่ืองจักร ( NPE ) ในเมืองชิคาโก งานโชว์ Plast ในมิลาน งานโชว์ 
Chinaplast และงานโชว์ ( K ) ที่ประเทศเยอรมันและทุกวันนี้บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในเคร่ืองจักรที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก 
 
2. กลุ่มลูกค้าของเรา 

ส่วนใหญ่เคร่ืองของเราทั้งหมดที่เราผลิตจะถูกส่งออกไปยังตลาดยุโรปอเมริกา
เหนือและใต้รวมทั้งเอเชียและแอฟริกา ตั้งแต่ต้นปีเรามีชื่อเสียงที่ดีมากกับลูกค้าของเราในการจัดหา
เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูงสุดและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดซึ่งไม่เป็นอันดับสองรองใคร การขึ้น
รูปวัตถุดิบของเราจะท าด้วยเคร่ือง CNC และเคร่ืองกลึง CNC ที่มีความแม่นย าสูงและชิ้นส่วน
ทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยเคร่ืองตรวจสอบแบบ 3D การประกอบจะท าในห้องที่สะอาดและมี
เคร่ืองปรับอากาศและการทดสอบก่อนจัดส่งเคร่ืองแต่ละเคร่ืองจะด าเนินการเป็นเวลาหลายวันโดย
ตรวจสอบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการใช้เคร่ืองจักรกับโพลิเมอร์
ต่างๆ 

 
3. ก าลังการผลิตของเรา 

ปัจจุบันก าลังการผลิตของเรามีก าลังการผลิต 350 ชนิดต่อปีและก าลังการผลิตนี้
ก าลังเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในสิ้นปี 2550 หลังจากที่เราย้ายเข้าสู่โรงงานแห่งใหม่ของเรา 
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4. ลูกค้าของเรา 
เคร่ืองจักรของเรามีจ าหน่ายให้กับ บริษัทฯข้ามชาติหลายแห่งตลอดจนสถาบันการ

เรียนรู้ทั่วโลก ลูกค้าของเราหลายคนเลือกเราเป็นทางเลือกแรกของพวกเขาส าหรับเคร่ืองจักรใน
ห้องปฏิบัติการและเรารู้สึกเป็นเกียรติกับค าสั่งซื้อซ้ าของพวกเขาทุกปีเมื่อใดก็ตามที่ความต้องการ
เกิดขึ้น 

 
5. การพัฒนาของเรา 

เราก าลังออกแบบเคร่ืองใหม่อย่างต่อเนื่องในการเปิดตัวคร้ังแรกระหว่างประเทศ
ของเราที่มีการจัดนิทรรศการที่ K 1998 เรามีโรงงานผลิตเคร่ืองรีดและเคร่ืองผสม 2 เคร่ืองเท่านั้น 
ตั้งแต่นั้นมามีเพียงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาและขณะนี้เรามีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่มากซึ่งเป็นหนึ่งใน
เคร่ืองจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเรายังคงออกแบบเคร่ืองใหม่สามหรือสี่เคร่ืองทุกปี 
 
6. นโยบายคุณภาพ 
 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ผู้ผลิตเคร่ืองจักร ที่มีความเที่ยงตรงสูงส าหรับ
ห้องทดลองพลาสติกและยางที่มีคุณภาพชั้นเลิศ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีความ
มุ่งมั่นที่จะน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

2. ด าเนินการผลิตเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพและการส่งมอบตรงต่อเวลา 
3. ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านคุณภาพและความปอลอดภัยใน

การท างาน 
โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกน ามาจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ 

พร้อมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร และถูกทบทวนนโยบายคุณภาพในระหว่างการ
ทบทวนของฝ่ายบริหารซึ่งนโยบายคุณภาพอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เหมาะสม 
หลังจากการทบทวนของฝ่ายบริหารแล้วอย่างต่อเน่ือง 
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7. คลังสินค้าของเรา 

คลังสินค้าของเราได้มีการน าระบบ SAP Business เข้ามาช่วยในการจัดเก็บและ
ควบคุมสินค้าคงคลังของเราให้มีประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงที่สูงขึ้น ท าให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายและติดตามสถานะของสินค้าที่ท าการสั่งซื้อได้รวดเร็วและถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้การท างานเป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 คลังสินค้าบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
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8. โครงสร้างองค์กร บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิงจ ากัด 
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างองค์กร บริษัท แล็บเทคเอนจิเนีย ร่ิง จ ากัด 

9. ที่อยู่และแผนท่ีตั้งของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
818 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 บี 
ถนน สุขุมวิท ต าบล แพรกษา อ าเภอ เมือง 
จังหวัด สมุทรปราการ 10280 
โทร :  +66-2-709 6959 
แฟกซ์ : +66-2-710 6488 ต่อ 89 
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ภาพที่ 2.3  แผนที่บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
10. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
 
  

 

     

 

ภาพที่ 2.4  เคร่ืองเป่าขึ้นรูปขวด  ภาพที่ 2.5 เครื่องตรวจสอบแรงดันพลาสติกด้วยตะแกรง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6  เคร่ืองอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน  ภาพที่ 2.7 เครื่องขึ้นรูปด้วยแผ่นฟิล์ม 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 เคร่ืองอัดรีดพลาสติกเกลียวนอนเด่ียว ภาพที่ 2.9 เครื่องเป่าขึ้นรูปถุง 
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ภาพที่ 2.10 เคร่ืองผสมความเร็วสูง   ภาพที่ 2.11 เคร่ืองบดผสมลูกกลิ้งคู่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 เคร่ืองอัดรีดพลาสติกเกลียวหนอนคู่  ภาพที่ 2.13 เคร่ืองรางน้ า  

 

 

 

     

      

ภาพที่ 2.14 เคร่ืองตัดเม็ดพลาสติก   ภาพที่ 2.15 Twin Screws 16 mm 
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ภาพที่ 2.16 New Twin 12 mm with 40 L/D 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.17 Three layer blown film line with three 30 mm , 30L/D Extruders 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.18  Five layer blown film line using five 20 mm , 30L/D Extruders 



บทที ่3 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษากระบวนการจัดเก็บ
วัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

1. การจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management ) 
2. การจัดประเภทคลังสินค้า 
3. การจัดเก็บวัตถุดิบ 
4. การดูแลรักษาวัตถุดิบ 
5. การเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
6. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 
7. วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร ERP 
9. กิจกรรม 5 ส ( 5S ) 
10. นิยามศัพท์ 
 

1. การจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management ) 
การจัดการคลังสินค้าเป็นการจัดการในการรับการจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้า

ให้ผู้ รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหารด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ 
การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด 
และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 
1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ

และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย

สินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 

5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเน่ือง ควบคุมและรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่ก าหนด 
 

ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า 
1. ช่วยสนับสนุนการผลิต ( Manufacturing Support ) โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่

ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ จากผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อส่ง
ป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 

2. เป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ ( Mix Warehouse ) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงาน
หลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลางจะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจากโรงงานต่างๆ 
ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการสินค้าจาก
โรงงานใดบ้าง 

3. เป็นที่รวบรวมสินค้า ( Consolidation Warehouse ) ในกรณีที่ลุกค้าต้องการซื้อ
สินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็น
ขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 

4. ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง ( Break Bulk warehouse ) ในกรณีที่
การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยก
สินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 

 
ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System ) 
มีการน าซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิต

และการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดยพัฒนา เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความ
เหมาะสม ระบบซอฟต์แวร์มักจะเชื่อมต่อตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า 
ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็นโซลูชั่นในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้มากมาย ธุรกิจที่เป็น 
Logistics Outsourcing Service หรือผู้ให้บริการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินค้า มี
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การเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้า ประเภทต่างๆ 
ตามความเหมาะสม ของโปรแกรมจะสอดคล้องกับการท างานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
คลังสินค้าไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟแวร์ที่ดีจะต้องสามารถเชื่อมต่อและรองรับ
ธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง และการกระจาย
สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นจะต้องเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงาน
สามารถ ใช้งานได้ง่าย 

 
ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า 
1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 
2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 
3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
การพิจารณาน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการท างาน การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
 
1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตและ

ระบบเครือข่ายในองค์การ 
2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode RFID 
3. ต้องมีความสามรถในการใช้งานได้สูงและหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุก

กิจกรรมในคลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืน 
 
ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
ระบบ WMS ที่ดีออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุกกิจกรรม

ภายในคลังสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของกิจการค้า
ส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจ  
( Enterprise Resource Planning : ERP ) อ่ืนๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อลดความ
สับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse Focused ERP System 

มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุก
ส่วนในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
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1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน ( Data Network Flow ) 
โดยศึกษาว่าผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply Network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า  
( Warehouse ) ผู้ผลิตสินค้า ( Manufacture/Supplier ) ศูนย์กระจายสินค้า ( Distributor ) หน่วยงาน
การขนส่ง และลูกค้า ( Customer ) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้า ( Supplier ) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจ าหน่ายออกไป
และปริมาณสินค้าคงคลังท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปริมาณสินค้าคงคลังท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบ
ได้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถก าหนดให้ ผู้ใช้หลายระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน ( User ) ผู้ผลิต( Supplier/Manufacture) 
 

2. การรับสินค้า ( Receiving ) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจาก
การจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูล
การน าเข้า ( Input Data ) ซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้นๆ สั่งซื้อเมื่อใด 
ปริมาณเท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่
ใช้ในการขนส่งคืออะไร ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
สามารถ จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ ( Rack/Slot ) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่
สินค้ายังไม่ได้ถูกก าหนดข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์
ข้อมูลลงไปในระบบฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องการ 
 

3. การเก็บสินค้า ( Put Away ) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และ
ชั้นเก็บของต่างๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนก
ประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วท าการบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและ
เส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 
 

4. หยิบสินค้า ( Order Picking )เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า ( Order ) 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจาย
ในพื้นที่ต่างๆ หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการ
ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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5. การตรวจสอบยอดสินค้า ( Cycle Count ) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการ
ตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดอาศัยการประมวลผล
จากฐานข้อมูลแบบ Real Time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ 
Cycle Count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile Network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

6. การควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control ) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าโดยการท างานเชื่อมต่อระบบอ่ืนๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้า
ภายในคลัง เช่น สินค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ท าให้สินค้าไม่จม
คลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการ
ส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่างๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วง
ที่ต้องมีการส่งเสริมการขาย ในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บส ารอง
สินค้า ซึ่งท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการ
น าระบบ Dynamic Slotting ที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายชนิด  
( Product Diversification ) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า ( Turn Over Rate ) ในปริมาณที่สูง ไว้
ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ Shipping Dock ส าหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn Over ต่ าก็จะถูก
จัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลจากสถิติ Turn Over ของสินค้าในทุกๆ ช่วงเวลาที่
ก าหนดและก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินค้า
ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 
2. การจัดประเภทคลังสินค้า 

เกี่ยวกับเร่ืองการจัดจ าหน่ายสินค้านั้นบางกิจการอาจจัดส่งสินค้าโดยตรงจาก
โรงงาน ให้ลูกค้าโดยไม่ใช้บริการของการคลังสินค้าเลย อย่างไรก็ตามกิจการส่วนมากมักจะมีแหล่ง
เก็บสินค้าระหว่างโรงงานและลูกค้า เมื่อกิจการมีกิจกรรมที่จะต้องเก็บรักษาสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า 
เกิดขึ้นกิจการจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้บริการของคลังสินค้าประเภทใด กิจการคลังสินค้านั้นอาจ
จ าแนกประเภทได้หลายลักษณะ แต่ในที่นี้เป็นการจ าแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการ
ประกอบกิจการ ภาระหน้าที่อันเป็นกิจกรรมของคลังสินค้านั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดหรือประเภทใดก็
คือการเก็บรักษาสินค้าหรือวัสดุ แต่จุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการอาจแตกต่างกันออกไปใน
หลายลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการด าเนินการทั้งทางเทคนิคแบะทางธุรกิจก็ไม่เหมือนกันอีก
ด้วย  ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงคลังสินค้าตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการนี้ออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

1. คลังสินค้าส่วนบุคคล ( Private Warehouse ) 
2. คลังเก็บวัตถุดิบ ( Material Warehouse ) 
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1. คลังสินค้าส่วนบุคคล ( Private Warehouse ) 
คลังสินค้าส่วนบุคคล เป็นกิจการคลังสินค้าที่อ านวยประโยชน์แก่กิจการหลัก 

ไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกับคลังสินค้าสาธารณะ จุดหมายในการจัดตั้งและ
ประกอบกิจการของคลังสินค้าส่วนบุคคลต่อการเก็บรักษาสินค้าเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
กิจการอันเป็นธุรกิจหลักที่เป็น เจ้าของคลังสินค้านั้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นหลักนั้นอาจเป็น
บริษัทเอกชน องค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ก็ไม่แตกต่างกัน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา
อาจเป็นอาคารคลังแบบหนึ่งแบบใด หรือเป็นเพียงพื้นที่เก็บรักษาที่รวมอยู่ในอาคารเดียวกับกิจการ
อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์การนั้นเองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่เก็บรักษา
ไว้ในขณะใดขณะหนึ่ง 

คลังสินค้าเอกชน เป็นคลังสินค้าที่กิจการนั้นเป็นเจ้าของเองหรือเช่าซื้อ มี
วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายโดยที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้จ าหน่ายนั้นเป็นเจ้าของคลังสินค้าเองและไม่มีการรับฝากสินค้าจากผู้อ่ืน คลังสินค้าประเภทนี้จะ
เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจอ่ืนของกิจการคลังสินค้าเอกชน สามารถ
อ านวยประโยชน์แก่กิจการหลายๆ ประการดังนี้ 

การออกแบบ เจ้าของกิจการสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อสนองความต้องการ 
พิเศษของตนเองได้ 

การควบคุม กิจการสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ และควบคุมการด าเนินงาน
ทุกๆ ด้านด้วยตัวเอง ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับการผลิตและ
การขายได้ 

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยทั่วไปของคลังสินค้าทั้งสองประเภทจะ
คล้ายคลึงกันยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาที่คลังสินค้าเอกชนจะไม่มีดังนั้นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานต่อหน่วยของคลังสินค้าเอกชนจึงมักต่ ากว่า และค่อนข้างคงที่กว่า 

การติดต่อกับลูกค้า กิจการที่มีคลังสินค้าของตนเองย่อมสามารถติดต่อกับลูกค้า 
และตลาดได้สะดวกกว่า และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกค้าย่อมจะตรวจสอบ และแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว 

การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คลังสินค้าเอกชนนอกจากท าหน้าที่เก็บรักษาสินค้าของ
กิจการแล้วยังอาจท าหน้าที่เป็นหน่วยงานซื้อหรือขายระดับท้องถิ่นของกิจการด้วย เพราะมีสถานที่
บุคลากร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ส านักงาน พนักงาน 
ธุรการ เคร่ืองพิมพ์ดีดแบะข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า เป็นต้น 

คลังสินค้าส่วนบุคคลไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และ
ผาสุกของสาธารณะชนโดยตรงในส่วนด าเนินงานของกิจกรรมที่คลังสินค้านั้น แม้คลังสินค้าใน
กลุ่มนี้บางประเภทจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าของผู้อ่ืน แต่ความรับผิดชอบต่อสินค้า
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นั้นก็เป็นเร่ืองของกิจการหลักที่มีคลังสินค้าเป็นกิจกรรมอ านวยประโยชน์ ดังนั้นการจัดตั้งและการ
ด าเนินงานจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้า ความเหมือนกันของ
คลังสินค้าในกลุ่มนี้คือการเป็นกิจกรรมอ านวยประโยชน์ของการประกอบกิจการค้าหลักอย่างอ่ืนที่
จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาสินค้าเพื่อสนับสนุนกิจการนั้นแต่จุดประสงค์ในการเก็บรักษา และ
หลักเกณฑ์ในการสะสมสินค้า ตลอดจนรายละเอียดในการปฏิบัติทางธุรการเกี่ยวกับสินค้าที่เก็บ
รักษานั้นมีข้อแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าคลังสินค้านั้นเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลของกิจการ
ประเภทใด ซึ่งพอจะจ าแนกจามลักษณะความแตกต่างที่กล่าวแล้วออกเป็น 3 ประเภทดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้า กิจการผลิตสินค้านั้นมีขั้นตอนที่
ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือขั้นตอนแรกเป็นเร่ืองของการจัดการวัสดุการผลิตซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการก าหนดความต้องการจัดหา และการเก็บรักษาวัสดุการผลิตซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบส าเร็จรูปซึ่งจะน าเข้าสู่กระบวนการผลิต ขั้นตอนที่สองเป็นเร่ืองการแปลงสภาพหรือ
การประกอบวัสดุ การผลิต ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปซึ่งเรียกว่า กระบวนการผลิตสินค้า เร่ิมตั้งแต่การ
น าวัสดุการผลิตที่มีพร้อมอยู่แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตออกมาเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่มี
คุณลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนที่สามเป็นเร่ืองของการตลาดในการที่จะกระจายสินค้าส าเร็จรูปอัน
เป็นผลผลิตของกิจการไปยังผู้จ าหน่ายสินค้า ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยการเก็บรักษาสินค้าที่ผลิตออกมาแล้ว
จัดส่งไปยังผู้จ าหน่ายโดยผ่านการขนส่งที่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าการด าเนินกิจการในการผลิตสินค้า
นั้นจะมีกิจกรรมเก็บรักษาอันเป็นภาระหน้าที่ของคลังสินค้าอยู่ 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการเก็บรักษา
วัสดุการผลิต และขั้นตอนการเก็บรักษาผลผลิตซึ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป คลังสินค้าส่วนบุคคลของ
กิจการผลิตสินค้าเป็นการอ านวยประโยชน์ในการเก็บรักษาในขั้นตอนหลังนั้น ส่วนการเก็บรักษา
ในขั้นตอนแรกเป็นเร่ืองของคลังสินค้าเก็บวัสดุ ซึ่งเป็นคลังสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 

การเก็บรักษาสินค้าอันเป็นผลผลิตที่ส าเร็จรูปแล้วของกิจการผลิตสินค้าเป็น
กิจกรรมอยู่ในขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการกระจายสินค้าหรือตลาด ดังนั้นกิจกรรมคลังสินค้าจึงอยู่
ภายใต้การจัดการของฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายของกิจการผลิตสินค้านั้นปริมาณการสะสมสินค้า
ในคลังสินค้าประเภทน้ีขึ้นอยู่กับอัตราการผลิตกับอัตราการจ าหน่ายสินค้านั้น หากอัตราการผลิตสูง
แต่อัตราการจ าหน่ายต่ า ปริมาณสะสมในคลังสินค้าก็จะมากขึ้นในช่วงนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้า
อัตราการผลิตต่ ากว่าอัตราการจ าหน่ายในช่วงใดประมาณการสะสมก็จะต่ าลงการที่จะให้การที่จะ
ให้ปริมาณสะสมในการเก็บรักษาระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาจึงขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิต
ของฝ่ายควบคุมการผลิตเป็นประการส าคัญ ดังนั้นหน้าที่การจัดการคลังสินค้าส าหรับคลังสินค้า
ประเภทนี้จึงไม่เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณสะสมในการเก็บรักษา แต่ต้องมีการวางแผนในการใช้
เนื้อที่เก็บรักษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตาม
อิทธิพลของอัตราการผลิตและอัตราการจ าหน่ายดังกล่าวแล้วการจัดการเก็บรักษาของกิจการผลิต
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สินค้านั้นผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้ามีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือการจัดตั้งคลังสินค้าส่วนบุคคลขึ้นมา
เพื่อเก็บรักษาผลผลิตด้วยตนเอง อีกทางหนึ่งผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะซึ่ง
ต้องเสียค่ารกัษาผลผลิตด้วยตนเอง อีกทางหนึ่งผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริหารคลังสินค้าสาธารณะ
ซึ่งต้องเสียค่าตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ดังนั้นผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าจะต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าทางเลือกใดจะเป็นผลดีต่อกิจกาธุรกิจของตนมากกว่ากันก็อาจ
ตกลงใจเลือกทางนั้น ถ้าเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ ก็ไม่จ าเป็นต้องจัดการตั้ง
คลังสินค้าส่วนบุคคลของตนขึ้น 

2. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้า กิจการจ าหน่ายสินค้าเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตลาดส าหรับสินค้า กิจการจ าหน่ายในที่นี้หมายถึงเฉพาะการ
ประกอบกิจการ ที่ถือเอากิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าเป็นธุรกิจหลักของกิจการไม่รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นกิจกรรมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองคลังสินค้าส่วน
บุคคลของกิจการผลิตสินค้าข้างต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นธุรกิจของพ่อค้าคนกลางที่รับช่วง
สินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายล าดับต้นมาจ าหน่ายอีกต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายแบบขายส่ง
หรือขายปลีก ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นของเอกชน หรือองค์การรัฐบาล หรือของสหกรณ์ก็ตามที่มี
คลังสินค้าเป็นของตนเองเพื่อเก็บรักษาสินค้าที่ตนจ าหน่ายนั้น 

กิจการจ าหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินค้าอยู่ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายควบคุมสินค้าท าหน้าที่ก าหนดความต้องการจัดหาสินค้าเข้ามาเป็นฝ่ายที่
ก าหนดว่าจะสะสมสินค้าชนิดใด รายการใด ไว้เป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะใช้หลักการ
สะสมที่เรียกว่า ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอยู่ว่า สั่งซื้อมาสะสม
เฉพาะรายการที่จ าเป็นแต่เพียงจ านวนจ ากัด แต่ไม่ขาดมือด้วยอัตราความถี่ของการสั่งที่เหมาะสม 
คลังสินค้าประเภทน้ีเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายควบคุมสินค้าท าหน้าที่เก็บรักษาสินค้าตามเกณฑ์สะสมที่
ก าหนดนั้น 

ผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า มีทางเลือกในการจัดการเก็บรักษาสินค้าอยู่ 2 ทาง
เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือจะเลือกวิธีจัดตั้งคลังสินค้า
ขึ้นมาเป็นส่วนบุคคลของกิจการเอง หรือจะเลือกวิธีใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะที่มีอยู่ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

3. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้า กิจการขนส่งสินค้า หมายถึง การ
ลงทุนของเอกชนองค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับท าการขนส่งสินค้า หรือกิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า เช่น บริษัทขนส่งของเอกชน การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น คลังสินค้าเป็นกิจกรรมอุปกรณ์ของกิจการหลักประเภทนี้ โดยกิจการ
เหล่านั้นเป็นเจ้าของคลังสินค้าเอง แต่ถ้าสินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าประเภทนี้เป็นทรัพย์สินของ
ผู้อ่ืน จะกลายเป็นคลังสินค้าสาธารณะ หากอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะเป็นสินค้าของผู้ใช้บริการขนส่ง
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เท่านั้น ข้อที่แตกต่างจากการคลังสินค้าสาธารณะที่ส าคัญก็คือ คลังสินค้าประเภทนี้ไม่ใช่ลักษณะ
ของธุรกิจเอกเทศ การบริการเก็บรักษาสินค้าก็ไม่อยู่ในลักษณะการรับฝากสินค้าโดยตรง แต่เป็น
สินค้าที่พักรอเป็นการชั่วคราวเพื่อการบรรทุกขนส่งต่อไป และที่ผ่านมาการขนส่งสินค้ามาแล้ว 
และรอการรับสินค้าออกไปหรือส่งไปยังผู้รับอีกต่อหนึ่ง การเก็บรักษาได้ค่าตอบแทนจากเจ้าของ
สินค้าแต่ไม่ใช่บ าเหน็จในการเก็บรักษาโดยตรง แต่หากเป็นค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งของการบริการ
ขนส่งเท่านั้น จุดประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้าประเภทนี้คือการสนับสนุนการบริการ
ขนส่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาของคลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขน
สินค้าขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่เก็บรักษา อาจเป็นแบบคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าห้องเย็น 
หรือคลังสินค้าพิเศษแบบอ่ืนก็ได้ คลังสินค้าทั่วไปส าหรับกิจการขนส่งส่วนมากจะมีลักษณะเป็น
โรงเก็บสินค้าที่มีฝาผนังอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ใช่ฝาผนังแบบมั่นคงแข็งแรงอย่างคลังสินค้าสาธารณะ 
เพราะการเก็บรักษามักเป็นแบบชั่วคราวเพื่อรอการขนส่งดังกล่าวแล้วซึ่งมีชื่อเรียกอาคารคลังสินค้า
แบบนี้โดยเฉพาะว่า โรงเก็บสินค้าผ่านทางโดยเฉพาะส าหรับคลังสินค้าของกิจการที่ไม่ใช่การ
ขนส่งโดยตรง แต่เป็นกิจการบริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการขนส่ง เช่น คลังสินค้าของการท่าเรือ การท่า
อากาศยาน เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าน าเข้า และสินค้าส่งออกด้วยนั้น ยังต้องท าการเก็บรักษา
สินค้าเพื่อรอการด าเนินกรรมวิธีตามแบบพิธีศุลกากรรวมถึงสินค้าที่รอการตรวจเกี่ยวกับภาษีอากร
ที่เรียกว่าคลังสินค้าทัณฑ์บนอีกด้วย ค่าตอบแทนส าหรับการเก็บรักษาสินค้าในคลังประเภทนี้ถือ
เป็นค่าธรรมเนียมของกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะ ไม่ใช่บ าเหน็จในการรับฝากสินค้าอย่างกรณี
คลังสินค้าสาธารณะประมาณและชนิดของสินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการ
ขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณ และชนิดของสินค้าที่ก าหนดการขนส่ง ฝ่ายจัดการคลังสินค้าไม่อาจ า
ก าหนดปริมาณสะสมตามหลักเกณฑ์การสะสมสินค้าของคลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่าย
สินค้าได้ การด าเนินงานทางธุรการและมาตรการควบคุมส าหรับคลังสินค้าประเภทนี้ก็เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นส าหรับกิจการขนส่ง และกิจการที่เกี่ยวเนื่องอันเป็นกิจการหลัก
นั้นแต่ละประเภท 

 
2. คลังเก็บวัตถุดิบ ( Material Warehouse ) 
ค าว่า วัตถุดิบ หมายถึงสิ่งของที่มีไว้เพื่อใช้งาน หรือที่มีความมุ่งหมายที่จะ

น าไปใช้งานซึ่งต่างกับค าว่า สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีไว้ขายหรือมีความมุ่งหมายที่จะน าไปเพื่อขาย
เป็นการหาก าไรในทางธุรกิจการค้า วัสดุอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่หมดสภาพไปทันทีในการใช้ หรือเป็น
ของใช้หรือเคร่ืองใช้ที่คงรูปเดิมอยู่ต่อไปในการใช้งาน หรืออาจเป็นอุปกรณ์ที่น าไปประกอบรวม
ในการผลิต หรือการซ่อมก็ได้ การจัดการวัตถุดิบ หมายถึง กระบวนการสนองให้ซึ่งวัตถุดิบแก่
องค์การตามความต้องการเพื่อให้สามารถด าเนินกิจการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น 



22 
 

ผู้จัดการวัตถุดิบของกิจการผลิต จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุซึ่งน าไปแปลงสภาพเป็นผลผลิต
ส าเร็จรูปของกิจการนั้น ส่วนผู้จัดการวัตถุดิบของกิจการที่ให้บริการ เช่น องค์กรของรัฐ สายการบิน 
โรงพยาบาล ธนาคาร และโรงแรม เป็นต้น ไม่ได้จัดซื้อวัตถุดิบที่ จะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ขายแต่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการ 

คลังเก็บวัตถุดิบเป็นการอ านวยประโยชน์ของการจัดการวัตถุดิบท าหน้าที่เก็บ
รักษาวัตถุดิบเพื่อจ่ายตามความต้องการของกิจการหรือองค์การที่เป็นเจ้าของคลังเก็บวัตถุดิบนั้นใน
การผลิตหรือการบริการแล้วแต่กรณี คลังเก็บวัตถุดิบมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล 
ต่างกันในเร่ืองส าคัญที่ว่าสิ่งที่เก็บรักษานั้นไม่ใช่สินค้าส าหรับขาย แต่เป็นวัตถุดิบส าหรับจ่ายเพื่อ
สนองความต้องการในการใช้ส าหรับการปฏิบัติงานภายในของกิจการนั้น หลักการในการเก็บรักษา
วัตถุดิบคือการมีวัตถุดิบเพียงพอในเวลาที่ต้องการ และประหยัด โดยใช้ปริมาณการสั่งซื้ออย่าง
ประหยัด เช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคลประเภทกิจการจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเคร่ืองมือของการ
จัดการวัตถุดิบ อันเป็นกิจกรรมหลักของกิจการ ซึ่งไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจเอกเทศ แต่มี
ลักษณะในการจัดตั้งขึ้นและการดด าเนินงานเช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล จึงไม่อยู่ในบังคับ
กฎหมายและเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้า เหมือนกับคลังสินค้าสาธารณะ คลังเก็บวัตถุดิบอาจจ าแนก
ตามลักษณะของกิจการหลักที่คลังเก็บวัสดุนั้นท าหน้าที่เป็นกิจกรรมอุปกรณ์ในการจัดการวัสดุซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการแตกต่างกันได้ 4 ประเภท คือ 

2.1 คลังเก็บวัตถุดิบของกิจการผลิตสินค้า ดังได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองของคลังสินค้า
ส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้าเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดการในธุรกิจการผลิตซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ 
การจัดการวัตถุดิบการผลิต กระบวนการแปลงสภาพวัตถุดิบเป็นผลผลิตส าเร็จรูป และการตลาด 
คลังเก็บวัตถุดิบเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการวัตถุดิบ การผลิตท าการเก็บรักษาวัตถุดิบที่
เป็นปัจจัยน าเข้า สู้ระบบการผลิตซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบส าเร็จรูป ที่จัดซื้อมาหรือผ่าน
การแปรรูปขั้นต้นมาแล้วก็ได้ คลังเก็บวัตถุดิบด าเนินงานภายใต้การจัดการของผู้จัดการและภายใต้
การอ านวยการของฝ่ายควบคุมการผลิต 

การเก็บรักษาวัตถุดิบการผลิตนั้น ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการ
ของคลังสินค้าสาธารณะแทนที่จะลงทุนสร้างเอง หากมีกิจการคลังสินค้าสาธารณะที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดตั้งคลังเก็บวัสดุขึ้นมาเอง เพราะ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบการผลิตเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้า 

2.2 คลังเก็บวัตถุดิบของกิจการบริการ การประกอบธุรกิจทางด้านบริการทั้งปวง
ต้องใช้วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น กิจการโรงแรมต้องใช้อาหารและ
เคร่ืองดื่ม บริการซ่อมบ ารุงต้องใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ บริการสถานพยาบาลต้องใช้เวชภัณฑ์และยา 
เป็นต้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจการนั้นๆ ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการสะสมวัสดุเหล่านั้นไว้ในปริมาณที่เพียงพอและ
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ประหยัด จึงจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาซึ่งจะเป็นแบบใดก็ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของวัสดุที่จะท าการเก็บรักษานั้น เช่น บริการโรงแรมต้องสะสมอาหารสดที่เสียไว้ใช้ใน
กิจกรรมบริการจ าเป็นต้องมีห้องเย็น และต้องสะสมวัตถุดิบทั่วไปที่ไม่เสียง่ายในอุณหภูมิปกติ ก็จัด
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาในแบบคลังสินค้าทั่วไป เป็นต้น 

คลังเก็บวัตถุดิบของกิจการบริการส่วนมากมักจ าเป็นจะต้องจัดตั้งขึ้นด าเนินการ
โดยผู้ประกอบกิจการบริการนั้นเอง เพราะวัตถุดิบประเภทนี้เป็นรายการที่หมุนเวียนเร็วแบบวันต่อ
วัน ไม่สะดวกต่อการที่จะใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะคลังเก็บวัสดุประเภทนี้เป็นเคร่ืองมือของ
การจัดการวัตถุดิบ จึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ จัดการฝ่ายวัตถุดิบ 
แล้วแต่กิจการบริการนั้นๆ จะจัดองค์การเกี่ยวกับงานวัตถุดิบเป็นแบบใด 

2.3 คลังเก็บวัตถุดิบทางธุรการ วัตถุดิบทางธุรการ เป็นรายการวัตถุดิบที่จ าเป็น
ส าหรับการบริการในทุกประเภทขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชน องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกิจการผลิตสินค้า กิจการจ าหน่ายสินค้าหรือกิจการบริการก็ตาม รายการวัตถุดิบ
เหล่านี้ได้แก่วัตถุดิบส านักงาน เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์หรือวัตถุดิบใช้สิ้นเปลืองทั้งมวลในการ
ปฏิบัติงานประจ าวันของกิจการนั้นๆ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานทางธุรการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่
หยุดหยุดชะงักขาดตอนและมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เป็น
ประจ าอย่างเพียงพอและประหยัด ในการน้ีจ าต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาที่เรียกว่า
คลังเก็บวัตถุดิบ ซึ่งอาจจะเป็นอาคารโดยเฉพาะหรือเป็นเนื้อที่ส่วนหนึ่งภายในที่ตั้งส านักงานของ
กิจการนั้นๆเองก็ได้ การด าเนินงานของคลังเก็บวัตถุดิบประเภทนี้อยู่ภายใต้การจัดการของฝ่าย
วัตถุดิบของส านักงานนั้น และเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารวัตถุดิบ เช่นเดียวกับคลังเก็บวัตถุดิบ
ของกิจการอ่ืนๆ 

2.4 คลังเก็บวัสดุทางโลจิสติกส์ โลจิสติกส์เป็นค าที่ ใช้ในทางการทหาร หรือใน
กิจการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกันกับการทหาร ซึ่งอาจให้ความหมายอย่างเป็นธรรมดาง่ายๆ ได้ว่าเป็น
วิทยาการแห่งการวางแผนและการด าเนินงานเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บรักษาสินค้า 

ตามความหายข้างต้นจะเห็นว่ามีกิจกรรมการคลังสินค้าอยู่ในกิจการโลจิสติกส์  
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้า วัตถุดิบ รวมถึงอุปกรณ์ เคร่ืองจักร ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับค าว่า 
วัสดุ นั้นเอง ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกในการคลังสินค้า ก็คือ คลังเก็บวัสดุ ซึ่งเป็นกิจการหลักที่
ส าคัญในการสนับสนุนกิจการทางธุรกิจและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามพันธะกิจ
ของกิจการบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

คลังเก็บวัตถุดิบทางโลจิสติกส์ เป็นข่ายงานที่แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาและสะสม แล้วจ่ายออกไปยังหน่วยงานระดับย่อยในองค์กร 
จนถึงลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้วัสดุนั้นคลังเก็บวัตถุดิบมีหลายแบบหลายขนาด แล้วแต่ลักษณะและปริมาณ
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สะสมของวัตถุดิบแต่ละรายการ เช่น คลังเก็บรักษาวัตถุดิบทั่วไป คลังกระสุนและวัตถุระเบิดชนิด
ต่างๆ ห้องเย็นส าหรับวัตถุดิบที่เก็บเสียง่าย เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดปริมาณสะสมวัตถุดิบทางโลจิสติกส์ มีทฤษฎีและ
ระเบียบการปฏิบัติโดยเฉพาะที่แน่นอนเป็นหลักเกณฑ์ที่มีระบบอย่างละเอียดอ่อนและต่อเนื่อง ซึ่ง
ไม่อาจกล่าวถึงรายละเอียดได้ในที่นี้การจัดการคลังเก็บวัสดุมีหลักการที่สอดคล้องกับระบบ และ
ระเบียบปฏิบัติในการจ่ายวัสดุตามหลักการที่มีเพียงพอ ทันเวลาที่ต้องการ และประหยัดย่อมเป็นที่
ยึดถือโดยทั่วไปเช่นเดียวกับคลังเก็บวัตถุดิบประเภทอื่น 

ในการเลือกประเภทของคลังสินค้านั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการคือ 
การให้บริการลูกค้าและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ถ้าพิจารณาด้านการด าเนินงานของคลังสินค้าแล้ว 
คลังสินค้าสาธารณะจะมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงกว่าคลังเอกชน เพราะจะต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายของการประกอบกิจการคลังสินค้า คือก าไรจากการให้บริการและค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการขายและการโฆษณาคลังสินค้าด้วย ดังนั้นผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะจึงต้อง
เสียค่าบริการให้คลังสินค้าแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อจัดตั้งคลังสินค้าเหมือนกิจการที่มี
คลังสินค้าของตนเอง ส่วนการให้บริการลูกค้านั้น คลังสินค้าเอกชนสามารถให้บริการลูกค้าได้
ดีกว่าในแง่ของความสะดวกสบาย อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ และความคุ้นเคยกับสินค้าของกิจการ
ลูกค้าและตลาด 
 
3. การจัดเก็บวัตถุดิบ 

การจัดเก็บวัตถุดิบ หมายถึง การจัดระเบียบและการจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้า
เพื่อให้พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต หรือขายให้กับลูกค้าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 

ความส าคัญของการจัดเก็บวัตถุดิบ 
การจัดเก็บวัตถุดิบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสินค้าคงคลังเพราะ

กระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
และสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยอันตรายใน
รูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งระบบการจัดเก็บวัตถุดิบที่ดีนั้น หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน 
 

จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บวัตถุดิบ 
จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ประเภท ดังนี ้
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1. การใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ กระบวนการจัดเก็บ
วัตถุดิบจะเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บวัตถุดิบได้ในปริมาณที่สูงเป็น
ระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการท างาน 

2. การใช้เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ การจัดเก็บวัตถุดิบจะ
ส่งเสริมให้พนักงานในธุรกิจเห็นความส าคัญในเร่ืองของเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บตลอดจนหาวิธีการ
จัดเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ระยะเวลาที่ใช้มีความรวดเร็วประกอบกับพนักงานในธุรกิจ
จะมีความรู้และความเข้าใจในการท างานมากขึ้น 

3. การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บวัตถุดิบที่เป็นระบบเรียบร้อยจะท าให้
สามารถค้นหาวัตถุดิบได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ตลอดจนให้ลูกค้าทั้ง
ภายในและภายนอกไม่เสียเวลารอคอยนานและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4. ป้องกันวัตถุดิบไม่ให้สูญหายหรือเสียหายได้ การจัดเก็บวัตถุดิบจะช่วยป้องกัน
ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหาย เพราะมีระบบการ
จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ 

 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัตถุดิบ 
คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้ขายปัจจัย

การผลิตหรืองานระหว่างการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสินค้าที่ผ่าน
กระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อรอขายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ดังนี้ 

1. ที่ตั้งของคลังสินค้า ได้มีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวว่า คลังสินค้าเหมือนกับ
โรงงานอุตสาหกรรม คือ ตั้งอยู่กับที่ และอาศัยการขนส่งเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับระบบ
ภายในและภายนอกของธุรกิจ ดังนั้นท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
การขนส่งเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าอยู่ในที่ที่ขนส่งได้ยากท าให้ระบบการ
ขนส่งล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการขนเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสินค้า ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินงานโดยรวมเสียหายที่ตั้งของคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็น
อันดับแรก ดังนั้นการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้ามีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

1.1 ลูกค้าที่มาใช้บริการกับธุรกิจของเรามีความสะดวกสบายหรือไม่ใน
การมาติดต่อ ซึ่งลูกค้าในที่นี้ ได้แก่ โรงงานผลิตสินค้า ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า และตลาดจัดจ าหน่าย เป็น
ต้น 

1.2 ระบบคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร สถานที่เก็บรักษาสินค้าควร
ตั้งอยู่ใกล้จุดที่มีระบบเครือข่ายการขนส่ง และการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ 
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ทางน้ า และทางอากาศ เป็นต้น ตลอดจนเคร่ืองมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail เป็น
ต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ 

1.3 ชุมชน ผู้ประกอบการไม่ควรตั้งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว เพราะจะ
ประสบปัญหาทางด้านทัศนคติของประชาชนในชุมชน ภัยโรงงาน และสินค้าอาจอยู่ในช่วงที่ไม่
ปลอดภัย เช่น ไฟไหม้ สินค้าสูญหาย เป็นต้น ตลอดจนย่านชุมชนมักจะมีค่าใช้จ่ายสูง 

 
2. การก าหนดผัง เมื่อก าหนดสถานที่ตั้งคลังสินค้า เรียบร้อยแล้วปัจจัยต่อมาจะ

พิจารณาถึงการวางลักษณะงานหรือวางโครงสร้างว่าจะมีการจัดการวางสินค้าอย่างไร ให้มีความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนดผังจะต้องค านึงถึงเนื้อที่ที่ใช้เก็บรักษา การล าเลียง 
ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บ ตลอดจนความคล่องตัวในการท างานเพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อมี
ความต้องการใช้ 

 
3. เคร่ืองทุนแรง เป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นซึ่งการใช้เคร่ืองทุ่นแรงต้องค านึงถึงพื้นที่ที่ใช้ท างาน เพราะในบางคร้ัง เคร่ืองจักรที่มีขนาด
ใหญ่จะท าให้สิ้นเปลืองในเร่ืองการจัดวาง และจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลง เคร่ืองทุ่นแรง
ดังกล่าว ได้แก่ รถยก รอก สายพานล าเลียง เป็นต้น นอกจากนี้ในการพิจารณาเลือกซื้อเคร่ืองทุ่นแรง
ต้องมีการวิเคราะห์ถึงผลที่ได้รับมาว่าคุ้มค่ากับเงินทุนที่ได้จ่ายไปหรือไม่นอกจากนี้ต้องค านึงถึง
ความสามารถของบุคลากรในธุรกิจด้วยว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ และการ
ดูแลรักษาเคร่ืองทุ่นแรง 

 
4. การออกแบบอาคาร เมื่อทราบว่าผังของอาคารเป็นอย่างไร และธุรกิจจะใช้

เคร่ืองทุ่นแรงประเภทใด งานขั้นต่อมาคือ การออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารในการจัดเก็บสินค้าซึ่ง
การก่อสร้างอาคารต้องออกแบบไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในคลังสินค้า กล่าวคือ อาคาร
ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก 

 
5. การจัดการ เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนเป็นตัวสนับสนุนให้ระบบการแจกจ่ายข้อมูลสินค้าทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
เพราะถ้าระบบการบริหารมีความล่าช้า และผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นด้วย 
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ภาพที่ 3.1 รถโฟล์คลิฟท์     ภาพที่ 3.2 รถลากจูงไฟฟ้า 

 
 

ภาพที่ 3.3 รถเข็น    ภาพที่ 3.4 พาเลทไม้ 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
ภาพที่ 3.5 แฮนด์ลิฟท์    ภาพที่ 3.6 เครนไฟฟ้า 
 

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
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กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบ 
การจัดเก็บ ( Storing ) ในปัจจุบันถือเป็นงานหลักที่ช่วยให้การบริหารสินค้ามี

ความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาสนับสนุนให้งานจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามา
ควบคุมการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารงานควรพิจารณาถึงความส าคัญของกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบดังนี้ 

1. การออกแบบและก าหนดผัง ( Lay – Out and Design ) ถ้าธุรกิจมีการออกแบบ
และก าหนดผังไว้อย่างดี มีความถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยประหยัดเงินทุนในระยะยาวงานรับ
และจ่ายวัตถุดิบจะมีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนสามารถให้บริการทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขายได้
เต็มที่ และทันเวลาเมื่อเกิดความต้องการ 

2. การวางแผนระบบการจัดเก็บ ( Storage Planning ) ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนด
แผนงานโดยพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้ 

2.1 ขนาดของคลังสินค้า ( Sizing Planning ) กล่าวคือ มีการค านวณพื้นที่
คลังสินค้าออกเป็นลูกบาศก์เมตร ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง ตลอดจนมีการก าหนดว่า
พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้จัดเก็บ เช่น จะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือไว้
ส าหรับช่องทางจราจรส านักงานและแผนการตลาด เป็นต้น 

2.2 ความต้องการในการจัดเก็บ ( Storage Requirement ) เป็นการพิจารณา
ถึงคุณลักษณะของวัตถุดิบแต่ละรายการตามมุมมองต่างๆดังนี้ 

2.2.1 สภาพแวดล้อมของวัตถุดิบว่ามีลักษณะ ขนาด และสภาพ
บรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบ ตลอดจนค านึงถึงความจ าเป็นว่าต้องจัดเก็บเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ควบคุม
อุณหภูมิจัดเก็บตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นสินค้าที่ต้องกักกันไว้เป็นพิเศษ เป็นต้น 

2.2.2 วัตถุดิบดังกล่าวก่อให้เกิดภัยอันตรายได้หรือไม่ เช่น เป็น
สารไวไฟ สารเคมี กรด น้ ามัน และแก๊ส เป็นต้น 

2.2.3 วัตถุดิบดังกล่าวต้องมีความปลอดภัยสูง กล่าวคือ การ
ค านึงถึงมูลค่าของวัตถุดิบที่จัดเก็บว่ามีราคาแพงหรือไม่ ถ้าใช่ต้องมีการจัดเก็บอย่างเข้มงวด หรือ
ต้องหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น 

2.2.4 วัตถุดิบที่มีรูปร่างพิเศษ รูปร่างของวัตถุดิบเป็นส่วนหนึ่งที่
ต้องอาศัยการออกแบบและการวางแผนผังในการจัดเก็บต้องมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
ซึ่งสินค้าบางชนิดที่มีรูปร่างต่างจากสินค้าชนิดอ่ืน อาจต้องมีกาจัดเก็บในกรณีพิเศษต่อไป 

3. ความต้องการในการก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บ ( Stock Location Requirement ) 
การก าหนด ต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าต้องมีการค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 



29 
 

3.1 ชนิดของวัตถุดิบ ว่าเป็นสินค้าประเภทไหน ขนาดเท่าไร ตลอดจนการ
ค านึงถึงน้ าหนกัของสินค้าดังกล่าวด้วย 

3.2 ปริมาณของวัตถุดิบที่ท าการจัดเก็บ เพราะจะเป็นตัวช่วยในการ
ก าหนดอาณาเขต หรือพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 

3.3 อัตราการหมุนของวัตถุดิบ ว่าเป็นอย่างไร เช่น สินค้า A มียอดการขาย
สูงและมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกบ่อย ดังนั้นสินค้า A ควรอยู่ ณ ต าแหน่งที่ใกล้กับทางออกมากที่สุด 
เป็นต้น 

4. ปฏิกิริยา หรือผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างการจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์การ
เคลื่อนย้าย ( Interaction of Storage and Handing System ) ข้อควรค านึงในการเลือกอุปกรณ์
เคลื่อนย้าย คือ ต้องง่ายสะดวกต่อการปฏิบัติงานและคุ้มค่ากับการช่วยทดแทนแรงงานและบุคลากร
ได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างอาคารและงานที่จัดเก็บ ตลอดจนค านึงถึง
ความจ าเป็นหรือข้อจ ากัดของช่องทางรถวิ่ง เพื่อให้การจัดเก็บเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมี
การใช้พื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวสูง โดยต้องเก็บสินค้าให้สูงใกล้เพดานที่สุดเท่าที่
จะท าได้ 

5. การก าหนดสถานที่จัดเก็บโดยอาศัยความส าคัญในการดูแล ( Location by 
Popularity ) กล่าวคือ วัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงควรจะอยู่ใกล้ตัวและมีการดูแลอย่างเข้มงวด ส่วนวัตถุดิบ
ที่มีอัตราการหมุนเวียนสูง ควรอยู่ใกล้ประตูทางออก 

 
3. การบริหารพื้นที่จัดเก็บให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ( Space Utilization ) 

จะต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งในที่นี้จะก าหนดระดับร้อยละตามข้อมูลที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน ดังนี ้

3.1 ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด จัดเป็นส่วนของพื้นที่ประกอบเพื่อท า
หน้าที่สนับสนุนการบริหารงานจัดเก็บและวัตถุดิบได้แก่ ส านักงาน ช่องทางวิ่ง ลานขนถ่าย สถานที่
ขายสินค้า เป็นต้น 

3.2 ร้อยละ 60 ที่เหลือ เป็นส่วนของการบริหารงานจัดเก็บวัตถุดิบ ซึ่งใน
ส่วนนี้ควรจัดเก็บแบบผสม กล่าวคือ พื้นที่ตั้งร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของพื้ นที่การจัดเก็บ
สินค้า ควรจัดเก็บแบบรวงผึ้ง ส่วนที่เหลือจะจัดวางเป็นกอง 

 
4. การก าหนดสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือวัตถุดิบ ( Stock Location ) ที่นิยมใช้ใน

ปัจจุบันมี 3 วิธี 
4.1 การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บแน่นอน ( Fixed Storage Address ) คือ

การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บไว้แน่นอน โดยการจัดกลุ่มแต่ละประเภท แต่ละรายการเพื่อความ
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สะดวกในการจัดเก็บและแจกจ่ายได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการระบุรหัสไว้ชัดเจน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บเป็นพิเศษ ( Zoned Storage ) คือ การ
ก าหนดอาณาเขตไว้เป็นพิเศษ ตามลักษณะของวัตถุดิบที่จัดเก็บ เช่น วัตถุไวไฟ สินค้าที่มีน้ าหนัก
มากรูปร่างผิดปกติหรือต้องอยู่ในที่ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น 

4.3 การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บไม่แน่นอน ( Floating Slot System ) 
หรือ ( Random Storage ) ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บตายตัวแน่นอน สามารถเก็บได้ทุกที่ทุก
แห่งที่ว่าง ต้องมีการวางระบบการควบคุมและติดตามที่ดี เพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้งระบบการ
เก็บการจ่าย ต้องง่ายต่อการตรวจนับด้วย สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 

 
5. ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้ ระบบปิด  

( Closed Stores System ) และระบบเปิด ( Open Stores System ) ซึ่งทั้ง 2 ระบบอาจน ามาใช้ในเวลา
เดียวกัน หรือในธุรกิจเดียวกันได้ แต่การน ามาใช้ต้องพิจารณาถึงลักษณะของกระบวนการผลิต และ
วิธีการที่จะน าวัตถุดิบนั้นไปใช้ในการผลิต ซึ่งรายละเอียดของทั้ง 2 ระบบดังนี้ 

5.1 ระบบปิด ( Closed Stores system ) เป็นระบบการจัดเก็บวัตถุดิบไว้
อย่างมิดชิดและมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้า ต้องมี
เอกสารแนบ และมีระบบการควบคุมทางการบัญชีอย่างเคร่งครัด เช่น มีการบันทึก การตรวจรับ 
การเบิกจ่าย ตลอดจนบ่งบอกถึงที่จัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของระบบดังกล่าวนี้ต้องการให้
สินค้ามีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะสมกับลักษณะการผลิตตามค าสั่งซื้อ ( Job Order ) 
หรือสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ 

5.2 ระบบเปิด ( Open Stores System ) เป็นระบบการจัดเก็บที่นิยมใช้กัน
มากที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง และมีการผลิตเป็นจ านวนมาก 
( Mass Production ) สามารถคาดคะเนความต้องการของลูกค้าได้แน่นอน เพราะระบบดังกล่าวจะ
พยามจัดเก็บวัตถุดิบไว้ใกล้แหล่งผลิตมากที่สุด เพื่อสะดวกในการด าเนินงานตลอดจนระบบ
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องควบคุมดูแลสิ้นค้าอย่างเข้มงวด แต่จะเน้นที่การควบคุมคุณภาพของงานผลิต
มากกว่าการควบคุมปริมาณของวัตถุดิบ 

ดังนั้นระบบที่กล่าวมาข้างต้นถ้าเป็นระบบแบบเปิดจะมีความเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง และมีการก าหนดระดับมาตรฐานของสินค้า ซึ่งระบบนี้ จะต้องอยู่
ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า สินค้าไม่เสียหายง่าย กล่าวคือ ต้องไม่เปราะบาง เสียหายหรือถูกโจรกรรม
ได้ง่าย แต่ถ้าลักษณะของสินค้าตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาควรใช้ระบบแบบปิดจะเหมาะสมกว่า 

 
 



31 
 

4. การดูแลรักษาวัตถุดิบ 
การดูแลรักษาวัตถุดิบ หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุมตลอดจนการ

ตรวจสอบมิให้วัตถุดิบที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหัก ช ารุด เสียหายหรือสูญหาย และอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั้นนอกจากจะต้องมีระบบการผลิตที่ดีแล้วต้องอาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เคร่ืองจักรจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม และมีการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหากวัตถุดิบที่
น ามาจากคลังสินค้านั้นมีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีจะช่วยให้ผลผลิตที่ออกมามี
คุณภาพเช่นกัน ดังนั้นการที่จะให้วัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา พนักงานใน
คลังสินค้าต้องคอยตรวจตรา ดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าไม่ให้แตกสูญหาย เพราะถ้าพนักงาน
ดูแลวัตถุดิบไม่ดีเมื่อนพเข้าสู่กระบวนการผลิตจะท าให้ผลผลิตที่ได้เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อน า
สินค้าดังกล่าวออกสู่ตลาดจะท าให้ยอดขายตกต่ า และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ส่งผลกระทบ
ให้ผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในสภาพที่ไม่ดี 

ความส าคัญของการดูแลรักษาวัตถุดิบ 
การดูแลรักษาวัตถุดิบผู้ที่รับผิดชอบ คือ แผนกคลังสินค้า มีหน้าที่ควบคุมมิให้

สินค้าหรือวัตถุดิบสูญหาย อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ และดูแลเก็บ
รักษาสินค้าหรือวัตถุดิบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

 
ผู้ดูแลรักษาสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบนั้นเป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อในใบรับ

สินค้า จนกระทั่งสินค้านั้นได้มีการเบิกออกไป ตามวิธีการที่อยู่ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานสินค้ารายการใดเมื่อรับเข้ามาในคลังแล้ว จะต้องน าเข้าเก็บไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งสะดวก
ในการเบิกจ่าย การจัดสถานที่ภายในคลังสินค้าจะต้องพิจารณาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สินค้า
ประเภทเดียวกันควรเก็บไว้ ณ ที่ใกล้เคียงกัน ควรจัดท าชั้นภายในคลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าที่มี
ราคาสูง ภาชนะที่เก็บสินค้าประเภทต่างๆ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของสิ่งของนั้นๆ 
เพื่อป้องกันความเสียหายหรือถูกท าลายโดยสัตว์หรือธรรมชาติ ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้ามาในคลังสินค้าเป็นอันขาด ผู้บริหารควรจัดท าบัตรประจ าสินค้าหรือบัตรสินค้าขึ้นใช้ส าหรับ
สินค้าแต่ละรายการเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง โดยให้มีการบันทึกจ านวนสินค้าที่รับเข้าและวันที่
รับเข้า ตอนจ่ายจะต้องบันทึกจ านวนที่จ่ายและวันที่จ่ายด้วย สรุปยอดคงเหลือตลอดเวลา หากสินค้า
รายการใดมีจ านวนน้อยถึงจุดสั่งซื้อจะต้องออกใบขอซื้อ แจ้งไปยังแผนกจัดซื้อต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
1. เพื่อเป็นหลักประกันว่าวัตถุดิบที่ถูกเก็บรักษาไว้นั้น จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้

งานได้ทันที เมื่อมีเอกสารค าขอเบิกหรือค าสั่งซื้อจากลูกค้า 
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2. เพื่อสามารถค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่มีผลท าให้สินค้าเกิดการช ารุด แตกหัก เสียหาย 
และเสื่อมคุณภาพ 

3. เพื่อป้องกันวัตถุดิบที่เก็บรักษาให้พ้นภัยที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น 
การลักขโมย ไฟไหม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ น้ าท่วม และสิ่งเปรอะเปื้อนต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อให้วัตถุดิบอยู่ในสภาพเหมือนเดิมก่อนน าไปใช้ตามปกติ 

4. เพื่อให้ระบบการเก็บรักษาวัตถุดิบมีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมสินค้า ตลอดจนท าให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก มีความเชื่อมั่นในตัว
สินค้ามากขึ้น 
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาวัตถุดิบ 
การดูแลรักษาวัตถุดิบมีปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนให้กระบวนการดูแลรักษาวัตถุดิบ

เป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 
1. กระบะ เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ส าหรับใส่วัตถุดิบหรือสินค้าให้เป็นสัดส่วน ซึ่งอาจ

แบ่งตามลักษณะ ขนาดหรือรูปร่างของการจัดเก็บ ทั้งนี้เพื่อให้เวลาค้นหาสินค้ามีความรวดเ ร็วมาก
ขึ้น 

2. ไม้รอง เป็นสิ่งที่มีไว้ส าหรับรองวัตถุดิบ ไม่ให้กระทบกับพื้น เพื่อป้องกัน
ปัญหา เช่น น้ าท่วม ปลวก เป็นต้น 

3. กรอบไม้ เปรียบเสมือนร้ัวบ้าน กล่าวคือ ใช้แผ่นไม้ในการล้อมรอบสินค้าเพื่อ
เป็นการแบ่งอาณาเขตว่าวัตถุดิบชนิดใดอยู่ตรงไหน และเพื่อเป็นการก าหนดหน้าที่ว่าใครเป็นผู้
ควบคุมดูแลสินค้าชนิดน้ัน 

4. แผ่นไม้กันกลิ้ง เป็นอุปกรณ์ที่ท าขึ้นส าหรับสินค้าที่มีลักษณะกลม สามารถกลิ้ง
ไปมาได้แล้วน าแผ่นไม้ดังกล่าวไปคั่นไว้เพื่อไม่ให้วัตถุดิบนั้นกลิ้งไปกระทบวัตถุดิบชนิดอ่ืน 

5. ชั้นวางของ หรือตู้เก็บของ เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้วัตถุดิบถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดความต้องการใช้สามารถค้นหาได้ง่าย บางคร้ังอาจมีกุญแจล็อตเพื่อควบคุม
สินค้าที่มูลค่าต้นทุนสูง หรือต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

 
วิธีการดูแลรักษาวัตถุดิบ 
วิธีการดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าสามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี ้
1. การส ารวจ ( Survey ) คือ การตรวจนับจ านวนของวัตถุดิบที่เก็บรักษาไว้ว่ามี

จ านวนเท่าใด แล้วน ามาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในบัญชีคุมยอดสินค้า ถ้าเกิดความ
แตกต่างจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมกับวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ เพื่อหาทางไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
ซึ่งการส ารวจสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
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1.1 การส ารวจแบบเบ็ดเสร็จ คือ การตรวจนับจ านวนวัตถุดิบทุกรายการที่มีอยู่ใน
คลังสินค้า และมีการก าหนดช่วงวันเวลาที่แน่นอน ตลอดจนในขณะที่ส ารวจนั้นจะปิดคลังสินค้า 
เพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งวิธีการตรวจนับดังกล่าว อาจถือเป็นวิธีการ
ตรวจนับประจ าปีได้ 

1.2 การส ารวจแบบหมุนเวียน คือ การตรวจนับจ านวนวัตถุดิบทุกรายการแต่จะ
ตรวจนับไปเร่ือยๆ อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เช่น วันที่ 1 จะตรวจนับ
วัตถุดิบ A วันที่ 2 ตรวจนับวัตถุดิบ B เป็นต้น การตรวจนับตามวิธีนี้จะไม่มีการปิดคลังสินค้า แต่ให้
ด าเนินการรับจ่ายสินค้าได้ตามปกติ 

1.3 การส ารวจแบบพิเศษ คือ การตรวจนับจ านวนวัตถุดิบที่ก าหนดรายการ หรือ
ประเภทไว้เฉพาะเจาะจง หรือมีเหตุผลพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วัตถุดิบ A เป็นวัตถุดิบที่มี
ต้นทุนสูง จะมีการตรวจนับวัตถุดิบ A เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลาจะไม่มีการก าหนดไว้ตายตัว 

การส ารวจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวหรือ 2 ชุด ถ้าใช้เจ้าหน้าที่  
2 ชุด จะท าให้ตรวจสอบงานซึ่งกันและกันได้ และการส ารวจสามารถท าได้รวดเร็วกว่า ซึ่งจ านวน
คร้ังของการส ารวจจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร แต่โดยทั่วไปจะท าการส ารวจปีละคร้ัง แต่ถ้า
เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงจะท าการส ารวจบ่อยครั้งขึ้น 

 
2. การตรวจสอบ( Checking ) คือ การตรวจดูสภาพของวัตถุดิบ เพื่อเป็น

หลักประกันว่าวัตถุดิบที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่ งการก าหนดเวลา
การตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบนั้นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ
และลักษณะพิเศษแตกต่างกัน ดังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี ดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบโดยใช้สายตา คือ การตรวจสอบสภาพแบบกว้างๆ จากภายนอก 
ซึ่งอาจจะพบหรือไม่พบการช ารุดของวัตถุดิบซึ่งผลที่ได้มักจะไม่แน่นอน แต่เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติ
เพราะง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย 

2.2 การตรวจสอบโดยประมาณ คือ การตรวจสอบสภาพโดยอาศัยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างของวัตถุดิบแทนการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งมักจะก าหนดเป็นสัดส่วน เช่น วัตถุดิบประเภท
น๊อตอาจตรวจสอบเพียงร้อยละ 20 ของจ านวนน๊อตทั้งหมด เป็นต้น 

2.3 การตรวจสอบทุกรายการ คือ การตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบทุกรายการอย่าง
ละเอียด ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ผลที่ได้รับมีความแน่นอนสูง เช่นกัน 

 
การควบคุม  
การควบคุม ( Controlling ) คือ วิธีการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ

วัตถุดิบในคลังสินค้า เช่น 
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1. การควบคุมแมลงหรือสัตว์ประเภทหนู นก ปลวก มอด และอ่ืนๆ ไม่ให้มา
ท าลายวัตถุดิบที่เก็บไว้ในคลัง เป็นต้น ซึ่งวิธีการควบคุมดังกล่าวมักจะอาศัยการตรวจสอบในขณะที่
มีการรับหรือจ่ายสินค้า ถ้าตรวจพบจะท าการแก้ไขทันที เช่น โรยยา พ่นยา เคลือบยา อบ หรือ
รมควัน และควบคุมอุณหภูมิให้มีความเหมาะสม ตลอดจนการท าความสะอาดคลังสินค้าอยู่เสมอ 
เป็นต้น 

2. การป้องกันอัคคีภัยหรือเพลิงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อวัตถุดิบ ซึ่งอัคคีภัยหรือ
เพลิงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

2.1 เพลิงประเภท ก คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ กระดาษ เสื้อผ้า 
และขยะมูลฝอย เพลิงชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถดับได้โดยใช้น้ าหรือสารผสมที่มีน้ าเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญและใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดโซดาแอซิด 

2.2 เพลิงประเภท ข คือ เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ ามันชนิดต่างๆ หรืออาจ
เกิดจากการลุกไหม้ของสี ยางเหนียว หรือวัสดุที่เป็นของเหลวอื่นๆ ชนิดที่ไม่ปนกับน้ า การดับเพลิง
ประเภทนี้ท าได้โดยการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปช่วยการลุกไหม้ เพลิงประเภทนี้ใช้น้ าดับไม่ได้ 

2.3 เพลิงประเภท ค คือ เป็นเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเกิดเพลิงชนิดนี้ขึ้น
สารที่น ามาใช้ดับเพลิงต้องเป็นสารที่ไม่น าไฟฟ้า การดับเพลิงชนิดนี้อาจต้องใช้เคร่ืองดับเพลิงชิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวหรือใช้น้ าประกอบกัน 

2.4 เพลิงประเภท ง คือ เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากเชื้อไฟที่เป็นโลหะ เช่น 
แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม ฉะนั้นเมื่อต้องการจะดับเพลิงประเภทนี้ต้องใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิด
พิเศษ แต่โดยปกติแล้วเพลิงชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นได้ยากและมักไม่มีปัญหาในการดับมากนัก 

ดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย ผู้บริหารควรมีการฝึกอบรมการเรียนรู้ถึง
อัคคีภัยประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับพนักงานในธุรกิจเพื่อระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดอัคคีภัยกับสินค้าในคลังสินค้าได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดูแลรักษาวัตถุดิบมีความส าคัญมาก เพราะ
สามารถช่วยให้วัตถุดิบหรือสินค้าที่เก็บรักษาไว้มีความปลอดภัย ถูกต้องและสามารถน ามาใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ 

กลยุทธ์ในการดูแลและป้องกันวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการส าคัญในการดูแลและป้องกันวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานนั้น

มีดังนี ้
1. การวางแผน ไม่ว่าจะท างานอะไรควรมีการวางแผนทุกคร้ัง เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ หมายถึง ความปลอดภัยของทรัพยากรที่อยู่ในคลังสินค้าการ
วางแผนเร่ิมจากการผังคลังสินค้าไปจนกระทั่งการวางแผนเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันภัย
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ต่างๆ พร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยธุรกิจควรเน้นให้พนักงานทุกระดับทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

2. การก าหนดวินัยและข้อบังคับ ธุรกิจมีความจ าเป็นต้องมีข้อบังคับเพื่อ ให้การ
ท างานมีระเบียบวินัย และด าเนินตามแผนงานได้เร็วขึ้น หลักปฏิบัติดังกล่าวมุ่งเน้นใช้กับพนักงาน
มากกว่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในคลังสินค้าซึ่งการออกกฎระเบียบต่างๆ ควรเป็นข้อความสั้น
กะทัดรัด มีความเข้าใจง่าย ใช้บังคับกับทุกคนเสมอกัน และไม่ควรออกกฎบ่อยจนเกินไป 

3. การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้มีความเหมาะสม ธุรกิจควรพิจารณาเลือก
พนักงานและเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับงานในคลังสินค้า ตลอดจนพนักงานผู้นั้นต้องมี
ประสบการณ์และมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี ทั้ งนี้ธุรกิจควรค านึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่ก าหนดให้ท า 

4. ความสะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการดูแล
รักษาวัตถุดิบ เพราะความสะอาดเรียบร้อยจะช่วยให้การท างานมีความเป็นระเบียบปลอดภัย 
ตลอดจนสร้างขวัญและทัศนคติในการท างานที่ดี ทั้งนี้ยังช่วยรักษาวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ทันที 

5. การบ ารุงรักษา เป็นกระบวนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจน
การซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมาก การเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตได ้

6. การบันทึกข้อมูล คือ การจดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ว่า
เร่ิมใช้เมื่อไร และจะบ ารุงรักษาสภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ณ เวลาใด ตลอดจนการบันทึก
รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ได้รับจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 

 
5. การเบิกจ่ายวัตถุดิบ 

การเบิกจ่ายวัตถุดิบ หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน
คลังสินค้าไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเคร่ืองมืออุปกรณ์และวัสดุใน
การขนย้าย ตลอดจนค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระบบ ในบางคร้ังเราอาจเรียกการ
เคลื่อนย้ายนี้วา่ “การขนถ่าย” 

 
ความส าคัญของการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
การเบิกจ่ายวัตถุดิบ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติงานของการ

บริหารสินค้าคงคลัง เพราะถ้าไม่มีระบบการควบคุมและติดตามที่ดีแล้วย่อมหมายถึงการร่ัวไหล
ของวัตถุดิบหรือสินค้า นั้นคือ ปริมานของวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือใน
บัญชี ซึ่งอาจเกิดจากการทุจริตของพนักงาน บางคร้ังอาจเกิดจากวัตถุดิบหรือสินค้าที่รับมาช ารุด 
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โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ณ วันที่รับวัตถุดิบหรือสินค้าเข้ามาท าให้ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลต้อง
สูญเสียเงินชดใช้และชื่อเสียงในการปฏิบัติงานได้ตลอดจนการเบิกจ่ายนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีการน าเข้ามาและผ่าน
กระบวนการผลิตจนกลายเป็นสินค้าส าเร็จรูปยังต้องอาศัยการเคลื่อนที่ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นถ้า
ระบบงานดังกล่าวมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องจะท าให้แผนกผลิต ผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ตลอดจนตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วย เช่นกัน 
 

จุดมุ่งหมายของการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตจะต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นถ้ากระบวนการ

เบิกจ่ายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะท าให้กระบวนการผลิตมีความรวดเร็วและถูกต้องด้วย 
เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่ากระบวนการเบิกจ่ายวัตถุดิบเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนให้ระบบการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายหลักของการเบิกจ่ายยังมุ่งสนับสนุนในเร่ืองอ่ืนด้วย 
ดังนี ้

1. การลดต้นทุน คือ การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขน
ถ่ายวัตถุดิบ และลดต้นทุนการผลิตของสินค้า เน่ืองจากกระบวนการเบิกจ่ายจะส่งเสริมให้ระบบการ
ผลิตใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลดต้นทุนสามารถพิจารณาการใช้กลยุทธ์
ดังต่อไปนี้ในการลดต้นทุน 

1.1 การลดระบบขนถ่ายที่ใช้แรงงานคน มาเป็นการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ตลอดจนให้แรงงานคนมาควบคุมการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์แทน 

1.2 การลดแรงงานสนับสนุนที่ใช้ในการขนถ่ายออกบางส่วน เช่น พนักงานตรวจ
รับ-ส่งของ พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานตรวจสอบด้านคุณภาพ พนักงานซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

1.3 การควบคุมระบบการขนถ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้น 

1.4 ลดปริมาณวัตถุดิบในคลังสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด โดยพยามหาวิธีท าให้
วัตถุดิบไหลไปในกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็ว 

1.5 การลดอุปกรณ์สนับสนุนบางอย่าง เช่น ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ป้องกัน  ถาด 
ชั้น เป็นต้น เพราะการที่ใส่สินค้าไว้ในภาชนะหลายๆ ที่ ท าให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน การบริหารงานเบิกจ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการท างานทั้งหมดมีความรวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้มีการจัดการในเร่ืองของการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งถ้าทางธุรกิจมีการปรับปรุงผังโรงงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จะท าให้ลดระยะทางการ
ขนถ่ายวัตถุดิบ ตลอดจนลดความสูญเสียในเร่ืองของพื้นที่ด้วย 
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3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้ง
คนงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้มีการท างานที่ง่าย
และสะดวกสบาย 

4. เพื่อส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพราะการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและ
ตรงตามเวลาตามที่ลูกค้าก าหนดย่อมช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและจงรักภักดีในตัวสินค้าของ
ธุรกิจอยู่เสมอ ท าให้ยอดขายโดยรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น 
 

ประเภทของการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
ประเภทของการเบิกจ่ายวัตถุดิบสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. การเบิกจ่ายขั้นต้น คือ การเบิกจ่ายรายการของวัตถุดิบที่ไม่เคยเบิกมาก่อนเลย 
2. การเบิกจ่ายทดแทน คือ การเบิกจ่ายรายการเฉพาะของวัตถุดิบที่ถูกใช้งานหมด

ไปมาแทนที่วัตถุดิบเดิมและการเบิกจ่ายประเภทนี้จะไม่พิจารณาถึงสินค้า 
3. การเบิกจ่ายพิเศษ คือ การเบิกจ่ายในกรณีพิเศษโดยที่มิได้มีการเตรียมล่วงหน้า 

สามารถแบ่งออกได้ 3 กรณี ดังนี้ 
3.1 การเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน คือ การเบิกจ่ายวัตถุดิบหรือสินค้าในกรณีฉุกเฉิน ที่

จ าเป็นต้องเบิกอย่างเร่งด่วน 
3.2 การเบิกจ่ายนอกอัตรา คือ การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มิได้ก าหนด

ไว้ในอัตราการเบิกปกติ 
3.3 การเบิกจ่ายก่อนก าหนด คือ การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าก่อนถึงเวลา

ที่ก าหนดไว้ให้เบิกได้ 
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
ในระบบการเบิกจ่ายวัตถุดิบควรค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นตัวสนับสนุนให้

ระบบการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. เวลา นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ

การเบิกจ่ายว่าสูงต่ าเพียงใด ดังนั้นถ้าธุรกิจมีระบบการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว จะท าให้กระบวนการ
ท างานอ่ืนๆ มีความรวดเร็วไปด้วย 

2. ปริมาณของวัตถุดิบ มีความสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายในเร่ืองของจ านวนเที่ยวใน
การเคลื่อนย้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดจ านวนเที่ยวให้มีความเหมาะสมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
และเวลา 

3. เนื้อที่ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเบิกจ่าย เพราะในการเคลื่อนย้ายต้อง
ใช้เน้ือที่ในการติดต้ังเคร่ืองมือในการขนย้าย 
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กระบวนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
ในกระบวนการเบิกจ่ายวัตถุดิบสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการเบิกจ่ายวัตถุดิบออกจาก

คลังสินค้า คือ ความจ าเป็นที่ต้องมีเอกสารอ้างอิงประกอบด้วยทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ทางบัญชี ตลอดจนการปรับแต่งยอดคงเหลือให้ถูกต้องอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารคลังสินค้าจะมีหน้าที่ใน
การควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปตามระเบียบที่ตั้งไว้ ตลอดจนเอกสารการเบิกจ่ายจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจการเบิกวัตถุดิบ เพื่อให้พนักงานเบิกออกมาจากคลังสินค้าให้กับผู้เบิก
นั้นๆ ไป ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกเบิกจ่ายวัตถุดิบสามารถสรุปได้ออกเป็น               
3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. งานเบิกจ่าย ( Pick Order ) เป็นงานที่สนับสนุนของแผนกเบิกจ่ายทั้งหมดเพราะ
พนักงานคนใดที่สามารถช่วยให้การเบิกจ่ายมีความรวดเร็วจะท าให้กระบวนการด าเนินงานมีความ
รวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน การที่กระบวนการเบิกจ่ายจะเร็วหรือช้า ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ
ความช านาญของพนักงานผู้นั้นด้วย ขั้นตอนการท างานของการเบิกจ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้เบิกจ่าย
วัตถุดิบได้รับใบเบิกของแล้วจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

1.1 น าส าเนาใบเบิกของที่รับมาพิจารณาแล้วจัดสินค้าที่ผู้เบิกต้องการออกมาจาก
คลังสินค้า ตลอดจนการท าเคร่ืองหมายตรงรายการสินค้าที่ได้หยิบออกมาแล้ว ในกรณีที่ไม่มีส าเนา
ใบเบิกของแผนกเบิกจ่ายต้องจดรายการที่เบิกทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก 

 

1.2 บันทึกจ านวนรายการที่เบิกจ่ายลงในบัตรคุมวัตถุดิบ( Bin Card ) ทุกรายการ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จ่ายในใบเบิกของ 

 

1.3 ส่งมอบวัตถุดิบที่จัดเสร็จแล้วให้ผู้เบิกของตรวจทานอีกครั้ง 
2. งานตรวจเช็คหรือตรวจทาน ( Checker ) ถือเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของงาน

เบิกจ่าย ดังนั้นผู้ที่จะท าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญรู้จักตัววัตถุดิบเป็นอย่างดี และ
ต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการตรวจทานวัตถุดิบที่เบิกจ่ายจะต้องถูกต้องตามใบ
เบิกของ ดังนั้นจ านวนของที่เบิกจ่ายจะถูกหรือผิด อยู่ที่ขั้นตอนนี้เป็นส าคัญซึ่งผู้ตรวจทานควรเป็น
คนละคนกับผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการท างานของผู้ตรวจทานดังนี้ 

2.1 เมื่อผู้ตรวจทานได้รับวัตถุดิบจากผู้จัดจ่ายแล้วจะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องและตรวจนับจ านวนของที่เบิกว่าตรงกับใบเบิกของหรือไม่ 

2.2 เมื่อถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจทานจะให้ผู้เบิกของลงลายมือชื่อรับของ 
3. งานตรวจนับและท ารายงาน ( Counting and Reporting ) คือ การตรวจนับ

จ านวนวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังสินค้าว่ามียอดคงเหลือเท่าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบที่จัดอยู่ในกลุ่ม 
A ควรจัดท ารายงานและตรวจนับทุกวัน เน่ืองจากวัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง 
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จะเห็นได้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกเบิกจ่ายสินค้าคงคลังจะมีอยู่ 3 
ลักษณะงานหลักๆ คือ งานเบิกจ่าย งานตรวจทานหรือตรวจเช็ค งานตรวจนับและจัดท ารายงาน 
ต่อไปนี้ แผนกเบิกจ่ายวัตถุดิบต้องจัดให้มีเพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ทะเบียนเอกสาร จัดท าเพื่อควบคุมเอกสารทั้งด้านรับและจ่ายวัตถุดิบ และ
จ านวนคงเหลือวัตถุดิบแต่ละรายการ ผู้บริหารสามารถทราบความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบแต่ละ
รายการจากทะเบียนเอกสารน้ี 

2. การตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายทุกฉบับก่อนลงทะเบียนเอกสารควรมีการ
ตรวจสอบก่อนน ามาลงทะเบียนเอกสาร ควรเน้นตรวจที่ผู้มีสิทธิการเบิกจ่ายผู้ที่มารับวัตถุดิบ และ
ความถูกต้องของรายการ 

3. การตัดยอด การเบิกจ่ายจากบัญชีคุมวัตถุดิบ ระบบดังกล่าวสามารถท าได้ 2 วิธี 
คือ การเบิกจ่ายวัตถุดิบ ก่อนที่จะมาตัดยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัตถุดิบ หรือการตัดยอดคงเหลือใน
บัญชีก่อนมีการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ซึ่งวิธีหลังนี้จะเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่า 

4. อ านาจในการอนุมัติการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นกรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ที่ไม่มีในคลัง หรือการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลัง จะต้องมี “ผู้มีอ านาจอนุมัติ” ลงนามในเอกสาร
ทุกคร้ัง 

5. แฟ้มเอกสาร แผนกการเบิกจ่ายต้องจัดให้มีการเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับและ
จ่ายวัตถุดิบอย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีคุมวัตถุดิบที่จัดท าขึ้น 
การเก็บเอกสารที่แผนกเบิกจ่ายนี้เมื่อด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเสร็จสมบูรณ์แล้ว นิยมเก็บเรียงตาม
เลขทะเบียนเอกสาร 

 
ระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์

และศิลป์ในการโยกย้าย การบรรจุหีบห่อ และการจัดเก็บ จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 

 
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมีวัตถุประสงค์เพื่อน าวัตถุดิบออกมา หรือน าออกไปวางให้

ถูกที่ ถูกเวลา จ านวนถูกต้อง โดยให้อยู่ในสภาพดี และเสียต้นทุนต่ า จากเป้าหมายนี้ท าให้ทุกคนให้
ความสนใจว่าจะท าอย่างไรให้กระบวนการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบนั้นเกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ าที่สุด 
เน่ืองจากปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจะผันแปรไปตามค่าแรงโดยประมาณร้อยละ 10 -
15 และคิดโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25 หรือประมาณร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายทางอ้อม ดังนั้ น
ผู้บริหารจึงพยามควบคุมระบบการเคลื่อนย้ายให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ของการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 
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1. พยามให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อยที่สุด 
2. ถ้าจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบแล้ว พยามจัดให้มีระยะทางและระยะเวลา

ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบน้อย 
3. เมื่อมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเกิดขึ้น พยามจัดให้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ

แบบต่อเน่ืองหรือเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งแทนแนวนอน 
4. ให้อัตราการไหลของวัตถุดิบหรืองานมีความราบร่ืน และมีความรวดเร็ว

สม่ าเสมอ เพื่อประหยัดเวลา และป้องกันสินค้าแตกหัก 
5. อย่าให้วัตถุดิบกองบนพื้นโดยไม่จ าเป็น และไม่เป็นระเบียบ เพราะการกอง

วัตถุดิบบนพื้นเท่ากับเพิ่มการเคลื่อนย้าย และเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบด้วย 
6. ให้ใช้เคร่ืองมือชนิดจักรกล ( Mechanical Machine ) ในกรณีสมควรใช้ และใน

กรณีที่ใช้แล้วต้องประหยัดค่าใช้จ่าย 
7. ให้ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างเต็มที่และเต็มก าลัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ

เคลื่อนย้ายวัตถุดิบต่อหน่วย 
8. พยามใช้เคร่ืองมือช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบแบบรายหน่วยใหญ่ ( Unit  

Load ) กับสินค้าที่ต้องเคลื่อนย้าย และจัดเก็บจ านวนมาก เพื่อป้องกันวัตถุดิบตกหล่นแตกหักและ
ประหยัดระยะทางระยะเวลาด้วย 

การควบคุมเป็นกระบวนการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และจะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน
จริงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการรายงานข้อมูลหรือรายงานผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมหาแนวทางแก้ไขและปรังปรุง เพื่อให้ลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการบริหารวัตถุดิบ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นและท าให้ระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดเก็บวัตถุดิบเป็นการจัดระเบียบและการจัดวางวัตถุดิบไว้ในคลังสินค้า 
เพื่อให้พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต หรือขายให้กับลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นการ
จัดเก็บวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถค้นหาสินค้าได้ง่าย ป้องกันวัตถุดิบไม่ให้สูญหายหรือเสียหายได้ใช้เวลาและแรงงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การดูแลรักษาวัตถุดิบเป็นกระบวนการวางแผนควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบมิ
ให้วัตถุดิบที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหักช ารุดเสียหาย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
และอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัตถุดิบแก่ผู้ที่ต้องการใช้ และดูแลเก็บรักษาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหมาะสม โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และการเบิกจ่ายวัตถุดิบเป็นกระบวนการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบที่ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง การเคลื่อนย้ายนั้นจะใช้อุปกรณ์
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เคร่ืองมือการเคลื่อนย้ายโดยค านึงถึงความเหมาะสมรวดเร็วและถูกต้องตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้และลูกค้า 
 
6. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

ความหมายและความส าคัญของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ( Material 

Requirement Planning , MRP ) ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
พิชิต สุขเจริญพงษ์ ( 2538 : 260 )กล่าวว่า การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

หมายถึง ระบบสารสนเทศที่อาศัยคอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนจัดล าดับการใช้และควบคุมวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต 

วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ( 2542 : 208 ) กล่าวว่า การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่อาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการวางแผนจัดล าดับการใช้และ
ควบคุมวัตถุดิบและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต 

พิภพ ลลิตาภรณ์ ( 2544 : 144 ) กล่าวว่า การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเป็น
เทคนิคในการบริหารสินค้าคงคลัง และการก าหนดตารางการผลิตโดยจ าเป็นต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
ช่วยในการประมวลผล 

สุมน มาลาสิทธิ์ ( 2546 : 348 ) กล่าวว่า การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ หมายถึง 
เทคนิคที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดปริมาณและเวลาจัดหาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน
ประกอบว่าควรจะใช้ปริมาณเท่าไร เมื่อใด และจะสั่งซื้อเมื่อใด จึงจะเหมาะสมเพื่อที่จะได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและการบริการที่ลูกค้าพอใจ 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ หมายถึง 
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ต้องอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผน การจัดล าดับการใช้ 
การควบคุมวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูป รวมทั้งการวางแผนข้อมูลทาง
การเงินที่ต้องเสียไปกับวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิต และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และถูกต้อง 

ความส าคัญของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

การท างานของระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ จะอยู่บนพื้นฐานของการ
แบ่งแยกองค์ประกอบของสินค้าส าเร็จรูป ออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ และด าเนินการวางแผน จัดล าดับ
ความต้องการวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ เหมาะส าหรับการผลิตที่
มีการประกอบของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ กันขึ้นเป็นสินค้าส าเร็จรูป สินค้าส าเร็จรูปที่น ามา
ประกอบกันนั้นจะต้องมีขั้นตอนการประกอบที่แน่นอน สินค้าส าเร็จรูปนั้นจะต้องประกอบด้วย 
วัสดุหรือชิ้นส่วนจ านวนที่แน่นอน เช่น การประกอบรถจักรยานยนต์ การประกอบรถยนต์ การ
ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น 
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การวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลต่างๆ จนกระทั่งจัดท ารายงานสารสนเทศที่จ าเป็นเนื่องจาก
ข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบมีจ านวนมากเกินกว่าที่จะ
จัดท าได้ด้วยมือ ตลอดจนผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

ความต้องการวัตถุดิบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ความต้องการที่ขึ้นอยู่
กับวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป ( Dependent – Demand ) และความต้องการที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ
อ่ืนหรือสินค้าส าเร็จรูป ( Independent – Demand )  

1. ความต้องการที่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอ่ืน คือ การผลิตสินค้าส าเร็จรูป 1 อัน ความ
ต้องการวัตถุดิบย่อย หรือชิ้นส่วนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอ่ืนหรือชิ้นส่วนอ่ืน เช่น รถจักรยานยนต์ 1 คัน 
ประกอบด้วยล้อ 2 ล้อ แต่ละล้อประกอบด้วยยาง 1 เส้น กระทะล้อ 1 ชุด และน๊อตจับยึด  4 ตัว 
ดังนั้นความต้องการของวัสดุเหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของรถจักรยานยนต์ ถ้าต้องการ
จักรยานยนต์ 10 คัน จะต้องมีล้อรถยนต์ 20 ล้อมียาง 20 เส้น กระทะล้อ 20 อันและน๊อตจับยึด 80 ตัว 
เป็นต้น 

2. ความต้องการที่ไม่ขึ้นกับวัตถุดิบ หรือสินค้าส าเร็จรูปอ่ืน คือ สินค้าส าเร็จรูป      
1 อัน ความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ประกอบกันเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปอ่ืน 
เช่น ความต้องการของปากกาเขียนแบบปากกาลูกลื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกัน การรู้ความต้องการของ
ปากกาเขียนแบบไม่สามารถน าไปสู่การรู้ปริมาณความต้องการของปากกาลูกลื่นได้ 

การบริหารสินค้าคงคลังด้วยตัวแบบพื้นฐานปริมาณการสั่งซื้อที่ดีที่สุด ( EOQ ) 
เหมาะกับวัตถุดิบที่มีความต้องการที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปอ่ืน แต่การวางแผน
ความต้องการวัตถุดิบ ( MRP ) เหมาะส าหรับการผลิตที่ความต้องการขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือสินค้า
ส าเร็จรูปอ่ืน เนื่องจากความต้องการที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปอ่ืนมีลักษณะที่
ค่อนข้างคงที่และต่อเนื่อง ส่วนความต้องการที่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปอื่นมักมีลักษณะ
ไม่ต่อเนื่อง มีความต้องการเป็นช่วงๆถ้าใช้วิธีการสั่งซื้อด้วยปริมาณการสั่งซื้อที่ดีที่สุดและเท่ากัน
ตลอดเวลา เมื่อสินค้าคงคลังเหลือถึงจุดสั่งซื้อใหม่ หากความต้องการในแต่ละช่วงไม่เท่ากันปัญหา
ที่เกิดขึ้น คือ บางคร้ังอาจต้องเก็บสินค้าคงคลังมากเกินไป แต่บางคร้ังจะเกินการขาดแคลนสินค้าได้ 
ในกรณีเช่นนี้การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ( MRP ) จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 

จุดมุ่งหมายของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

1. เพื่อลดปริมาณของระดับสินค้าคงคลัง ในระบบการวางแผนความต้องการ
วัตถุดิบจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก าหนดปริมาณความต้องการวัตถุดิบ และทรัพยากรการผลิตในเวลา
ที่ต้องการใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้บริหารจะสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในปริมาณ
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เท่าที่ต้องใช้และในเวลาที่ต้องการเท่านั้น เพื่อช่วยลดภาระในการจัดเก็บและต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นกับ
การดูแลรักษาวัตถุดิบนั้น 

2. เพื่อลดระยะเวลารอคอย ในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สินค้าแต่ละชนิด รวมทั้งปริมาณและเวลาที่ต้องใช้ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถผลิตสินค้าได้ตาม
ปริมาณและเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

3. เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายคลังสินค้า ให้มี
กระบวนการท างานที่รวดเร็ว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งนี้จะช่วยลดปัญหา
ความล่าช้าในการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ทั้งนี้ระบบดังกล่าวผู้บริหารจะสามารถทราบ
ได้ทันทีว่าธุรกิจจ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบจ านวนเท่าใดและในเวลาใด ท าให้สามารถก าหนดระดับ
สินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตลอดจนถ้าธุรกิจ
สามารถทราบปริมาณความต้องการวัตถุดิบได้อย่างแน่นอน จะช่วยลดความจ าเป็นในการพยากรณ์
ความต้องการวัตถุดิบในอนาคตได ้

วิวัฒนาการของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

จากหลักการของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบที่ว่าการประกอบวัตถุดิบหรือ
ชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นเป็นสินค้าส าเร็จรูปจะต้องมีขั้นตอนที่แน่นอน และสามารถทราบจ านวนวัตถุดิบ
และชิ้นส่วนที่แน่นอนธุรกิจส่วนใหญ่จะควบคุมสินค้าคงคลังโดยวิธีการค านวนจุดสั่งซื้อใหม่ และ
ซื้อในปริมาณการสั่งซื้อที่ดีที่สุดเท่ากันตลอดเวลา ซึ่งท าให้ธุรกิจอาจมีวัตถุดิบมากเกินความจ าเป็น 
หรือเกิดการขาดแคลนอย่างกะทันหัน แต่การวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะช่วยแก้ปัญหาความ
ต้องการวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มีเป็นช่วงๆ หรือลักษณะไม่ต่อเนื่องได้ การวางแผนความต้องการ
วัตถุดิบมีวิวัฒนาการดังนี้ 

 

ระดับที่ 1 เรียกว่า ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ( Material Requirement 
Planning ; MRP I ) 

ระดับที่ 2 เรียกว่า ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบแบบวงจรปิด ( Closed-
loop MRP ) 

ระดับที่ 3 เรียกว่า ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต ( Manufacturing Resource 
Planning ; MRP II ) 

1. ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ( MRP I ) 
ระบบ MRP I  หรือระบบMRPเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในช่วง ค.ศ. 1960 ซึ่งในช่วง

เวลาดังกล่าวผู้บริหารจะให้ความสนใจกับการค านวณความต้องการวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม
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เท่านั้น ทั้งนี้ระบบ MRP I จะต้องทราบข้อมูล 4 ข้อต่อไปนี้ในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบและ
ทรัพยากรการผลิต 

1.1 ธุรกิจจะผลิตสินค้าชนิดใดบ้าง 

1.2 การผลิตสินค้าแต่ละชนิดจ าเป็นต้องใช้วัสดุและทรัพยากรการผลิตชนิดใดบ้าง 

1.3 ธุรกิจมีวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตชนิดใดอยู่บ้าง 

1.4 ธุรกิจต้องการวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ ชนิดใดเพิ่มบ้าง 
 

ผู้บริหารจะต้องน าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบและ
ทรัพยากรการผลิตไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีการผลิตสินค้าที่มีการประกอบวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่มี
ความสลับซับซ้อนมากเท่าใด 
 

2. ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบแบบวงจรปิด ( Closed-loop MRP )  
ระบบ MRP แบบวงจรปิด เป็นระบบที่พัฒนาและขยายเขตจากระบบ MRP I ที่

มุ่งเน้นการค านวณปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างเดียว โดยระบบ MRP แบบวงจรปิดจะเพิ่ม
กระบวนการวางแผนและติดตามการผลิตให้มีความรวดเร็วและทันเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมองเห็นว่าการส่งมอบหรือการผลิตเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ และถ้า
หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจะด าเนินการแก้ไขทันที 

 

ดังนั้นระบบ MRPแบบวงจรปิด มุ่งเน้นการวางแผนในช่วงระยะสั้นๆ การปรับ
แผนงานกรณีไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ การจัดล าดับการผลิต และการบริการตามความส าคัญ
เร่งด่วน ( Priority Planning and Scheduling ) รวมทั้งการพิจารณาถึงความสามารถของธุรกิจ
เกี่ยวกับก าลังการผลิต และการควบคุมในหลายๆ ด้านตลอดจนมีข้อมูลป้อนกลับจากระดับการ
ปฏิบัติงานสู่ระดับของการวางแผน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงล าดับการท างานให้มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

3. ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต ( MRP II )  

เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพราะสามารถเชื่อมโยงถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ที่
มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในระบบปฏิบัติการหรือระบบ
การเงิน กล่าวคือ ระบบ MRP II จะเชื่อมโยงข้อมูลแผนกขายและแผนกผลิตเพื่อให้ธุรกิจทราบความ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้ ตลอดจนการก าหนดแผนการใช้เงินได้
อย่างเหมาะสม และลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ระบบ MRP II มีการจ าลองสถานการณ์  
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( Simulation ) ขึ้นเพื่อก าหนดว่าถ้าเกิดปัญหา “ What IF ” ขึ้นในอนาคตธุรกิจจะมีวิธีการแก้ไข
อย่างไรให้กระทบต่อระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตให้น้อยที่สุด 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบและการหา

ปริมาณการสั่งซื้อที่ดีที่สุด 
การท างานของระบบ MRPจะตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานที่ว่า วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่

น ามาประกอบสินค้าจะต้องมีล าดับขั้นตอนการประกอบที่แน่นอน ตลอดจนความต้องการวัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วนจะต้องมีความแปรเปลี่ยนและไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือ ความต้องการวัตถุดิบจะต้องขึ้นอยู่
กับปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และวัตถุดิบชิ้นอ่ืนด้วย เช่น ในคร้ังที่ 1 ลูกค้าสั่งให้ผลิตโต๊ะ 10 ตัว 
ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องประกอบไปด้วย แผ่นไม้ 10 แผ่น ขาไม้ 40 ขา และไม้ยึดโต๊ะ
ละ 8 ตัว รวม 80 ตัว ในครั้งที่ 2 ลูกค้าต้องการโต๊ะ 5 ตัว ปริมาณความต้องการวัตถุดิบจะแปรเปลี่ยน
ไปตามความต้องการโต๊ะ ตลอดจนถ้าขาดวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งระบบ MRP จะไม่สมบูรณ์ เป็น
ต้น ดังนั้น ระบบ MRP มีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและวัตถุที่เป็นองค์ประกอบใน
การผลิตสินค้า รวมทั้งในระบบการผลิตจะก าหนดเป็นช่วงๆ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะไม่ขึ้นอยู่กับ
สภาพทางการตลาด 

การท างานของระบบ EOQ จะตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ความต้องการวัตถุดิบมิได้
ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอ่ืน รวมทั้งลักษณะความต้องการสินค้าที่เป็นอิสระ คงที่ และมีความต่อเนื่อง เช่น 
ความต้องการแป้นพิมพ์ดีดกับแป้นพิมพ์ที่ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ การทราบปริมาณ
ความต้องการของแป้นพิมพ์ดีด มิได้ช่วยให้ธุรกิจทราบความต้องการของแป้นพิมพ์ที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ 

MRP EOQ 

1.ส าหรับจัดล าดับการใช้ของวัตถุดิบและการ

ควบคุมทรัพยากรการผลิต ตลอดจนการก าหนด

ระยะเวลาที่ต้องจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาใช้ในการผลิต 

2.วัตถุดิบมีลักษณะผันแปรและไม่ต่อเน่ือง ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า

และวัตถุดิบชนิดอ่ืน 

1.ส าหรับการค านวณหาค่าปริมาณการสั่งซื้อที่

ดีที่สุด 

2.วัตถุดิบมีลักษณะคงที่และต่อเนื่องทั้งนี้มิได้

ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบชนิดอ่ืน 

 
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบกับปริมาณการสั่งซื้อที่ดีที่สุด 



46 
 

แหล่งข้อมูลของระบบการวางแผนความต้องวัตถุดิบ 
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในระบบ MRPส่วนใหญ่ได้มากจาก 3 แหล่งดังต่อไปนี้ 
1. แผนการผลิตหลัก ( Master Production Schedule ) คือ ตารางข้อมูลที่แสดงถึง

ชนิด ปริมาณของการผลิตสินค้า ตลอดจนต้องผลิตสินค้าเหล่านี้เมื่อใด ซึ่งแผนการผลิตหลักที่ดี
จะต้องมีความละเอียดถูกต้อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. ใบแสดงรายการวัตถุดิบหรือระบบรายงานแสดงโครงสร้างของสินค้าส าเร็จรูป  
( Bill of Material ) คือ ตารางที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของ
การผลิต ซึ่งจะแสดงในลักษณะเป็นล าดับขั้น เร่ิมตั้งแต่ชิ้นส่วนย่อยไปจนถึงสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งใบ
แสดงรายการวัตถุดิบที่ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา 

3.  รายการบันทึกยอดคงเหลือหรือระบบรายงานสถานภาพคลังวัตถุดิบ  
( Inventory Status Record or Inventory Status File ) เป็นระบบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยอด
คงเหลือของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จ านวนวัตถุดิบที่ต้องใช้จ านวนของวัตถุดิบที่ต้องซื้อเพิ่มและ
เวลารอคอย เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ีช่วยให้การวางแผนความต้องการวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ 
1. การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการก าหนดระดับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 
2. ผู้บริหารควรให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ระบบ การเลือกผู้จัดการโครงการ การแต่งตั้ง

ทีมงานด าเนินงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการน า
ระบบมาใช้ ตลอดจนรายละเอียดแผนงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

3. การสร้างระบบ รายการวัตถุดิบที่ถูกต้องแม่นย า 
4. มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับการผลิตและมีการบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่ถูกต้อง 
5. พนักงานทุกคนเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความรับผิดชอบของ

พนักงานที่มีต่อธุรกิจ 
 
ดังนั้นผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการควบคุมวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนดไว้ หากพบว่าวัตถุดิบรายการใดมีอัตราการหมุนเวียนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ แสดงว่าอัตรา
การใช้ หรือความต้องการของลูกค้าน้อยลง ดังนั้นการที่ธุรกิจมีระดับวัตถุดิบสูงจะท าให้เงินลงทุน
จมอยู่ในวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินไป ผู้บริหารจึงควรน าเทคนิคการลด
วัตถุดิบมาใช้ในการบริหารคลังสินค้า หรือผู้บริหารอาจพิจารณารายการวัตถุดิบ 2 ประเภทนี้ คือ 
วัตถุดิบที่มีมูลค่าการใช้สูงโดยน าการจัดล าดับ ความส าคัญ ABC Analysis มาวิเคราะห์ และวัตถุดิบ
ที่ล้าสมัย เสื่อมสภาพ หมดประโยชน์ก่อนเพื่อให้ลดพื้นที่ในคลังสินค้าและน าไปใช้ประโยชน์ที่
ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจต่อไป การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยใน
การวางแผนความต้องการวัสดุจัดล าดับการใช้ เพื่อให้ทราบว่าจะต้องซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเมื่อใด 
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จ านวนเท่าไรและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว การวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะต้องมีข้อมูล
หลัก 3 ประเภท คือ แผนการผลิต ใบแสดงรายการวัตถุดิบหรือระบบรายงานแสดงโครงสร้างของ
สินค้าและรายการบันทึกยอดคงเหลือหรือระบบรายงานสถานภาพวัตถุดิบ 

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะใช้กับการประกอบวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ 
ที่มีขั้นตอนที่แน่นอน และทราบจ านวนวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่แน่นอนธุรกิจส่วนใหญ่จะควบคุม
สินค้าคงคลังโดยการค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ และซื้อปริมาณการสั่งซื้อที่ดีที่สุดตลอดเวลา ซึ่งท าให้
ธุรกิจอาจมีวัตถุดิบในคลังสินค้ามากเกินไปหรือเกิดการขาดแคลนอย่างกะทันหัน แต่การวางแผน
ความต้องการวัตถุดิบแก้ปัญหาความต้องการวัตถุดิบที่เป็นช่วงๆ หรือลักษณะไม่ต่อเน่ืองได้ 

 
7. วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 

PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมมิง ( Deming Cycle ) หรือวงจรชูฮาร์ต ( Shewhart 
Cycle )คือ วงจรบริหารงานคุณภาพที่ย่อมาจาก 4 ค าได้แก่ การวางแผน ( Plan ) การปฏิบัติ ( Do ) 
การตรวจสอบ ( Check ) การด าเนินการให้เหมาะสมหรือการปรับปรุงแก้ไข ( Action ) ซึ่งวงจร 
PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เร่ืองนับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การ
เดินทางไปท างานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท ซึ่ง
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

 

 
รูปภาพที่ 3.7 วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 

 
1. การวางแผน ( Plan ) หมายถึง การวางแผนด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม

ถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผน
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ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2. การปฏิบัติ ( Do ) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วยการมี
โครงสร้างรองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ มีวิธีการด าเนินการ 
เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอรับ
นักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย และมีผลของการด าเนินการ เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี 

3. การตรวจสอบ ( Check ) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วยการ
ประเมินโครงสร้างที่รองรับ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การ
ด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เอง โดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบแผนการด าเนินงานั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้ง
คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเคร่ืองมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

4. การด าเนินการให้เหมาะสมหรือการปรับปรุงแก้ไข ( Action ) หมายถึง การน า
ผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วยการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ว่ามีโครงสร้าง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และ
สังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 
 

ข้อดีของวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA  
1. การน าวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ไปใช้ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน

ป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกิน
ความพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

2. การท างานมีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วก่อนที่จะลุกลาม 

3. การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า 
หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4. การใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เพื่อการแก้ปัญหาปัญหาด้วยการ
ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจร
บริหารงานคุณภาพ PDCA ต่อไป 

 
ข้อเสียของวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 
ข้อเสียของวงจรบริหารงานคุณภาพPDCA อาจกล่าวาสรุปได้ว่า คือ การไม่รู้แจ้ง

เห็นจริง หรือการท างานแบบสุดเอาเผากินของผู้บริหาร ที่คิดว่ากระบวนการพัฒนาอะไรใดๆ ก็จะ
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น ามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับองค์กรทั้งสิ้น ท าให้ต้นทุนทางการผลิตสูงขึ้น เสียเวลา เสียทรัพยากร
ในการดูแลและรักษาระบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเข้าใจที่ผิดทั้งสิ้น เพราะการติดตั้งกระบวนการ
ทางด้านคุณภาพ ต้องติดตั้งที่ตัวคนไม่ใช่ติดตั้งที่กระบวนการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะไม่สูงขึ้น แต่
ผลลัพธ์ที่ได้รับมาก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอน 
 
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร ERP ( Enterprise Resource Planning ) 

ERP ( Enterprise Resource Planning ) หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรเป็น
ระบบที่แพร่หลายมากในวงการอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นภาคการผลิตและภาคการบริหาร ERP มี
รากฐานเดิมมาจาก MRPII ( Manufacturing Resource Planning ) ซึ่งหมายถึง การวางแผน
ทรัพยากรการผลิต ทรัพยากรการผลิตและ MRPII มีรากฐานเดิมมาจาก MRP ( Material 
Requirements Planning ) ซึ่งหมายถึงการวางแผนความต้องการด้านวัตถุดิบ 

ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่น าแนวคิดและวิธีการบริหารของ 
ERP มาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรนั้นเอง สามารถบูรณาการ ( Integrate ) รวมงาน
หลัก ( Core Business Process ) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การ
บัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่างเวลาจริง  
( Real Time ) 

 
รูปภาพที่ 3.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร 

 
จุดประสงค์ของระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning )  
ERP ( Enterprise Resource Planning ) เป็นเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการบริหารธุรกิจ

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหาร
ทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP จะช่วยท าให้การเชื่อมโยง ทางแนวนอน
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ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิตและการขายท าได้อย่างราบร่ืน ผ่านข้ามก าแพงระหว่างแผนก 
และท าให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดได้ ระบบ ERP เป็นระบบ
สารสนเทศขององค์กรที่น าแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติใน
องค์กร 

 
ความส าคัญของ ERP ( Enterprise Resource Planning ) 
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ ERP จะเน้นเฉพาะส่วนขององค์กรโดยระบบนี้จะ

พยายามรวบรวมแผนกต่างๆ และฟังก์ชั่นการท างานทั่วทั้งองค์กรลงในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
หนึ่งที่สามารถรองรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละแผนกได้ทั้งหมด 

 
ERP ( Enterprise Resource Planning ) กับงานธุรกิจ 
โดยปกติองค์กรแต่ละแห่งจะแบ่งออกเป็นแผนกจ่างๆ เช่น แผนกบุคคล แผนก

คลังสินค้า และแผนกการเงิน แต่ละแผนกจะมีระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองอยู่แล้ว โดยระบบแต่
ละอย่างครอบคลุมรูปแบบการท างานพิเศษของแผนกนั้นๆ แต่ระบบ ERP จะผสานฟังก์ชั่นเหล่านี้
ทั้งหมดเข้าเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รวบรวมเอาไว้ในที่เดียว 

 
ดังนั้นแผนกแต่ละแผนกจะสามารถแชร์ข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่าย

ขึ้น รูปแบบที่รวบรวมกันนี้จะให้ประโยชน์มหาศาลถ้าองค์กรติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง 
เช่นระบบรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งโดยปกติ จะเร่ิมในรูปแบบของกระดาษที่เดินทางจากตะกร้าของ
แผนกหนึ่งไปยังตะกร้าของอีกแผนกหนึ่งไปจนทั่วบริษัท  ตลอดเส้นทางดังกล่าว มักจะต้องมีการ
พิมพ์ข้อมูลและคีย์ข้อมูลซ้ าลงในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกที่แตกต่างกัน รูปแบบดังกล่าวท าให้
เกิดความล่าช้า มีโอกาสสูญหายของใบสั่งซื้อ และการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่าง
กันมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง ในขณะเดียวกัน ไม่มีใครในองค์กรที่รู้สถานะของค าสั่งซื้อ ณ จุด
นั้นจริงๆ เพราะไม่มีทางที่แผนกการเงินจะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกคลังสินค้าเพื่อดู
ว่าสินค้าถูกส่งออกไปหรือยัง วิธีเดียวที่จะท าได้ คือโทรไปสอบถาม แต่ ERP จะให้กระบวนการ
ท างานอัตโนมัติส าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ ด้วย ERP เมื่อตัวแทนบริการ
ลูกค้ารับค าสั่งซื้อจากลูกค้า เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นต่อการเติมค าสั่งซื้อให้สมบูรณ์ เช่น 
ประวัติการสั่งซื้อและอัตราเครดิตของลูกค้าระดับสต็อกสินค้าของบริษัทและตารางเวลาขนส่ง
สินค้า เมื่อแผนกหนึ่งเสร็จงานกับค าสั่งซื้อนั้นแล้ว ค าสั่งซื้อนั้นก็จะเดินทางอัตโนมัติผ่านระบบ 
ERP ไปยังแผนกถัดไปการค้นหาว่าค าสั่งซื้อดังกล่าวอยู่ที่ใดในขณะใดขณะหนึ่ง พวกเขาก็เพียงแต่
ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ERP และติดตามข้อมูลที่อยากรู้ ด้วยการท างานลักษณะนี้ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่
สั่งซื้อเร็วกว่าและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าที่เคยเป็นมา 
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อย่างไรก็ตาม การด าเนินการระบบ ERP ( Implement ERP System ) ไม่ได้จบลง
แค่การติดตั้ง ERP เพียงอย่างเดียวเท่านั้น องค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องตระหนักว่า ERP เป็นระบบที่
ต้องการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอ และเดินทางผ่านขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกัน ถ้าองค์กรหนึ่ง
ที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู้โลกของ ERP แล้ว จะต้องท าการตัดสินใจอย่างหนักเกี่ยวกับโครงสร้างของ
องค์กร กระบวนการท างานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและการฝึกอบรม 
เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การต้ังค่ามาตรฐานใหม่ การยกเลิกระบบรุ่น
เก่า และที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใหม่นโยบาย หรือวัฒนธรรมขององค์กร บ่อยคร้ังที่
ผู้ใช้งานจะพบว่าระบบ ERP ที่การด าเนินการไปนั้นไม่ตอบสนองความต้องการในการท างานของ
เขา เช่น ไม่สามารถตืดตามข้อมูลการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

 
ประโยชน์ของ ERP ( Enterprise Resource Planning ) 
ERP( Enterprise Resource Planning ) มีบทบาทส าคัญในการปรับปรุง

กระบวนการท างานให้ดีขึ้น ผ่านรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งทางเทคโนโลยี กลยุทธ์ และข้อก าหนด
ทางการด าเนินงานของระบบ ERP ในรูปแบบที่ไอทีท าหน้าที่เป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างพื้นฐาน
และการรองรับการอ านวยความสะดวกและติดตามดูแลทรัพยากรที่แตกต่างกันทั่วทั้งองค์กรใน
ระดับที่หลากหลาย จึงมีโอกาสมากส าหรับองค์กรที่ต้องการดึงคุณค่าและศักยภาพทางการแข่งขัน
จากระบบ ERP ที่มีอยู่เหตุผลหลักสามอย่างที่บริษัทต่างๆ ต้องหันมาให้ความสนใจกับระบบ ERP 
ดังนี ้

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงิน จากเดิมที่แต่ละแผนกอาจจะมีตัวเลขของตัวเอง 
แต่เมื่อรวบรวมเป็นระบบ ERP ข้อมูลจะมีอยู่เพียงชุดเดียว 

2. เพื่อสร้างมาตรฐานในกระบวนการผลิต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบรวบรวม
เพียงตัวเดียว 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในบริษัทที่มีหน่วยธุรกิจ
หลายหน่วย ฝ่ายบุคคลจะมีวิธีการที่ง่ ายและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการติดตาม และ
ติดต่อสื่อสารกับพนักงาน 
 

ตัวอย่างประโยชน์ของ ERP ( Enterprise Resource Planning ) 
ERP ช่วยในการบันทึกธุรกรรมประจ าวัน ระบบ ERP จะใช้ฐานข้อมูลรวม ซึ่งจะ

ช่วยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี เช่น ฝ่ายวางแผนจัดซื้อสามารถเห็น
ข้อมูลค าสั่งซื้อของลูกค้า และน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ฝ่ายบัญชีสามารถด าเนินการเก็บเงิน
ภายหลังจากการมอบส่งสินค้า เป็นต้น ข้อมูลในระบบจะเชื่อมต่อกันหมด ท าให้การท างานของ
องค์กรเกิดการบูรณาการ ( Integration ) ซึ่งหมายถึง ความมีประสิทธิภาพของการท างานขององค์กร 
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และผู้บริหารในองค์กรสามารถรู้ความเป็นไปได้ในองค์กรแบบทันทีตลอดเวลา ท าให้สามารถท า
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ เป็นต้น 

 
หลักการท างานระบบ SAP ( System Application and Product in Data 

Processing ) 
SAP เป็นระบบขนาดใหญ่ที่ได้รวมเอาโซลูชั่นต่างๆ เข้ามารวมไว้ในระบบ โดย

สามารถเขียนโปรแกรมให้ท างานเฉพาะโซลูชั่นที่ต้องการได้ และหากมีหลายโซลูชั่นก็สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไม ปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์มากมายต่างหันมาสนใจ 
SAP กันมากขึ้น โซลูชั่นที่ SAP รองรับนั้นมีมากมาย เช่น ระบบการเงิน ( Finance System )ระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management ) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer 
Relationship Management ) ระบบบัญชี ( Accounting System ) ระบบสินค้าคงคลัง ( Inventory 
System ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าไปประยุกต์ใช้กับระบบคนไข้ในโรงพยาบาลบางแห่ง โดย
ระบบงานต่างๆ ในแต่ละส่วนเหล่านี้เอง คือ ส่วนที่เรียกว่า “Module” หากคุณจะเร่ิมศึกษา SAP นั้น
คุณจะต้องทราบก่อนว่าคุณจะศึกษาในส่วนใด และน าไปใช้กับงานลักษณะใด ซึ่ง SAP จะแบ่ง
ระบบงานต่างๆ แยกย่อยเป็น “Module” ซึ่งแต่ละ “Module” เป็นอิสระต่อกันและสามารถน าเอา
ข้อมูลในแต่ละส่วนมาเชื่อมโยงกันได้ 

SAP ( System Application and Product in Data Processing )ประกอบไปด้วยการ
ท างานมี 3 ลักษณะ คือ การท างาน ( Functional ) รากฐาน ( Basis ) และ Abap Programming 

1. การท างาน ( Functional ) คือลักษณะงานเป็นแบบผู้ให้ค าปรึกษา ( Consultant ) 
วางรูปแบบการท างาน จัดการกระบวนการต่างๆ ในการท างานให้สอดคล้องกันและสะดวกรวดเร็ว
ที่สุดในการท างานของธุรกิจนั้นโดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อยและมีแยกเป็นโมดุล แบ่ง
ตามลักษณะการท างานของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งชัดเจน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

1.1 ห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain ) งานระบบห่วงโซ่อุปทาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระบบการผลิตจนถึงส่วนขายสินค้า เช่น การขายและการจัดจ าหน่าย ( Sales and Distribution ) การ
จัดการวัสดุ ( Material Management ) การวางแผนการผลิต ( Production Planning ) การควบคุม
คุณภาพ ( Quality Control ) การบริหารโครงการ ( Project Management ) 

1.2 การเงิน ( Finance ) งานส่วนบัญชีจะสนับสนุน ( Support ) ระบบบัญชี
ทั้งหมดประกอบด้วย บัญชีลูกหนี้ของบริษัท ( Account Receivable ) บัญชีเจ้าหนี้ของบริษัท  
( Account Payable ) ตัวควบคุมต้นทุน ( Cost Controller ) การบัญชีบริหาร (Managerial 
Accounting)  

1.3 การออกรายงานอ่ืนๆ ( Report Other ) แบ่งเป็นระดับต่างๆ กัน  
( Dimension ) ได้ตามแต่จะเลือกใช้งานซึ่งส่วนน้ีจะแยกเป็นโมดุลย่อยๆ ด้วย 
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2. รากฐาน ( Basis ) เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่คอยดูแลระบบ เช่น ความผิดพลาด

ต่างๆ การก าหนดค่าระบบ (Configuring ) ณ ตอนเร่ิมและคอยดูแลระบบไม่ให้เกิดปัญหาในเวลา
ท างานเปรียบเสมือนผู้ดูแลระบบ ( System Administrator ) ของ SAP 

3. ภาษา Abap หรือAbap Programming ซึ่งเป็นภาษาของ SAP ซึ่งใช้ในการ
ปรับแต่ง ( Customize ) และแก้ไข ( Modify ) ระบบต่างๆ ที่มีนอกเหนือจากพื้นฐานระบบให้มา 

 
Module SAP ท่ีเป็นท่ีรู้จักกัน 
1. การขายและการจัดจ าหน่าย ( Sales and Distribution ) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ

การบันทึกการขายและให้บริการ 
2. การจัดการวัสดุ ( Materials Management ) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมสินค้าคงคลังการสั่งซื้อสินค้า 
3. บัญชีการเงิน ( Financial Accounting ) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก

ตัวเลขทางบัญชี การท างบประมาณรายงานทางการเงินต่างๆ 
4. การควบคุม ( Controlling ) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานต่างๆ ในการ

ด าเนินงานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 
ความสามารถในการท างานของ SAP 
ระบบได้ออกแบบมาให้รองรับการด าเนินงานของธุรกิจหรือหน่วยงาน ด้วย

คุณสมบัติที่หลากหลายง่ายต่อการใช้งาน เช่น 
1. การจัดท าเหมืองข้อมูล 
2. การจัดท าคลังข้อมูล 
3. ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ( Customer Relationship Management ) การ

วางแผนธุรกิจร่วม ( Integration Business Planning ) แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถ
ดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 

4. การท า การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) ดัชนีชี้วัดความสมดุล  
( Balance Score Card ) การติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์
แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร 

 
ข้อดีของระบบ SAP ( System Application and Product in Data Processing ) 
1. การไหลของข้อมูลจะไหลไปได้ทุกหน่วยงาน ไม่ต้องท าซ้ า เช่น ระบบงานฝ่าย

บุคคลใส่ข้อมูลพนักงานใหม่ข้อมูลจะเชื่อมเข้าหาฝ่ายการเงินเพื่อดูแลระบบเงินเดือนการเอา
เงินเดือนเข้าธนาคาร การหักภาษี เป็นต้น 
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2. การควบคุมจากศูนย์รวมที่เดียวของทางไอทีไม่ต้องมีหลายระบบที่คุยกันไม่ได้
เช่น ระบบงานฝ่ายบุคคล คุยกับระบบฝ่ายผลิต เร่ืองก าลังคนเพื่อวางแผนก าลังการผลิต  ( Capacity 
Planning ) ไม่ได้หรือระบบฝ่ายบุคคลกับระบบฝ่ายการเงินเร่ืองบัญชีเงินเดือนไม่ได้ เป็นต้น 
ข้อเสียของระบบ SAP ( System Application and Product in Data Processing ) 

1. ซอฟต์แวร์แพง ( Software ) 
2. ฮาร์ดแวร์ที่น ามาร่วมใช้แพง ( Hardware ) 
3. การอบรมแพง ( Training )  
4. การด าเนินการแพง ( Implement ) 
5. จ้างคนมาท าระบบแพงแต่ไม่เก่งมากก็มี 

9. กิจกรรม 5 ( 5 S ) 
กิจกรรม 5 ส ( 5 S ) คือ กิจกรรมเพื่อจัดระบบการท างานในองค์การให้มีคุณภาพ 

มีระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะดวกคล่องตัว อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การท างาน มีคุณภาพในการปรับปรุงงานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น 5 ส หรือ 5 S มา
จากภาษาญ่ีปุ่น 5 ค า คือ เซริ ( Seiri ) เซตง ( Seition) เซโซ ( Seiso ) เซเกตสึ ( Seiketsu ) และชิตสึ
เกะ ( Shitsuke) หรือภาษาไทย คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย 

ความหมายของแต่ละ 5 ส 
สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด โดย

ของที่ไม่ต้องการให้ขจัดทิ้งไป ส่วนของที่ต้องการให้เก็บเป็นระเบียบ 
สะดวก คือ การจัดให้เป็นระเบียบ ให้สะดวกในการหยิบใช้ โดยศึกษาหาวิธีเก็บ 

วางสิ่งของ โดยค านึงถึง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
สะอาด คือ การท าความสะอาดสถานที่ให้น่าดูอยู่เสมอ ไม่ให้มีเศษขยะไม่ให้

สกปรกเลอะเทอะ โดยปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเกลี้ยงเกลาทั้งฝุ่นละอองบนพื้น สิ่งของเคร่ืองใช้ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี โดยรักษา 3 ส 
แรกให้คงอยู่ ท าให้ใหม่อยู่เสมอ และท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 

สร้างนิสัย คือ การฝึกฝนให้ทุกคนปฏิบัติอย่างถูกต้องและติดนิสัย ตามกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และฝึกฝนตนให้รู้จักค้นคว้าปรับปรุงหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

ความเป็นมาของ 5 ส 
5 ส ได้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดระเบียบและการท าความ

สะอาดสถานที่ท างานอยู่เสมอจนเป็นกิจวัตรและถือเป็นเร่ืองปกติ โดยมุ่งเน้นการสร้างนิสัยใน
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ตนเองมาเป็นเวลานาน เร่ิมแรกได้ใช้ปฏิบัติในกลุ่มช่างฝีมือ ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
มุ่งเน้นความปลอดภัยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก ต่อมาได้ปรับปรุงมาใช้ในเร่ืองการจัด
ระเบียบและความสะอาดของสถานที่เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตเป็น
ส าคัญ 

ปี ค.ศ.1985 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ 5 ส เล่มแรก และเรียกชื่อการจัดระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานที่ท างานแบบญ่ีปุ่นว่า “ระบบ 5 S” ต่อมาในปี ค.ศ.1986 หนังสือ 5 S ถือเป็น
หนังสือที่ขายดีเล่มหนึ่งและได้มีการน าระบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย 

ส าหรับประเทศไทย บริษัทแรกที่ด าเนินการกิจกรรม 5 S คือ “บริษัท เอ็นเอชเค 
สปริง ( ประเทศไทย ) จ ากัด” โดยใช้ 3 S แรกก่อน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด เป็นบริษัทแรกที่
น า 5 ส มาใช้และก าหนดค าภาษาไทยให้จ าง่ายว่า 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย ซึ่งใช้กันมาถึงทุกวันน้ี ซึ่งถือเป็นเทคนิคการบริหารการผลิตและปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
ที่ส าคัญยิ่ง 

วัตถุประสงค์ของ 5 ส 
ระบบ 5 ส มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตดังนี้ 
1. พัฒนาความคิดในการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างทีมงานที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
3. พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผู้น า 
4. เตรียมความพร้อมเพื่อน าเทคโนโลยีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองที่ยากขึ้นมาใช้ใน

โอกาสต่อไป 
อาจสรุปได้ว่า การท า 5 ส มุ่งเน้นที่ 3 สิ่งได้แก่ คุณภาพ ประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 5 ส  
1. สถานที่ท างานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. พนักมีระเบียบวินัย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
4. การปฏิบัติงานง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
5. ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน 
6. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานด้านอ่ืน 
7. ช่วยในการบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
8. พนักงานรู้สึกภาคถูมิใจในผลงาน ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
9. เสริมสร้างภาพพจน์ให้แก่องค์การซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ 
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การท ากิจกรรม 5 ส ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และพนักงานทุกระดับ องค์การต่างๆ จึงได้น าหลักการต่างๆ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

1. ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน โดยเร่ิมจากผู้บริหารเป็นผู้วางแนวทาง 
แผนงานและก าหนดกิจกรรมต่างๆ 

2. ให้การศึกษาฝึกอบรม ดูงาน แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจหลักการในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายและติดตาม
ตรวจสอบผลการท ากิจกรรม 

4. ติดต้ังโปสเตอร์รณรงค์ เพื่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 
5. จัดแบ่งและท าผังพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อก าหนดกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบและ

ด าเนินงาน 
6. ถ่ายภาพก่อนท ากิจกรรม ( เพื่อใช้เปรียบเทียบผลในภายหลัง ) 
7. ส ารวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง ค้นหาจุดที่ต้องแก้ไข 
8. ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องอยู่ 
9. ตั้งเป็นมาตรฐาน 5 ส ก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสม 
10. มีการตรวจเช็คพื้นที่โดยผู้บริหารอยู่เสมอ 
11. ถ่ายรูปหลังท ากิจกรรม ( เปรียบเทียบผลกับก่อนท า ) 
12. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
14. การประกวดพื้นที่ 5 ส 
15. การวัดผลและประเมินผล 
 
ส าหรับขั้นตอนต่างๆ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

 
ขั้นตอนการ สะสาง 
1. ส ารวจสิ่งต่างๆ ในหน่วยงาน 
2. แยกของที่ต้องการออกจากจองที่ไม่ต้องการ 
3. ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 
 
ขั้นตอนการท าเร่ือง สะดวก 
1. วางของที่ใช้งานให้เป็นที่ มีป้ายบอก 
2. น าของไปใช้งาน ให้น ามาเก็บที่เดิม 
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3. ของใช้งานบ่อยให้วางใกล้ตัว 
4. ของที่ใช้งานให้จัดเป็นหมวดหมู่ 
ขั้นตอนการท าความ สะอาด 
1. เร่ิมต้นที่พื้น ( กวาดเช็ด ) 
2. ก าหนดเส้นแบ่งเขตพื้นที่ 
3. ขจัดต้นเหตุของความสกปรกเลอะเทอะ 
4. ท าความสะอาดแม้จุดเล็กๆ 
ขั้นตอนของ สุขลักษณะ 
1. ขจัดมลภาวะในสถานที่ที่ท างานซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจ เช่น เสยง 

สารเคมีฝุ่นละออง เชื้อโรค กลิ่น เป็นต้น จัดสถานที่ที่ท างานให้มีสภาพดี มีแสงสว่างเพียงพอในการ
ท างานมีการระบายอากาศที่ดี 

2. ขจัดสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้า ระเบิด อัคคีภัย สภาพการท างาน
ที่อาจเกิดการบาดเจ็บ  การตก หกล้ม เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

3. ปรับปรุงการจัดสถานที่ที่ท างานให้มีบรรยากาศน่าท างาน เช่น จัดท าสวนหย่อม 
น้ าตก ปลุกต้นไม้ในพื้นที่ ต้นไม้ประดับอาคารสถานที่ที่ท างาน แจกันดอกไม้ เป็นต้น ปลูกสร้าง
สิ่งแวดล้อม โดยเลียนแบบมาจากธรรมชาติ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน 

แนวทางในการสร้าง นิสัย 
1. ต้องมีการก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในสถานที่ที่ท างานเสียก่อน 
2. มีการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ เช่น มีการอบรม 

รณรงค์ด้านสื่อต่างๆ เช่น ค าขวัญ โปสเตอร์ บอร์ดแสดงผลงาน เป็นต้น 
3. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามและประเมินผล

ในฝ่ายหรือแผนก และรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ 5 ส เป็นประจ า 
4. จัดให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมและ

ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น การประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม 5 ส นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีผู้น าไปใช้ในองค์การมาก

ที่สุดซึ่งผลส าเร็จของกิจกรรมจะช่วยให้องค์การมีการพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม และ
ประสิทธิภาพการท างานขององค์การในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน 
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10. นิยามศัพท์ 
ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

1 กลึง Lathe คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน

หมุนรอบตั ว เอง  โดยมีดกลึ ง

เคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมี

สองลักษณะใหญ่ ได้แก่ การกลึง

ปาดหน้าและการกลึงปอก 

2 การก าหนดค่า Cofiguring คือ การระบุหรือการตั้งค่าใหม่

ให้กับต าแหน่งเก็บข้อมูลที่แสดง

ไว้ 

3 การก าหนดต าแหน่งจัดเก็บ

ที่แน่นอน 

Fixed Storage 

Address 

คือ การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บ

ไว้แน่นอน โดยการจัดกลุ่มแต่ละ

ประเภทแต่ละรายการเพื่อความ

สะดวกในการจัดเก็บและแจกจ่าย

ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการระบุ

รหสัไว้ชัดเจน ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกัน

ได้ 

4 การก าหนดต าแหน่งจัดเก็บ

ไม่แน่นอน 

Floating Slot 

System 

คือ ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่

จัดเก็บตายตัวแน่นอน สามารถ

เก็บได้ทุกที่ทุกแห่งที่ว่างโดยต้อง

มีการวางระบบการควบคุมและ

ติ ด ต า มที่ ดี  เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ

ควบคุมได้ทั้งระบบการเก็บการ

จ่ าย  ต้องง่ ายต่อการตรวจนับ 

สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 
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5 การก าหนดต าแหน่งที่

จัดเก็บพิเศษ 

 

 

 

 

Zoned Storage คือ การก าหนดอาณาเขตไว้เป็น

พิเศษตามลักษณะของสินค้าที่

จัดเก็บ เช่น วัตถุไวไฟสินค้าที่มี

น้ าหนักมาก รูปร่างผิดปกติหรือ

ต้องอยู่ในที่ควบคุมอุณหภูมิ 

6 การก าหนดสถานที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหรือสินค้า 

Stock Location คือ การก าหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้า

หรือวัตถุดิบตามต าแหน่งต่างๆ ที่

ได้ก าหนดไว้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อ

การหาและการเบิกจ่าย 

7 การขนถ่าย Unit Load คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบราย

หน่วยใหญ่หรือสินค้าที่มีขนาด

ใหญ ่

8 การควบคุม Control คือ กระบวนการป้องกันมิให้เกิด

ข้อผิดพลาดต่างๆในกระบวนการ

ท างานเพื่ อให้การปฏิบัติ ง าน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้ ตลอดจนประ เมิ นผลกา ร

ด า เนินงานจริงกับแผนงานที่

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

9 การควบคุม/การป้องกัน Controlling คือ วิธีการป้องกันภัยอันตราย
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ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าใน

คลังสินค้า เช่น การควบคุมแมลง

หรือสัตว์ประเภทหนู นก ปลวก 

มอด  แล ะ อ่ื นๆ  ก า รป้ อ งกั น

อัคคีภัยหรือเพลิงที่ก่อให้เกิดการ

สูญเสียต่อสินค้า 

10 การควบคุมคุณภาพ Quality Control คือ กระบวนการในการผลิตสินค้า

และบริการให้มีคุณลักษณะตรง

กับความต้องการของลูกค้าและ

พย าย ามดู แลแก้ ไขป รับป รุ ง

พัฒนาให้ได้มาตรฐานอยู่ เสมอ

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

11 การควบคุมต้นทุน Cost Controller คือ การท าให้ต้นทุนอยู่ในระดับที่

วางแผนไว้เพื่อให้ต้นทุนในส่วน

ต่างๆ ลดลงมากที่สุด 

12 การควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory Control คือ  การลงบัญชีและตรวจนับ

สินค้าคงคลังเพื่อที่จะได้ทราบว่า

ชนิดใดในสินค้าคงคลังที่เร่ิมจะ

ขาดมือเพื่อที่จะได้ซื้อมาเพิ่มใน

ปริมาณการซื้อที่เหมาะสม 

13 การเงิน Finance คือ การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการ

ตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการ

หมุนเวียน 

14 การจัดการคลังสินค้า Warehouse คือ การจัดการในการรับ การ
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Management จัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้ รับ

เพื่อกิจกรรมการขายเป้าหมาย

หลักในการบริหาร ด าเนินการ

ธุรกิจ 

15 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic 

Management 

คือ การบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์

และประเมินสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ

วางแนวทางการด าเนินงานให้

เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์และก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ 

16 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human  Resource 

Management 

คือ กระบวนการจัดการในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับคนการคัดเลือกบุคคล

เข้าท างาน การจัดวางต าแหน่ง

ของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน

ตลอดจนสวัสดิ ก าร  ก ารจ่ า ย

เงินเดือนหรือค่าตอบแทน การ

พิจารณาบทบาทหน้าที่และการ

ควบคุมการท างานของบุคลากร

ให้ท างานอย่างเต็มที่ 

17 การจัดการวัสดุ Material 

Management 

คือ การเคลื่อนย้ายสิ่งที่อยู่หน้า

งานการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 

ชิ้นงานส่วนผสมหรือสินค้า โดย
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ไม่ เ กิ ดความสูญ เปล่ า ในการ

เคลื่อนย้าย 

18 การจัดเก็บ Storing คือ การจัดระเบียบและการจัดวาง

สินค้าไว้ในคลังสินค้า เพื่อให้

พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต ใ น

กระบวนการผลิตหรือขายให้กับ

ลูกค้าได้โดยสะดวก 

 

19 การจัดเก็บแบบระบบเปิด Open Stores System คือ ระบบจัดเก็บที่นิยมใช้กันมาก

ที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่

มีระบบการผลิตแบบต่อเนื่องและ

มีการผลิตเป็นจ านวนที่สามารถ

คาดคะเนความต้องการของลูกค้า

ได้แน่นอน เพราะระบบดังกล่าว

จะพยามเก็บสินค้าไว้ใกล้แหล่ง

ผลิตมากที่สุด เพื่อสะดวกในการ

ด า เ นิ น ง า น ตล อด จน ร ะบบ

ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องควบคุมสิ้น

ค้าอย่างเข้มงวดแต่จะเน้นที่การ

ควบคุมคุณภาพของงานผลิต

มากกว่าการควบคุมปริมาณของ

สินค้า 

 

20 การจัดเก็บแบบสุ่ม Random Storage คือ การจัดเก็บที่ไม่มีการก าหนด
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ต าแหน่งที่จัดเก็บตายตัวแน่นอน 

สามารถเก็บได้ทุกที่ทุกแห่งที่ว่าง

ต้องมีการวางระบบการควบคุม

และติดตามที่ดี เพื่อให้สามารถ

ควบคุมได้ทั้งระบบการเก็บการ

จ่าย ต้องง่ายต่อการตรวจนับด้วย

สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 

21 การจัดเก็บสินค้าแบบ

ระบบปิด 

Closed Stores 

System 

คือ ระบบที่มีการจัดเก็บสินค้าไว้

อย่างมิดชิดและมีเจ้าหน้าที่คอย

ควบคุมดูแล เป็นพิ เศษซึ่ งการ

เคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต้อง

มีเอกสารแนบและมีระบบการ

ค ว บคุ ม ท า ง ก า รบั ญ ชี อ ย่ า ง

เคร่งครัด เช่น มีการบันทึก การ

ตรวจรับ การเบิกจ่าย ตลอดจนบ่ง

บอกถึงที่จัดเก็บ เป็นต้น 

 

22 การจัดประเภทสินค้าคง

คลังโดยใช้ระบบ เอบีซี 

ABC Analysis คือ ระบบการจัดประเภทสินค้าคง

คลังโดยพิจารณาจากมูลค่าของตัว

สินค้านั้นๆ โดยแยกเป็นประเภท

หมวดหมู่ตามล าดับเพื่อง่ายต่อ

การดูแลรักษาวัตถุดิบ 

23 การจัดล าดับการผลิตและ

การบริการตามความส าคัญ

Priority Planning 

and Scheduling 
คือ การพิจารณาถึงความสามารถ

ของธุรกิจเกี่ยวกับก าลังการผลิต
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เร่งด่วน และการควบคุมหลายๆ  ด้ าน

ตลอดจนมีข้อมูลป้อนกลับจาก

ระดับการปฏิบัติงานสู่ระดับของ

การวางแผน อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงล าดับการท างาน

ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

24 การจัดสินค้าเข้าที่ Put Away คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องใช้พา

เลทช่วยรองรับสินค้า ช่วยให้เกิด

ความสะดวกรวด เ ร็ว ในการ

เคลื่อนย้าย 

25 การจ าลองสถานการณ์ Simulation คือ กระบวนการออกแบบจ าลอง

แล้วด าเนินการทดลองเพื่อเรียนรู้

ระบบงาน 

26 การ์ดคุมสินค้า Bin Card คือ การบันทึกข้อมูลประวัติการ

เคลื่อนไหวของสินค้า ไม่ว่าจะ

เป็นการ 

27 การด าเนินการ/ปฏิบัติ Action คือ  การน าผลการประเมินมา

พัฒนาแผนอาจประกอบด้วยการ

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามี

โค รงส ร้ า งห รือขั้ นตอนกา ร

ปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือ

พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป

อีกและสังเคราะห์รูปแบบ การ
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ด า เ นิ น ก า ร ใหม่ ที่ เ ห ม า ะสม 

ส าหรับการด าเนินการ 

28 การตรวจสอบ Check คื อ  ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น อ า จ

ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น

โครงสร้างที่รองรับ การประเมิน

ขั้นตอนการด าเนินงานและการ

ประเมินผลของการด าเนินงาน

ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการ

ประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เอง 

โดยคณะกรรมการที่ รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็น

ลักษณะของการประเมินตนเอง 

โ ด ย ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ตั้ ง

คณะกรรมการอีกชุดมาประเมิน

แ ผ นห รื อ ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง คิ ด

เค ร่ืองมือหรือแบบประเมินที่

ยุ่งยากซับซ้อน 

 

29 การบริหารโครงการ Project Management คือ  การบริหารจัดการการใช้

ท รัพย ากรต่ า งๆ  ที่ มี อยู่ อย่ า ง

เหมา ะสมและสมบู รณ์ที่ สุ ด

เพื่อให้การด าเนินการโครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

30 การบริหารพื้นที่จัดเก็บให้ Space Utilization คือ การแบ่งพื้นที่จัดเก็บให้เกิด
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เกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สู งสุดโดยก าหนด

ระดับร้อยละตามข้อมูลที่นิยมใช้

ในปัจจุบันท าให้สามารถใช้พื้นที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง

ช่วยลดต้นทุนของการดูแลรักษา

สินค้าอีกด้วย 

31 การบัญชีบริหาร Managerial 

Accounting 

คือ การจัดท าบัญชีและส่วนงาน

ต่างๆ ในองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหาร

ของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผน 

ควบคุมและตัดสินใจ 

32 การบูรณาการ Integration คือ การประสานกลมกลืนกันของ

แผนกระบวนการสารสนเทศ การ

จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติ เพื่อ

สนับสนุนจุดประสงค์นั้นๆ 

33 งานเบิกจ่าย Pick Order คือ งานที่สนับสนุนของแผนก

เบิกจ่ายทั้งหมดเพราะพนักงาน

คนใดที่ ส าม า รถช่ ว ย ให้ ก า ร

เบิกจ่ายมีความรวดเร็วจะท าให้

กระบวนการด าเนินงานมีความ

รวดเ ร็วมากขึ้นเช่นกัน  การที่

กระบวนการเบิกจ่ายจะเร็วหรือช้า

ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ

ความช านาญ 

34 การแบ่งแยกสินค้าให้มี Break Bulk คือ ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิต
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ขนาดเล็กลง Warehouse มีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ 

คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยใน

การแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็ก

ลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อย

ต่อไป 

35 การปฏิบัติ Do คือ การปฏิบัติการด าเนินการตาม

แผนอาจประกอบด้ ว ยก ารมี

โครงสร้างในการรองรับการ

ด าเนินการ เช่น คณะกรรมการ

หรือหน่วยงานของคณะ มีวิธีการ

ด าเนินการ เช่น มีการประชุมของ

คณะกรรมการมีการจัดเรียน การ

สอน มีการแสดงความจ านงขอรับ

นักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย 

และมีผลของการด าเนินการ 

36 การปฏิบัติการแบบทันที Real Time คือ การตอบสนองโดยทันทีโดย

ยึดเวลาเป็นปัจจัยส าคัญ 

37 การผลิต Manufacture คือ การผลิตสินค้าเพื่อการใช้หรือ

ขายโดยมีเคร่ืองจักร อุปกรณ์ มา

ช่วยด าเนินการ 

38 การรับสินค้า Receiving คือ การรับสินค้าที่ขนส่งมาจาก

ผู้ผลิตโดยจะท าการขนย้ายสินค้า

เหล่านั้นไปเก็บไว้ในคลังสินค้า 

39 การรายงาน Report Other คือ การน าข้อมูลที่ได้จากตาราง
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หรือแบบสอบถามและผลลัพธ์ที่

ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ม า

จัดรูปแบบเพิ่มและพิมพ์รายงานที่

ได้ออกทาง เค ร่ืองพิมพ์มาใน

รูปแบบเอกสาร 

40 การรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

Performance Report คือ รายงานส าหรับแสดงผลการ

ด าเนินงานจริงว่ามีประสิทธิภาพ

หรือไม่รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ

และก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อ

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก 

41 การวัดประสิทธิภาพต่อวัน Day of Supply คือ ตัวชี้วัดว่าจ านวนสินค้าคงคลัง

ถูกผลิตขึ้นมาหรือซื้อเข้ามาแล้ว

ส าม า รถข า ย ไปให้ ลู ก ค้ า ไ ด้

รวดเร็วเพียงใด 

42 การวัดผลอัตราการ

หมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 

Inventory Turnover คือ  การ เป รียบ เที ยบระหว่ า ง

รายได้จากการขายกับมูลค่าของ

สินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยถ้ารายได้

จากการขายสูง แสดงว่าธุรกิจมี

ยอดขายอยู่ในระดับดี 

 

43 การวางแผน Plan คือ การวางแผนด าเนินงานอย่าง

ร อบ คอบคร อบคลุ ม ถึ ง ก า ร

ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการพัฒนา
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สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิด

จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  อ า จ

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร ก า ห น ด

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

การด า เนินงาน การจัด อันดับ

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง เ ป้ า ห ม า ย 

ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด

ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนด

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและ

ก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การ

เขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยน

ได้ ต ามค ว า ม เหม า ะสมขอ ง

ลั กษณะการด า เนิ นง าน  การ

วางแผนยังช่วยให้ เราสามารถ

คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต

และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่

อาจเกิดขึ้นได ้

44 การวางแผนการผลิต Production Planning คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อ

ว า งแผน เกี่ ย วกั บ  ก า รจั ดห า

วัตถุดิบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และ

บุคคลที่ มี ความสามารถผลิต

สินค้าหรือบริการ ให้มีคุณภาพ

และเพียงพอต่อความต้องการอยู่

ตลอดเวลา 

45 การวางแผนก าลังการผลิต Capacity Planning คือ  ความสามารถสู งสุดตาม
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ทฤษฎีที่ระบบออกแบบไว้เพื่อให้

ได้ ผลผลิ ตที่ ต้ องการต่ อหนึ่ ง

หน่วยเวลา 

46 การวางแผนความต้องการ

วัสดุ 

Material 

Requirement 

Planning 

คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง

อาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามา

ช่วยในการวางแผนการจัดล าดับ

การใช้  การควบคุมวัสดุห รือ

ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ส า เ ร็จรูปรวมทั้ งการวางแผน

ข้อมูลทางการเงินที่ต้องเสียไปกับ

วัสดุและทรัพยากรการผลิตและ

ส า ม า ร ถ ต อบสนอ ง ต่ อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วเวลา

และถูกต้อง 

47 การวางแผนทรัพยากร

องค์กร 

Enterprise Resource 

Planning 

คือ  การบริหารจัดการภายใน

องค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันที่

สูง  องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการ

พัฒนากระบวนการและข้อมูล

ทั้งหมดในองค์กรเพื่อที่จะได้มี

ศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้น 

โดยจะมีการน าอินเทอร์เน็ตเข้ามา

มีบทบาท 

48 การวางแผนธุรกิจร่วม Integration Business คือ คู่มือในการด าเนินธุรกิจโดย

น าเสนอการวิเคราะห์รายละเอียด
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Planning ธุรกิจในตัวแปรที่ส าคัญๆ คือ 

สินค้ าหรือบริการที่ ขาย  กลุ่ ม

ลูกค้าเป้าหมาย จุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของ

ธุรกิจเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ

วางแผน 

 

49 การวิเคราะห์กระบวนการ

หลัก 

Core Business 

Process 

คือ การวิเคราะห์ให้ทราบถึงจุด

แข็งหรืจุดอ่อนของกระบวนการ

นั้นๆ 

50 การสนับสนุน Support คือ การส่ง เสริมหรือให้ความ

ช่ ว ย เหลื อห รื ออ า นวยคว า ม

สะดวกต่ า งๆ  ให้ กั บบุ คคลที่

ต้องการได้รับการสนับสนุน 

 

51 การส ารวจ Survey คือ  การตรวจนับจ านวนของ

สินค้าที่เก็บรักษาไว้ว่ามีจ านวน

เท่าใดแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ

ยอดคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในบัญชี

คุ ม ย อ ดสิ น ค้ า  ถ้ า เ กิ ด ค ว า ม

แตกต่างจะด าเนินการแก้ไขให้

ถูกต้องพร้อมกับวิ เคราะห์หา

สาเหตุต่างๆ เพื่อหาทางไม่ให้

เกิดขึ้นอีก 
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52 การหยิบสินค้าตามใบสั่ง

ซื้อ 

Order Picking คือ กิจกรรมการจ่ายสินค้าหรือ

การหยิบสินค้าตามใบสั่ง การน า

สินค้าที่ เก็บมาท าการจ่ายตาม

รายการสั่ ง สิ นค้ าห รือที่ นิ ย ม

เรียกว่าตามออเดอร์ 

53 การไหลในเครือข่าย Data Network Flow คือ การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน

ใ น เ ค รื อ ข่ า ย ท า ใ ห้ ร ะ บ บ มี

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 

54 การอบรม Training คือ กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรง

กับความเป็นจริงของปัญหาเพื่อ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ

และเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร 

และสามารถน าประสบการณ์

ทั้งหมดที่ได้จากการฝึกอบรมไป

ใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้

บรรลุ คว ามส า เ ร็ จต ามความ

ต้องการขององค์ กรและ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 

55 การออกแบบและก าหนด

ผัง 

Lay – Out and 

Design 

คือ การก าหนดพื้นที่ไว้อย่างดี

และเหมาะสมเพื่อช่วยให้การรับ

และจ่ายสินค้ามีความคล่องตัว

มากขึ้นและช่วยประหยัดเงินทุน
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ในระยะยาว 

56 ขัดเงา Glaze คือ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะน า

ชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

โดยเป็นการขัดถูให้เงา ขัดถูให้

วาว 

57 ขัดด้าน Polishing คือ กระบวนการขัดแต่งพื้นผิว

วัตถุดิบให้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์

ของงานนั้นๆ 

58 คลังสินค้า Warehouse คือ อาคารพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บ

สินค้าเพื่อรอการขนส่งมักถูกใช้

โดย ผู้ผลิต ผุ้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้า

ส่ง ธุรกิจขนส่ง  

59 ความต้องการที่ขึ้นอยู่กับ

วัสดุอื่น 

Dependent Demand คือ การผลิตสินค้าส าเร็จรูปหนึ่ง

ชิ้นต้องการวัสดุย่อยหรือชิ้นส่วน

ขึ้นอยู่กับวัสดุอ่ืนหรือชิ้นส่วนอ่ืน 

60 ความต้องการที่ไม่ขึ้นกับ

วัสดุหรือสินค้าส าเร็จรูป

อ่ืน 

Independent 

Demand 

คือ สินค้าส าเร็จรูปหนึ่งชิ้นความ

ต้องการวัสดุที่ใช้ประกอบกันเป็น

อิสระไม่ขึ้นอยู่กับวัสดุหรือสินค้า

ส าเร็จรูปอื่น 

61 ความต้องการในการจัดเก็บ Storage 

Requirement 

คือ การพิจารณาถึงคุณลักษณะ

ของสินค้ าแต่ละรายการตาม

มุมมองต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม

ของสินค้าว่ามีลักษณะขนาดและ



74 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

สภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

62 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Mobile Network คื อ  ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น ท า ง

โทรศัพท์มือถือโดยใช้คลื่นวิทยุ

ในการติดต่อกันโดยผ่านสถานี

ฐานของเครือยข่ายนั้นๆ 

 

63 เคร่ืองจักรกล Machine คือ เคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ประกอบ

ขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่างๆ 

หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

ท า ใ ห้ บ ร ร ลุ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย

เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง 

64 เครือยข่ายอุปทาน Supply Network คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน

หน่ ว ย ง า น  ค น  เ ท ค โน โ ล ยี 

กิ จกรรม  ข้ อมู ลข่ า วสารและ

ทรัพยากรมาประยุกต์เข้าด้วยกัน 

เพื่อการเคลื่อนย้ ายสินค้าหรือ

บริการ 

65 งานตรวจเช็คหรือ

ตรวจทาน 

Checker คือ การตรวจทานสินค้าที่เบิกจ่าย

จะต้องถูกต้องตามใบเบิกของ 

เช่น เมื่อผู้ตรวจทานได้รับสินค้า

จากผู้จัดจ่ายแล้วจะด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจ

นับจ านวนของที่เบืกว่าตรงกับใบ

เบิกของหรือไม่ 
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66 งานตรวจนับและท า

รายงาน 

Counting and 

Reporting 

คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าที่มี

อยู่ในคลังสินค้าว่ามียอดคงเหลือ

เท่าไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่

จั ด อ ยู่ ใ นกลุ่ ม  เ อ  ค ว รจั ดท า

ร า ย ง านและตรวจนับทุ ก วั น

เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า

ที่มีมูลค่าสูง 

67 งานระหว่างท า Work in Process คือ สินค้าที่ผลิตยังไม่เสร็จอยู่ใน

กระบวนการผลิต สินค้าเหล่านี้

อาจถูกเก็บไว้เป็นชั่วคราว จนกว่า

จะถูกเบิกออกไปเข้ากระบวนการ

ผลิตต่อไปหรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่

ถ อด เปลี่ ย นได้  เ มื่ อต้ อ งก า ร

ซ่อมแซมของเดิมที่ช ารุด 

68 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

ระบส่งกันระหว่างคอมพิวเตอร์

โดยมีอินเตอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลาง 

 

69 เจ้าหนี้การค้า Account Payable คือ เงินที่ทางบริษัทหรือตัวบุคคล

เป็นผู้ค้างช าระสินค้าและบริการ

จากผู้ขายตัวแทนจ าหน่าย เนื่อง

ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ไม่

มีเงินช าระสินค้าและบริการ 
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70 ชั้น/ช่อง Rack/Slot คือ ที่ส าหรับวางของมีพื้นที่คั่น

เป็นช่องๆ คล้ายตู้แต่ด้านหน้าเปิด

โล่งไม่มีบานปิด 

71 ชิตสึ Shitsuke คือ สร้างนิสัย การฝึกฝนให้ทุกคน

ปฏิบัติอย่างถูกต้องและติดนิสัย 

ตามกฏเกณฑ์ข้อบังคับมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและฝึกฝน

ตนเองให้ รู้จักค้นคว้าปรับปรุง

หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

72 ชุบแข็ง Hardening Process คือ การอบชุบความร้อนวิธีหนึ่ง

เ พื่ อป รับป รุ ง คุณสมบั ติ ข อ ง

เหล็กกล้าคาร์บอนในด้านความ

แข็งและความต้านทานการขัดสี 

73 ชุบนิเกิล Nickel Plating คือ การชุบโลหะโดยใช้เทคนิค

ท า ง เ คมี ไฟฟ้ า  ที่ จ ะ มี ตั ว เ ร่ ง

ปฏิกิริยาในการท าให้เกิดชั้นฟิล์ม

ของนิกเกิลฟอสฟอรัสหรือโลหะ

ผสมนิกเกิลโบรอนบนชิ้นงานที่

เป็นของแข็ง  เช่น  โลหะหรือ

พลาสติกบางประเภท ดดยความ

สมบูรณ์ของผิวนิกเกิลที่ชุบบน

โลหะจะสมบูรณ์แค่ไหน ขุ้นอยู่

กับการ เต รียมผิ วโลหะความ

สม่ าเสมอของประจุไฟฟ้าที่เกิด

การถ่ายเท และความเข้มข้นของ
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สารละลายที่ เป็นตัวท าให้ เกิด

ปฏิกริยา 

74 เชื่อม Welding คือ กระบวนการที่ใช้ส าหรับต่อ

วัสดุ  ส่วนใหญ่เป็นโลหะและ

เทอร์โมพลาสตืก โดยให้รวมตัว

เข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีท าชิ้นงาน

หลอมละลายและการเพิ่มเนื้อ

โลหะเติมลงในบ่อหลอมละลาย

ของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัว

รอยต่อจะมีความแข็งแรง 

75 ซอฟต์แวร์ Software คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้

สั่ งงานให้คอมพิวเตอร์ท างาน

ซอฟต์แว ร์จึ งหมายถึ ง  ล าดับ

ขั้นตอนการท างานที่ เขียนด้วย

ค าสั่งของคอมพิวเตอร์ 

76 ซัพพลายเออร์ Supplier คือ บุคคลหรือองค์กรที่ จัดหา

สินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น 

77 ซุปเปอร์ลีน Superlene คือ พลาสติกประเภทเทอร์โม

พลาสติกจัดอยู่ในกลุ่มพลาสติก

วิศวกรรมที่ได้จากกระบวนการ

พอลิเมอร์ไรเซชันของเอไมด์และ

กรดอินทรีย์ มีการเพิ่มสารแต่ง

เติม ประเภทกราไฟท์และโมลิบ

เดนั่มซัลไฟต์ท าให้เพิ่มคุณสมบัติ



78 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

ให้ดีขึ้น สามารถทนต่อการกัด

กร่อนและการเสียดสี  ไม่ เสีย

รูปทรงได้ง่าย นต่อความร้อนและ

ป้องกันการซึมผ่านของไขมัน 

ออกซิเจนและกลิ่นต่างๆ 

78 เซเกตซึ Seiketsu คือ สุขลักษณะ สภาพหมดจด

เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี  โดย

รักษาสาม ส แรกให้คงอยู่ท าให้

ใหม่อยู่เสมอและท าอย่างต่อเนื่อง

เพื่ อสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัย 

79 เซโซ Seiso คือ สะอาด การท าความสะอาด

สถานที่ให้น่าดูอยู่ เสมอไม่ให้มี

เศษขยะไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ 

โดยปัดกวาด เช็ดถู ให้สะอาด

เกลี้ยงเกลาทั้งฝุ่นละอองบนพื้น

สิ่ ง ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ใ ช้  เ ค ร่ื อ ง มื อ 

เคร่ืองจักรแบะอุปกรณ์ต่างๆ 

80 เซตง Seition คือ  สะดวก การจัดจัดให้ เป็น

ระเบียบให้สะดวกในการหยิบใช้

โดยศึกษาหาวิธีเก็บวางสิ่งของ

โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง  คุ ณ ภ า พ

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 

81 เซริ Seiri คือ สะสาง การแยกของที่ต้องการ
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และไม่ต้องการออกจากกันอย่าง

เห็นได้ชัด โดยที่ของไม่ต้องการ

ให้ขจัดทิ้งไป ส่วนของที่ต้องการ

ให้เก็บเป็นระเบียบ 

 

82 โซ่อุปทาน Supply Chai คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน

คน เทค โนโล ยี  กิ จ ก ร รมม า

ป ร ะ ยุ ก ต์ เ ข้ า ด้ ว ย กั น เ พื่ อ

เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ 

83 ไดนามิค สล็อต Dynamic Slotting คือ การพิจารณาสถานที่จัดเก็บที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับสินค้าแต่

ละรายการในคลังสินค้า 

84 ไดมิเตอร์ Diameter คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม 

เส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของ

วงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็น

ส่วนโค้งสองส่วนที่เท่ากัน 

85 ตัดพลาสม่า Plasma Cutting คือ การอาร์คระหว่างอิเลคโตรด

และชิ้นงานที่ตัด ผ่านช่องเล็กๆ ที่

ท าด้วยทองแดงซึ่งจะท าให้เกิดพ

ลาสม่าซึ่งมีอุณหภูมิและความเร็ว

สูงเพิ่มขึ้นเมื่อไหลออกมาจาก

หั วฉี ด โดยที่ อุณหภูมิ จ ะอยู่ ที่

ประมาณ 20,000 องศาเซลเซียส

และความเร็วเข้าใกล้ความเร็ว
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เสียง ซึ่งล าของพลาสม่าจะตัด

ทะลุผ่านชิ้นงานที่หลอมเหลวแล้ว

ถู กก า จั ด ให้ ไหลออกไปทาง

ด้านล่างของชิ้นงาน 

 

86 ตัวแทนจ าหน่าย Distributor คือ บุคคลที่มีความสนใจในสินค้า

ของเราและต้องการน าสินค้าของ

เราไปขายโดยไม่จ าเป็นต้องซื้อ

สินค้าเราไปสต็อก 

87 นักเศรษฐศาสตร์ชาว

อิตาเลี่ยน วิลเพรโด พากโท 

Vulfredo Preto คือ ผู้คิดค้นหลักการพาเรโตหรือ

กฎ 80:20 กฏดังกล่าวอธิบายถึง 

สิ่งส าคัญหรือมีประโยชน์จะมีอยู่

เป็นจ านวนที่น้อยกว่าสิ่งที่ส าคัญ

หรือไม่มีประโยชน์ซึ่งมีจ านวนที่

มากกว่า 

88 บัญชีรายการสินค้า

ส าเร็จรูป 

Bill of Material คือ ตารางที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

จ านวนของวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละ

ขั้นตอนของการผลิตซึ่งจะแสดง

ในลักษณะเป็นล าดับขั้น  เ ร่ิม

ตั้งแต่ชิ้นส่วนย่อยไปจนถึงสินค้า

ส า เ ร็จ รูปซึ่ งใบแสดงรายการ

วัตถุดิบที่ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง

และทันเวลา 

89 บัญชีลูกหนี้ Account Receivable คือ การท ารายการแจ้งหนี้ส าหรับ
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การขายสินค้าและบริการ ซึ่งจะ

ถูกสร้างขึ้นจากค าสั่งขายหรือ

เอกสารส่งมอบสินค้าก็ได้ 

90 บัญชีสินค้าคงคลัง Inventory Account คือ สมุดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ห รื อของกิ จ ก า รที่ ไ ด้ ท า ก า ร

แลกเปลี่ ยนซื้ อขายหรือมีการ

เคลื่อนไหวใดๆ เช่น การรับเข้า 

การจ่ายออก 

91 บาร์โค้ด Barcode คือ รหัสแท่งที่ประกอบด้วยเส้น

มืดและเส้นสว่างวางเรียงกันเป็น

แนวดิ่งเป็นรหัสแทนตัวเลขและ

ตัว อักษรใช้ เพื่ ออ านวยความ

สะดวกให้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น

โดยใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดซึ่งจะ

ท างานได้รวดเร็ว 

92 เบคิไลต์/เบกาไลท์ Bakelite คือ พอลิเมอร์สังเคราะห์เป็นวัสดุ

แข็งและมีความหนาแน่นสูงเกิด

จากการใช้ความร้อนและความดัน

กับชั้นของกระดาษหรือผ้า แล้ว

หุ้มด้วยเรซินฟีนอล เมื่อถูกความ

ร้อนและความดันจะเกิดปฏิกิริยา

เคมีจะเปลี่ยนชั้นเป็นชั้นพลาสติก

ที่ทนความร้อนแรงดันสูง 
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93 ปฏิกิริยาหรือผลกระทบ

ระหว่างการจัดเก็บสินค้า

และอุปกรณ์การเคลื่อนย้าย 

Interaction of 

Storage and 

Handling System 

คือ การค านึงถึงการเลือกอุปกรณ์

การเคลื่อนย้ายให้ง่ายและสะดวก

ต่อการปฏิบัติงานและคุ้มค่ากับ

การช่วยทดแทนแรงงานและ

บุคลากร 

 

94 ปริมาณการสั่งซื้อที่

ประหยัด อีโอคิว 

Economic Order 

Quantity ( EOQ ) 

คือ การที่จะสั่งซื้อสินค้าในแต่ละ

คร้ังจะสั่งในปริมาณหรือจ านวนที่

ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ าที่สุด 

95 โปรแกรมประยุกต์ทาง

ธุรกิจขั้นสูง เอบีเอพี 

Advanced Business 

Application 

Programming 

(ABAP) 

คือ  ภาษาโปรแกรมในยุคที่ สี่ 

พัฒนาในช่วงยุคปี 80 เดิมทีเป็น

ภ าษ าส า ห รั บ ใ ช้ ท า ร า ย ง าน

แพลตฟอร์ม SAP R/2 ในช่วงแรก

ชื่ อ  เ อ บี เ อ พี  ย่ อ ม า จ า ก

ภาษาเยอรมันว่า  “Allgemeiner 

Berichtsaufbereitungsprozessor” 

ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ว่ า  “ ตั ว

ประมวลผลทั่วไปในการสร้าง

รายงาน”    

 

96 ผู้ใช้งาน User คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือได้

ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ 
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97 ผู้ดูแลระบบ Administrator คื อ  ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ บ ริห ารและ

จัดการระบบคอมพิว เตอร์ใน

องค์กรโดยดูแลติดตั้งบ ารุงรักษา

ระบบปฏิบัติการ เช่น การติดตั้ง

ฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและปรับปรุง

ซอฟต์แวร์ 

 

98 ผู้ประกอบการ Operator คือ บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดย

เผชิญกับความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนของธุรกิจเพื่อแสวงหาผล

ก าไรและความเติบโต 

 

99 แผนการผลิตหลัก Master Production 

Schedule 

คือ ตารางข้อมูลที่แสดงถึงชนิด 

ป ริ ม าณขอ งก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า

ตลอดจนต้องผลิตสินค้าเหล่านี้

เมื่อใด ซึ่งแผนการผลิตหลักที่ดี

จะต้องมีความละเอียดถูกต้องและ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

100 ฝ่ายสนับสนุนการผลิต Manufacturing 

Support 

คือ  ก ารจั ดหาและสนับสนุน

ท า งด้ า น เทคนิ ค และ คว า ม รู้

เ กี่ ย ว กั บ ล า ดั บ ขั้ น ต อ น ก า ร

ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการผลิต

และปรับปรุงความสามารถในการ

ผลิต 
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101 พื้นที่ส าหรับส่งสินค้า Shipping Dock คือ พื้นที่ส าหรับส่งสินค้าอาจเป็น

พื้นที่ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้

ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่ง

ไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง 

 

102 แฟตบาร์ Flatbar คือ เหล็กรูปพรรณผลิตจากการรีด

เย็นหรือรีดร้อน ลักษณะเป็นเส้น

แบนสามารถก าหนดขนาดตัด

และสั่งรีดได้ตามความต้องการใน

การใช้งาน ทนแรงยืด ทนแรงพับ

ได้ด ี

103 มิต ิ Dimension คือ สิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ 

ได้แก่ ความกว้าง ความยาวและ

ความสูง 

104 มิลลิ่ง Milling คือ กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน

ด้ ว ย เ ค ร่ื อ งจั ก รที่ เ ร า เ รี ย กว่ า

เคร่ืองกัดหรือเคร่ืองมิลลิ่ง 

105 รมด า Black Oxide คือ การน าวัสดุโลหะประเภท

เหล็กมาผ่านกระบวนการทางเคมี 

เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ที่จะ

เ ป ลี่ ย น ผิ ว เ ห ล็ ก ไ ป เ ป็ น

สารประกอบในกลุ่ม FeO ซึ่งเป็น

ลักษณะอ๊อกไซด์โลหะ โดยจะปก

คลุม เป็นฟิล์ม อ๊อกไวด์บนผิว
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โลหะเหล็กนั้นๆไม่ให้เกิดสนิม

หรือผุกร่อน จึงช่วยป้องกันการผุ

กร่อนของเหล็กได้ 

106 ระดับการบริการลูกค้า Service Level คื อ  ก า ร ก า ห น ด ร ะ ดั บ ก า ร

ให้บริการลูกค้าโดยแบ่งออกได้ 3 

ระยะได้แก่ การบริการลูกค้าที่ท า

ก่อนขายการบริการลูกค้าที่ท า

ระหว่างขาย การบริการลูกค้าที่ท า

หลังการขาย 

107 ระบบการเงิน Finance System คือ  ระบบที่ เ อ้ื ออ านวยความ

สะดวกให้ผู้ออมและผู้ลงทุนมา

พบกันโดยมีตลาดการเงินเป็น

ตัวกลาง 

108 ระบบการนับสินค้า Cycle Count คือ การนับสินค้าที่มีอยู่จริงใน

พื้นที่ เป็นรอบๆ ซึ่งการนับนั้น

อาจจะท าปีละคร้ังหรือเดือนละ

คร้ังแต่กระบวนการนับนี้จะเป็น

การนับทุกวันก่อนเร่ิมงาน 

109 ระบบการวางแผนความ

ต้องการวัสดุแบบวงจรปิด 

Closed - Loop คือ ระบบที่มุ่งเน้นการค านวณ

ปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบเพียงอย่าง

เดียว 

110 ระบบตรวจสอบ

แบบต่อเน่ือง 

Perpetual คือ การตรวจนับสินค้าแต่ละชนิด

โดยทั่วถึงตลอดปี ทั้งนี้จะมีการ

หมุนเวียนนับตามบัญชีคุมยอด
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สินค้าคงคลังแต่ละชนิดท าให้

ธุรกิจทราบว่าขณะนั้นมีสินค้าอยู่

เท่ า ใดโดยที่ ไม่ต้องตรวจนับ

สินค้าที่อยู่ในคลัง 

111 ระบบตรวจสอบแบบสิ้น

งวด 

Periodic คือ ระบบตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่

จริง ณ วันที่ก าหนดไว้ส าหรับ

ตรวจนับสินค้าตลอดจนวิธีการ

ดั งกล่ าวจะไม่มีบัญชีคุมยอด

สินค้า ท าให้เสียเวลาในการตรวจ

นับ ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะสมกับ

ธุรกิจที่มีปริมาณสินค้าคงคลัง

น้อย 

112 ระบบที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ

คลังสินค้า อีอาร์พี 

Warehouse Focused 

ERP System 

คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้

สามารถรองรับการบริหารจัดการ 

ทุกกิจกรรมภายในคลังสินค้ า

ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ

คลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า

ขนาดใหญ่ของกิจการค้าส่ง ค้า

ปลีก อีกทั้งยังสามารถดัดแปลง

เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะบบก า ร

วางแผนทรัพยากรของธุรกิจ 

113 ระบบบัญชี Accounting System คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้

บริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น 

เอกสารการโอนเงิน เอกสารการ

เบิ กจ่ าย เ งิ นไว้ เป็นหมวดหมู่
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เรียงล าดับวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการ

ค้นหาและสะดวกในการที่จะ

ทราบต้นทุนและก าไรของบริษัท 

114 ระบบประยุกต์การ

ประมวลผลข้อมูล เอสเอพี 

System Application 

and Product in Data 

Processing (SAP) 

คือ ระบบขนาดใหญ่ที่ได้รวบรวม

เอาโซลูชั่นต่างๆ เข้ามารวมไว้ใน

ระบบโดยสามารถเขียนโปรแกรม

ให้ท างานเฉพาะโซลูชั่นที่ต้องการ

ได้และหากมีหลายโซลูชั่ นก็

สามารถน าข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้

จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไม ปัจจุบัน

นี้โปรแกรมเมอร์มากมายต่างหัน

มาสนใจ SAP กันมากขึ้น โซลูชั่น

ที่ SAP รองรับนั้นมีมากมาย เช่น 

ระบบการเงิน ระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์  ระบบลูกค้ า

สัมพันธ์ ระบบบัญชี ระบบสินค้า

คงคลัง เป็นต้น 

115 รากฐาน/พื้นฐาน Basis คื อ  ห ลั ก ส า คั ญ อั น เ ป็ น พื้ น

ฐานรองรับ ส่วยที่เป็นพื้นรองรับ

ส าหรับการพัฒนาต่อไป 

116 รายการบันทึกยอดคงเหลือ

หรือระบบรายงาน

สถานภาพคลังวัสดุ 

Inventory Status 

Record or Inventory 

Status File 

คือ ระบบที่แสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับยอดคงเหลือของวัตถุดิบ

ที่ใช้ในการผลิตจ านวนวัตถุดิบที่

ต้องใช้ จ านวนของวัตถุดิบที่ต้อง
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ซื้อเพิ่มและระยะเวลารอคอย  

117 ลูกค้า Customer คือ บุคคลที่ เป็นเป้าหมายของ

ธุรกิจทุกประเภท โดยที่พนักงาน

มี ห น้ า ที่ ที่ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร

ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า 

118 เลเซอร์คัท Laser Cut คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวัสดุที่

มคุรภาพสูงมากซึ่งมักจะมีความ

รวดเร็วในการตัด โดยเฉพาะวัสดุ

ที่ มี รูป ร่ างซับซ้อน โดยจะใช้

ความร้อนผ่านไปบนวัตถุ ท าให้

วัตถุบริเวณที่โดนความร้อนจาก

ล าแสงละลายอย่างรวดเร็วและถูก

ตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างละเมียด

สวยงาม 

119 วงจรชูฮาร์ต Shewhart Cycle คือ PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรชู

ฮ า ร์ ต  คื อ  ว ง จ รบ ริห า ร ง าน

คุณภาพที่ย่อมากจาก 4 ค าได้แก่ 

การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 

(Do) การตรวจสอบ (Check) การ

ด าเนินการให้เหมาะสมหรือการ

ปรับปรุงแก้ไข (Action) 

120 วงจรเดมมิง Deming Cycle คือ PDCA วงจรเดมมิงหรือที่เรียก

อีกชื่อหนึ่งว่าวงล้อบริหารงาน
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คุณภาพที่ย่อมากจาก 4 ค าได้แก่ 

การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 

(Do) การตรวจสอบ (Check) การ

ด าเนินการให้เหมาะสมหรือการ

ปรับปรุงแก้ไข (Action) 

121 วัตถุดิบ Raw Material คือสิ่งของที่ เตรียมไว้เพื่อใช้ใน

กระบวนการผลิตหรือประกอบ

สินค้าส า เ ร็จ รูปอาจได้มาจาก

ธรรมชาติหรือสิ่งอื่น 

 

122 วัตถุดิบทางอ้อม Indirect Material คือ ส่วนประกอบโดยตรงของ

สินค้าส าเร็จรูปซึ่งเรียกว่า วัตถุดิบ

ทางอ้อมในการผลิตเช่น ด้าย เป็น

วัสดุสิ้นเปลื้องของธุรกิจผลิต

เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 

 

123 วัตถุประสงค์ของการ

จัดการคลังสินค้า 

Objective of 

Warehouse 

Management 

คือ การมีสินค้าคงคลังในปริมาณ

ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะทั น ต่ อ ค ว า ม

ต้องการของลูกค้าเสมอเพื่อสร้าง

ยอดขายและรักษาระดับของส่วน

แบ่งตลาดไว้และสามารถลด

ระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลัง

ในราคาต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อ

ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วย 
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124 วัสดุการผลิต Supplies คือ สิ่งที่ธุรกิจผลิตสินค้าต้องใช้

ในการผลิตแต่ไม่ใช่ส่วนประกอบ

โดยตรงของสินค้าส าเร็จรูป 

125 วัสดุที่ซื้อมาใช้โดยตรง Direct Charge or 

Expense Items 

คือ วัสดุที่ไม่ได้ใช้เป็นประจ า ไม่

ส าคัญหาซื้อง่ายและใช้แล้วหมด

ไป เช่น สบู่ กระดาษช าระ เป็น

ต้น 

126 วัสดุที่มีลักษณะเป็น

สินทรัพย์ 

Fixed Asset Capital 

Items 

คือ การจัดประเภทของสินทรัพย์

ตามมูลค่า วัสดุประเภทนี้จะเป็น

สินทรัพย์ที่มีราคาแพงและเป็น

สินทรัพย์ถาวร ไม่สามารถใช้ให้

หมดไปได้มีการควบคุมดูแลเป็น

อย่างดี  ควรมีป้ายรหัสสินค้าที่

ก ากับตัวสินทรัพย์ด้วย เพื่อง่ายต่อ

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  เ ช่ น  ตู้ โ ต๊ ะ 

พิมพ์ดีด เก้าอ้ี เป็นต้น 

127 สแควร์ Square คือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

128 สมมติว่า What If คือ การอธิบายความคาดหมาย

ล่วงหน้าส าหรับปรากฎการณ์ที่

สามารถสังเกตได้มักใช้เป็นมูล

ฐานแห่งการหาเหตุผลการทดลอง

หรือการวิจัย 

129 ส่วนประกอบ Components คือ สิ่งต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่ง

ใหญ่หรือส่วนของสิ่งของต่างๆ ที่
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เป็นเคร่ืองประกอบท าให้เกิดเป็น

รูปขึ้นใหม่ 

130 สินค้าคงคลัง Inventory คือ สินค้าและวัสดุที่ เก็บไว้ใน

กระบวนการผลิต ทั้งก่อนการ

ผลิต ระหว่างการผลิต และผลิต

ส าเร็จรอจ าหน่าย 

 

131 สินค้าที่ถูกเก็บไว้ใน

คลังสินค้า 

Regular Storehouse 

Stock 

คือ สินค้าที่ยังไม่ถูกตัดออกจาก

บัญชี เพราะก ารใช้ จ่ า ยยั ง ไม่

เ กิ ดขึ้ นจะต้ อ ง เก็ บส า รองไว้

จนกว่าจะน าออกไปใช้หรือขาย

ไป ยอดเงินรวมทุกรายการจะเป็น

ยอดสินค้าคงคลังในแต่ละงวด

บัญชีของธุรกิจ 

 

132 สินค้าส าเร็จรูป Finished Goods คือ สินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้วและอยู่

ในสภาพพร้อมที่จะขายได้ จะถูก

จัดส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า 

ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรือส่งไปยัง

ลูกค้าโดยตรงหรืออาจเก็บรักษา

ไว้ในคลังสินค้าก่อนที่จะส่งให้

ลูกค้าต่อไป 

133 หมายเลขพัสดุ Stock Number คือ เลขรหัสที่ เอาไว้ตรวจสอบ

สถานะสิ่งของหรือแทนชื่อพัสดุ
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นั้นๆ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 

134 อลูมิเนยีม  Aluminum คื อ  โลหะที่ อ่ อนและ เบ าที่ มี

ลักษณะไม่เป็นเงา เนื่องจากเกิด

การออกซิเดชันชั้นบางๆ ที่เกิดขึ้น

เ ร็ ว เ มื่ อ สั ม ผั ส กั บ อ า ก า ศ 

โลหะอลูมิเนียมไม่เป็นสารพิษ 

ไม่ เ ป็ น แม่ เ ห ล็ ก แ ล ะ ไม่ เ กิ ด

ประกายไฟ 

135 อลูมิเนียม 6061 Aluminum  6061 คือ อลูมิเนียมที่ประกอบไปด้วย

ซิลิคอนและแม็กนี เซียมท าให้

สามารถท าการอบร้อนได้  จึ ง

สามารถท าการขึ้นรูปได้ดี แปรรูป

ง่ายและต้านทานการกัดกร่อนได้

ดี  

136 อลูมิเนียม 7075 Aluminum  7075 คื อ  อ ลู มิ เ นี ย ม ที่ ถู ก ใ ช้ เ ป็ น

โครงสร้างล าตัวของอุปกรณ์มือ

ถือและชิ้นส่วนที่มีความเค้นสูง

โดยจะมีค่าความแข็งแกร่งตั้งแต่

ระดับปานกลางจนถึงสูงมาก 

137 อลูมิเนียม 8006 Aluminum  8006 คือ อลูมิเนียมที่สงวนไว้ส าหรับ

ผสมกับธาตุอ่ืนๆ ถูกใช้เพื่อเพิ่ม

ความแข็งแกร่ง โดยไม่มีการ

สูญเสียสภาพการน าไฟฟ้า 

138 อลูมิเนียมโปรไฟล์ Aluminum Profile คือ อลูมิเนียมรีดขึ้นรูปเป็นเส้น
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ย า ว เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ น า ม า

ประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ 

ไ ด้ ห ล า ก หล า ย อ ลู มิ เ นี ย ม มี

คุณสมบัติที่มีน้ าหนักเบา ไม่เป็น

สนิม มีความสามารถในการรับ

แ ร ง ก ด ได้ สู ง  ส า ม า ร ถ ถอด

ประกอบและต่อเติมภายหลังได้

สะดวกไม่ต้องเชื่อม จึงเหมาะ

ส า ห รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ น

อุตสาหกรรมต่ างๆ  เช่น  งาน

โครงสร้าง เป็นต้น 

139 อลูมิเนียมอัลลอย Aluminum Alloy คื อ  โ ลหะผสมส่ วน ให ญ่ ใ ช้

ประโยชน์จากโลหะที่มีน้ าหนัก

เบาสองชนิด คือ อลูมิเนียมและ

แ ม ก นี เ ซี ย ม  นิ ย ม ใ ช้ ใ น

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

เนื่องจากอลูมิเนียม-แมกนีเซียม

เป็นอัลลอยโลหะผสมที่เบากว่า

โลหะผสมอลูมิเนียมอ่ืนๆ และท า

ปฏิกิ ริยากับไฟน้อยกว่าโลหะ

ผสมชนิดอ่ืนที่มีแมกนีเซียมผสม

อยู่ 

140 ฮาร์ดแวร์ Hardware คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้น

เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีลักษณะ

เป็นโครงร่าง 



บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 
จากที่ได้ไปศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า บริษัท แล็บ

เทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด วิเคราะหต์ามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ได้ศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า บริษัท แล็บเทคเอน

จิเนียริ่ง จ ากัด 
2. ได้ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียม 
3. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ใช้กับ

การศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขโดยยึดหลักความ

มีเหตุผลและความพอประมาณ มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนและการค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท า
โครงการ 
1. กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า 

จากที่ได้ไปศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้าบริษัท แล็บ
เทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่าบริษัทมีลักษณะการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมดังนี้  

1.1 มีการจัดกลุ่มวัตถุดิบตามระบบ ABC Analysis โดยพิจารณาจากมูลค่าและ
ลักษณะของรูปทรง 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการจัดกลุ่มวัตถุดิบอลูมิเนียมโดยพิจารณา
จากมูลค่าและลักษณะของรูปทรงโดยมีป้ายบ่งชี้ ชัดเจนตามหมวดหมู่ของวัตถุดิบ เช่น หากเป็น
วัตถุดิบที่มีลักษณะกลมจะก าหนดเป็น T9 หากเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงจะก าหนดเป็น AL9 

 
 

 

 
 
 

รูปภาพที่ 4.1 การจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า 
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2. ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียม 
จากการที่ได้เข้าศึกษาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้พบปัญหาและวิธีการ

แก้ปัญหาการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียมดังนี้ 
2.1 ปัญหาระบบการควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบล่าช้า 
เน่ืองจากมีวิธีการลงบัญชีทุกคร้ังที่มีการรับและเบิกจ่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะท า

ให้บัญชีคุมยอดมีความเที่ยงตรงสูง แต่ก็เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารสูงเช่นกันอีกทั้งยังยาก
ต่อการตรวจทานและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอีกด้วย  

2.2 วิธีการแก้ปัญหาระบบการควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบล่าช้า 
ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการน าระบบ SAP และระบบบาร์โค้ด ( Barcode ) เข้ามาช่วย

ลดขั้นตอนการด าเนินงานแต่ยังคงรักษาความเที่ยงตรงของวัตถุดิบเอาไว้ได้ช่วยให้การตรวจทาน
และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยและยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านงาน
เอกสารได้อีกด้วย 
 
 
 

 
     

 

        

           รูปภาพที่ 4.2 บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ  รูปภาพที่ 4.3 สมุดบันทึกการเบิกจ่ายสินค้า 

     

 

 

 

           รูปภาพที่ 4.4 แฟ้มบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ    รูปภาพที่ 4.5 ใบเบิกสินค้าแบบใหม่ 
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2.3  ปัญหาพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบงานระหว่างท ามีจ ากัด 
เนื่องด้วยพื้นที่คลังสินค้าวัตถุดิบ บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด มีพื้นที่ไม่

เพียงพอต่อการรองรับวัตถุดิบที่รอคอยในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการผลิตและลักษณะ  
บรรจุภัณฑ์ที่หีบห่อวัตถุดิบนั้นดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

2.4 วิธีการแก้ปัญหาพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบงานระหว่างท ามีจ ากัด 
ทางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่หีบห่อวัตถุดิบ ท าให้สามารถประหยัด

พื้นการจัดเก็บและวัตถุดิบที่รอคอยกระบวนผลิตในขั้นตอนต่อไปและการจัดเก็บวัตถุดิบมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบวัตถุดิบที่มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 

 
3. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

จากการที่ได้เข้าศึกษาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด พบว่าทางบริษัทได้มีการ
น าเศษวัสดุที่เหลือใช้จากงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในเร่ืองของการลดต้นทุนด้านงานเอกสารคณะผู้จัดท าจึงได้ขอใช้โอกาสนี้ในการน าความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพดังนี้ 

3.1 การน าความรู้ด้านการน า เศษวัสดุที่ เหลือจากงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้กับการศึกษา 
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เนื่องมาจากมีเศษวัสดุคงเหลือจ านวนมากจากการผลิตและเศษวัสดุอลูมิเนียมบาง
ประเภทนั้นมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีน้ าหนักเบาสามารถรองรับวัตถุดิบที่มีน้ าหนักมากได้จึงมีการ
ดัดแปลงเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในบริษัท คณะผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ในเร่ืองของการน าวัตถุดิบที่
เหลือใช้จากงานมาประยุกต์กับการน าสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวมาดัดแปลงแก้ไขให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4.7 เศษวัสดุอลูมิเนียมและรถเข็นที่ท าการดัดแปลง 
 

3.2 การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในเร่ืองของการลดต้นทุนด้านงานเอกสาร
และประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ 

เนื่องด้วยทางบริษัทมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบด้วยการลงบัญชีทุกคร้ังที่มี
การเบิกจ่ายและมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยการถ่ายเอกสารไว้เป็นส าเนาเพื่ออ้างอิงข้อมูลในช่วง
ระยะเวลานั้น ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารสูงมาก หลังจากที่ทางบริษัทได้น าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้ พบว่าค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารลดลงและการเก็บข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการ
เบิกจ่ายนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการทราบข้อมูล
ในช่วงระยะเวลานั้น คณะผู้จัดท าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้า
มาช่วยลดขั้นตอนการท างานและน าไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ เช่น การใช้ระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในเร่ืองของการลดขั้นตอนการด าเนินงานและยังท าให้งานมีความแม่นย า
สูงขึ้นมาก อีกทั้งยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารได้มากอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4.8 แถบเมนูหลักของระบบ SAP 
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รูปภาพที่ 4.9 ลักษณะการแสดงข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ SAP 
 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขโดยยึดหลักความมีเหตุผลและ
ความพอประมาณ มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนและการค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าโครงการ 

คณะผู้จัดท าโครงการได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 
2 เงื่อนไขโดยยึดหลักความมีเหตุผลและความพอประมาณมาปรับใช้ในการด าเนินงานโครงการ
ดังนี ้

4.1 คณะผู้จัดท าโครงการได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตและหนังสือ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

4.2 คณะผู้จัดท าได้มีการวางแผนก าหนดการส่งงานในแต่ละช่วงให้ตรงกับกรอบ
เวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อที่จะได้มีเวลาในการน าข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการมาปรับปรุง
แก้ไขให้โครงการน้ันออกมาครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

4.3 คณะผู้จัดท าได้มีการน าวัตถุดิบเหลือใช้ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก มาใช้ในการ
จัดท าโมเดลเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและเป็นการน าสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

4.4 คณะผู้จัดท าได้มีการเตรียมตัวก่อนการเข้าศึกษาในบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง 
จ ากัด เช่น การตั้งค าถามให้ตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดท าต้องการที่จะศึกษา 
เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงประเด็นกับกรณีศึกษาของคณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

จากการศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท 
แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด พบว่าทางบริษัทมีการวางแผนกระบวนการจัดเก็บและควบคุมการ
เบิกจ่ายวัตถุดิบอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจเช็คดูแลวัตถุดิบอลูมิเนียมอีกทั้งยัง
สามารถจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และได้มีการน าระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
ควบคุมวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้าให้มีความเที่ยงตรงสูง เช่น การตรวจดูยอดคงเหลือของ
วัตถุดิบ การจัดเก็บข้อมูล การรับเข้าและจ่ายออก ท าให้ข้อมูลและการควบคุมวัตถุดิบอลูมิเนียม
ภายในคลังสินค้ามีการอัพเดทตลอดเวลา จึงส่งผลการควบคุมวัตถุดิบอลูมิเนียมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมใน
คลังสินค้า ดังนี้ 

 
1. กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า 
2. วิธีการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียม 
3. การน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน

มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาเป็น

แนวทางในการด าเนินงานโครงการ โดยยึดหลักความมีเหตุผลและความพอประมาณมาใช้ในทุกๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

 
1. กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้า 

ลักษณะกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมในคลังสินค้าบริษัท แล็บเทคเอนจิ
เนียริ่ง จ ากัด นั้นจะเป็นการจัดเก็บตามระบบ ABC Analysis โดยพิจารณาจากมูลค่าของวัตถุดิบและ
การใช้งาน หากวัตถุดิบมีความต้องการใช้งานบ่อยคร้ังก็จะจัดเก็บวัตถุดิบไว้ใกล้กับทางออกของ
คลังสินค้า เพื่อง่ายต่อการเบิกจ่ายแต่ถ้าหากเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงก็จะท าการจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่
ได้ก าหนดเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและง่ายต่อการจัดเก็บ 
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2. วิธีการควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบอลูมิเนียม 
เนื่องด้วยคลังสินค้าวัตถุดิบของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด มีการจัด

ประเภทสินค้าโดยพิจาราณาตามมูลค่าของสินค้านั้นๆ เป็นหมวดหมู่โดยสินค้าที่มีมูลค่าสูงจะมีการ
ควบคุมโดยมีการลงบัญชีทุกคร้ังที่มีการเบิกจ่ายจึงง่ายต่  อการตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการเบิกจ่าย
ไป ณ วันที่เท่าไรและใครแผนกไหนเป็นผู้ที่มาท าการเบิกวัตถุดิบและได้มีการน าระบบบาร์โค้ดเข้า
มาช่วยลดขั้นตอนการตัดสต๊อกวัตถุดิบท าให้การควบคุมการเบิกจ่ายนั้นมีความเที่ยงตรงของข้อมูล
สูงและเกิดข้อผิดพลาดน้อยมาก 

 
3. การน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ 

ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการน าระบบ SAP 
และบาร์โค้ด เข้ามาใช้ในการควบคุมวัตถุดิบและต้นทุนของกระบวนต่างๆ ในการผลิตสินค้าซึ่ง
ระบบสารสนเทศตัวนี้สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ และแสดงผลออกมาได้อย่างชัดเจนอีกทั้ง
ยังช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานด้านเอกสารและยังคงความเที่ยงตรงของข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะผู้จัดท าเห็นว่าการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานนั้น 
สามารถลดต้นทุนและกระบวนการท างานต่างๆ ได้จริงโดยเฉพาะด้านการน ามาใช้กับการเบิกจ่าย
วัตถุดิบ จากที่ต้องมีการลงบัญชีทุกคร้ังที่มีการเบิกจ่ายและในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังมีความ
ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยคร้ังเนื่องจากการลงตัวเลขผิดและข้อมูลในใบเบิกสินค้ามีความ
ซับซ้อนอย่างมาก แต่เมื่อน าระบบสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ก็เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจอย่างมาก เช่น 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัตถุดิบมีความรวดเร็วขึ้นอย่างมาก ความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายลดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัดและการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายย้อนหลังนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จะเห็น
ได้ว่าการน าระบบสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานนั้นสามารถช่วยให้ลดขั้นตอน
กระบวนการท างานได้และยังช่วยลดต้นทุนด้านงานเอกสารได้อีกด้วย 

 
4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยยึดหลักความมีเหตุผลและความพอประมาณมาใช้ในทุกๆ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ 

ทางคณะผู้จัดท าโครงการได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยยึดหลัก
ความมีเหตุผลและความพอประมาณช่วยในเร่ืองของการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการดังนี้ 
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4.1 การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือ 
เพื่อให้การด าเนินงานโครงการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทางคณะผู้จัดท าจึงได้แบ่ง

หน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลทั้งในหนังสือและบทความต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมจากเนื้อหาที่มีความชัดเจนและครอบคลุมกับกรณีศึกษาของคณะ
ผู้จัดท า 

4.2 การวางแผนก าหนดการส่งงานโดยยึดหลักความมีเหตุผล 
เน่ืองด้วยกรอบก าหนดเวลาการส่งงานค่อนข้างต่อเนื่องอย่างมากและคณะผู้จัดท า

โครงการมีช่วงเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงได้มีการวางแผนก าหนดการส่งงานในแต่ละช่วงโดยเน้นการ
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในการส่งงานแต่ละคร้ังจะเป็นกา รส่งงาน
ล่วงหน้าก่อนกรอบเวลาที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้มีเวลาในการท างานล่วงหน้าและสามารถน า
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการโครงการมาแก้ไขและส่งได้ทันเวลาพอดี 

4.3 การน าวัตถุดิบที่เหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์โดยยึดหลักความพอประมาณ 
การด าเนินการจัดท าโมเดลทางคณะผู้จัดท าเน้นการใช้วัตถุดิบที่เหลือจากการใช้

งาน เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก เนื่องด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงและราคาถูกหาซื้อได้ง่าย จึงเป็น
ตัวเลือกที่ดีส าหรับการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าโมเดล 

4.4 การเตรียมตัวก่อนการเข้าศึกษาภายในบริษัทโดยยึดหลักความมีเหตุผล 
คณะผู้จัดท าได้มีการวางแผนก่อนการเข้าศึกษาภายในบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง 

จ ากัด เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า ในการเข้าศึกษานั้นคณะผู้จัดท าควรที่จะเตรียมค าถามส าหรับสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดท าต้องการจะศึกษา และให้ได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงประเด็นกับหัวข้อ เช่น ลักษณะของการท างาน ปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน แนวทางและวิธีการแก้ไข เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ทางคณะผู้จัดท าได้เข้าศึกษากระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบอลูมิเนียมมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ควรมีการจัดอบรมพนักงานในส่วนของการใช้งานโปรแกรม SAP เพื่อให้
สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ควรมีการเพิ่มเครนส าหรับยกวัตถุดิบที่มีน้ าหนักมาก 
3. ควรมีการต่อเติมชั้นวางวัตถุดิบอลูมิเนียมเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการแยก

ประเภทของอลุมิเนียมและง่ายต่อการจัดเก็บ 
4. จัดท าป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากป้ายบ่งชี้ของวัตถุดิบไม่ชัดเจนมีการ

เสื่อมสภาพตามกาลเวลา 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
1. ทางบริษัท ควรมีการติดต้ังเครนเนื่องจากตัววัตถุดิบมีน้ าหนักมากเพื่อให้ง่ายต่อ

การจัดเก็บวัตถุดิบ 
2. จัดจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการท างานจากการยกวัตถุดิบที่มีน้ าหนักมากหรือ

จากการยกวัตถุดิบลงจากที่สูง 
3. ควรมีการฝึกอบรมพนักงานในส่วนของการยกเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ

อย่างถูกวิธีเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการท างาน 
4. ควรมีการแยกเกรดวัตถุดิบอลูมิเนียมให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการหยิบใช้งาน

วัตถุดิบผิดประเภทเพราะ วัตถุดิบอลูมิเนียมอัลลอยนั้นจะมีมูลค่าสูงแตกต่างจากอลูมิเนียมทั่วไป
เน่ืองด้วยมีการผสมกันของวัตถุดิบตั้งแต่สองชิดขึ้นไป 
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ภาคผนวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพศึกษาดูงานในคลังสินค้าบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ด้านหน้าทางเข้าบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
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ภาพที่ 3 ถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารก่อนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ผังโมเดล บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย  
1. Area A คลังสินค้าวัตถุดิบอลูมิเนียม 
2. Area B การน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี 
3. Area C บรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรผลิตพลาสติก 
4. Area D การขนส่งเคร่ืองจักรผลิตพลาสติก 

1. ตรวจรับ 2. จัดเก็บ 

3.แยกประเภท 4. บันทึกข้อมูล 

1. ตรวจรับ 

2. แยกขนาด 3. ขนย้าย 

4. จัดเก็บ 

1. ออกแบบ 

2. บรรจุหีบห่อ 3. ขนย้าย 

4. เรียงล าดับ 5. จัดเตรียมพื้นที่  6. ขนสินค้าขึ้น 

7. ปิดตู้ 8. ส่งมอบสินค้า 

Area A Area B 

Area C Area D 
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ภาพที่ 1 ก าหนดพื้นที่การจัดวางตามแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้ 

 

 
 

ภาพที่ 2 วางชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้ท าไว้และตรวจดูความเรียบร้อย 
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ภาพที่ 3 ติดกาวร้อนตามชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ตรวจทานความเรียบร้อยอีกคร้ัง ก่อนท าการส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
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ค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ 

รายการ ราคา/บาท 

1. แผ่นอคิริค 1,000 

2. ไม้อัด 100 

3. ตลับหมึก 799 

4. กระดาษ A4 80 

5. สีน้ า 79 

6. ปืนกาว 39 

7. รถโมเดล 39 

8. พู่กัน 30 

9. คัตเตอร์ 25 

10. กรรไกร 20 

11. กระดาษสี 20 

12. แท่งกาว 20 

13. ดินสอ 10 

14. ลังกระดาษ 3 

15. ค่าเข้าเล่มโครงการปกหน้า 200 

รวม 2,464 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 
 
นาย ฉัตรธงชัย  จิตต์รักธรรม 
เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
ที่อยู่ปัจจุบัน 266 หมู่ 5 ต าบล ท้ายบ้าน อ าเภอ เมือง 
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 
เบอร์ติดต่อ 09-1710-8685 
อีเมล์ preacher_life@hotmail.com 
 
 
นาย วรวุฒิ  สระแก้ว 
เกิดวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
ที่อยู่ปัจจุบัน 24/68 ต าบล เทพารักษ์ อ าเภอ เมือง 
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 
เบอร์ติดต่อ 06-4120-5925 
อีเมล์ kong_kongg@hotmail.com 
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