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  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาวธีิการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้  เพื่อ

ศึกษาปัญหาในการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการ

เก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ เพื่อนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณมาประยกุตใ์ช้

ในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ และเพื่อนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา

และประกอบอาชีพ 

  จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํโครงการน้ีผูจ้ดัทาํไดน้าํโปรแกรมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินโครงการหลกั ๆ จะใชเ้ป็นโปรแกรม Microsoft Word นาํมาใช้ในการพิมพรู์ปเล่มรายงาน

งาน และโปรแกรม Microsoft PowerPoint นํามาใช้ในการนําเสนอข้อมูลของโครงการ เพื่อให้

ขอ้มูลออกมาในรูปแบบของการนาํเสนออยา่งสมบูรณ์แบบ 

ผลการดาํเนินงานตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงโครงการน้ีมีประโยชน์

ต่อผูจ้ดัทาํและนักศึกษารุ่นต่อไป ในด้านการนเอาระบบ FIFO มาใช้ในการเก็บรักษาสินคา้ นํา

เทคนิคมาใช้ในการกาํหนดสัญลกัษณ์แทน วนัท่ีผลิตวนัหมดอายุ ช่วยบริหารลดขั้นตอนในการ

คน้หาสินคา้ให้มีประสิทธิภาพและนาํการป้องกนัจากท่ีสินคา้ขาดหรือสินคา้เกินจากการเก็บรักษา

สินคา้และมีวธีิการเลือกสถานท่ีท่ีเก็บสินคา้ไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่เกิดความเสียหายและสามารถนาํ

วธีิการเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและพฒันาในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
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กติตกิรรมประกาศ 

 

โครงการฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน 

อาจารย์ละออ  อุบลแยม้ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการและท่านคณะกรรมการทุกท่านท่ีคอยให ้

คาํแนะนาํท่ีมีประโยชน์อีกทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็นกาํลงัใจคอยผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จ 

สมบูรณ์ คณะผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอย่างสูงท่ีทาํให้โครงการฉบบัน้ี 

เสร็จ สมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี  

กราบขอบพระคุณ บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั และขอขอบพระคุณ คุณ

ปกรณ์พนัธ์  จนัทรวิฑูร ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัและบริหารคุณภาพ ทีมงานทุกท่านท่ี มอบ

โอกาสให้คณะผูจ้ดัทาํเขา้ไปศึกษาดูงานภายในบริษทั ตลอดจนให้ความห่วงใยและอาํนวยความ

สะดวกในเร่ืองต่าง ๆ แก่คณะผูจ้ดัทาํตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาดูงานอยภูายในบริษทัน้ี  

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอนอ้มรําลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีได้

กรุณาอบรมสั่งสอนรวมทั้ งบุคคลในครอบครัวทุกคนและเพื่อน ๆ ของคณะผูจ้ดัทาํท่ีคอยเป็น

กาํลงัใจและอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จในคร้ังน้ี หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

 

 

คณะผู้จัดทาํ 

(2) 
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บทที ่1 

บทนํา 

หลกัการและเหตุผล 

 คลงัสินคา้ (Warehouse)คืออาคารทางพาณิชยท่ี์ใช้สําหรับเก็บสินคา้เพื่อรอการ

ขนส่ง คลงัสินคา้ถูกใช้โดยผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ผูค้า้ส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลงัสินคา้

มกัจะเป็นอาคารธรรมดาหลงัใหญ่และกวา้งตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในตวัเมือง ภายในอาคารมี

ทางลาดเอียงสาํหรับขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือลงรถหรือบางคร้ังคลงัสินคา้ใชรั้บถ่ายสินคา้มาจากสถานี

รถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง และมกัจะมีเครนหรือฟอร์คลิฟตเ์พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีวางอยู่

บนแท่นวางสินคา้ (pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO สินคา้ท่ีเก็บอาจเป็นชนิดใดก็ไดเ้ช่น วตัถุดิบ วสัดุ

บรรจุภัณฑ์  ช้ินส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสําเร็จรูปเก่ียวกับเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลังเพื่อระบุตวัสินค้า เพื่อ

จาํแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละ

ช่วงเวลาและตระหนกัถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 เช่นเดียวกบั บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั เกิดจากการวางแผนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลังสินค้าจะทาํหน้าท่ีในการเก็บสินค้า

ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อให้เกิดการดําเนินงานเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุนและ

ควบคุมคุณภาพของการเก็บบรรจุภณัฑ์การป้องกนัและลดการสูญเสียจากการเกิดขอ้ผิดพลาดจาก

บรรจุภณัฑ์ภาชนะ ขาด หรือผิดรูป เป็นตน้ ถา้การดาํเนินงานโดยไม่มีการตรวจสอบในคลงัสินคา้ก็

จะทาํให้งานมีผลเสียไปถึงลูกคา้ ทาํให้บริษทัเสียช่ือเสียงและในการสั่งสินคา้คร้ังต่อไปก็ทาํให้

ลูกคา้เกิดความไม่ไวว้างใจ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งศึกษาและควรปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายในคลังสินค้าให้ได้คุณภาพสูงสุดจึงจะประสบความสําเร็จและ ได้ตระหนักถึงการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นนโยบายหลกัท่ีไดท้าํมาอยา่งต่อเน่ือง  

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงศึกษาการจดัเก็บรักษาวตัถุดิบในคลงัสินคา้กรณีศึกษา บริษทั 

เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จาํกัด เพื่อได้ทราบถึงวิธีการจัดเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์หรือวตัถุดิบใน

คลงัสินคา้และการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดและหาแนวทางการแก้ไข

ตลอดจนทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและนาํความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา 

การดาํรงชีวติและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาวธีิการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาในการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ 

4. เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ 

5. เพื่อนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาและประกอบอาชีพ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงวธีิการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ 

2. ทราบถึงปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหาในการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ 

3. ไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ 

4. สามารถนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการได ้

5. สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาและประกอบอาชีพ 
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บทที ่ 2 

ประวตับิริษทัและการดาํเนินงานธุรกจิ 

 

 

 

 

 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จํากดั 

  บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม เช่น นํ้ ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนยานยนต์ นํ้ ามนั

เกียร์ มีหวัขอ้ท่ีจะศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1.  ประวติัความเป็นมาของบริษทั 

2.  รูปภาพป้ายหนา้บริษทั 

3.  ผงัองคก์ร 

4.  แผนท่ี 

5.  นโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน 

6.  ขอ้มูลการติดต่อบริษทั 

7.  ผลิตภณัฑแ์ละภาพประกอบ 
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1. ประวติัความเป็นมาของบริษทั 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จาํกัด ได้ก่อตั้ งข้ึนในปี พ.ศ. 2518 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 70ลา้นบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทัไทย และบริษทัญ่ีปุ่น 3 บริษทั คือ ฝ่ายไทย

ประกอบดว้ย บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั และฝ่ายญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย บริษทั มตัสุโมโต ้ยู

ชิ-ไซยากุ จาํกดั และ บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แห่งนครโตเกียว โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อ

ประกอบกิจการการผลิตเคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงในระยะแรกบริษทัฯ ไดรั้บความ

ร่วมมือดา้นการจดัการรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ดา้นการผลิตจากฝ่ายญ่ีปุ่น 

ในปี 2524 เม่ือกิจการของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ จึงได้เพิ่มการผลิต

นํ้ามนัหล่อล่ืนข้ึนอีกแขนงหน่ึง บริษทัฯ ยงัเป็นบริษทัคนไทยบริษทัแรกท่ีทาํการผลิตนํ้ามนัหล่อล่ืน

หลายประเภท ส่งให้กบัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในราคาท่ีถูกลงจากการผูกขาดบริษทัขา้ม

ชาติ จึงเป็นการลดดุลการคา้ใหแ้ก่ประเทศชาติอยา่งมาก 

ต่อจากนั้นมาในปี 2546 ในส่วนของธุรกิจส่ิงทอของประเทศเร่ิมมีการตกตํ่า ทาํให้

การผลิตเคมีส่ิงทอได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงทาํให้บริษทัฯต้องยุติการผลิตส่ิงทอ มุ่งเน้น

ดาํเนินการในส่วนของการผลิตและธุรกิจการคา้นํ้ามนัหล่อล่ืนเป็นหลกั และในปี 2550 ทางผูถื้อหุ้น

ฝ่ายไทยบริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ไดท้าํการซ้ือหุ้นจากฝ่ายญ่ีปุ่นมาทั้งหมดจึงทาํให้ใน

ปัจจุบนั บริษทัฯไดถื้อเป็นบริษทัของคนไทย 100% 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ จึง

มีความเช่ือมัน่วา่ จะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัในตลาด ภารกิจสําคญัของบริษทัฯ คือ

การผลิตและธุรกิจการคา้นํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัของบริษทัฯ ท่ีมีต่อลูกคา้

ทั้งรายหลกัและรายยอ่ย เช่น การจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้รวดเร็วและตรงต่อเวลา ใหบ้ริการและความพึง

พอใจสูงสุดต่อลูกคา้ เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของบริษทัฯไดคื้อ 

1. การสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ 

2. ความพึงพอใจจากลูกคา้ 

3. การทุ่มเทและเสียสละจากพนกังาน 

4. ความร่วมมือจากองคก์รภายนอก เช่น ธนาคาร, สถาบนัการเงิน, คู่คา้ทาง 

ธุรกิจเป็นตน้ 
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2. รูปภาพป้ายหนา้บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั 
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3. ผงัองคก์ร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 
PLN WRM QC PDB PDF WFG QM MTN SHE 

SALES

&MKT 
CS 

PUR R&D SP 

Special Products Manager 

Jaturporn Pimpasingh 

 

Commercial Manager 

Chananya Chainaranon 

 

Ops&QM Director 

Dr.Prakornphant 

Chantaravitoon 

 

 

Commercial Disector 

 

IT 
HR& 

ADM 

FIN& 

ACCT 

Operations and Quality 

Management 
Commercial 

 

Outsourced to  

5 Chem Group 

Mingmas Bhrommanop 

 

Support Functions 

 

Managing Director 

Worrawan Viriya-Apa 
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4. แผนท่ีบริษทั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีบริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั 
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5. นโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน 

  บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั มีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะเป็นบริษทัท่ีผลิต 

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้ งในด้านคุณภาพท่ี

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของลูกคา้ การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา รวมถึงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค และการปรับปรุงประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

 

นโยบายคุณภาพ หน่วยงาน วตัถุประสงค์คุณภาพองค์กร 

การผลิตสินคา้และการ

บริการท่ีมีคุณภาพ 

PDB - ปริมาณการผลิตเฉล่ียวนัละ 165,000 ลิตรต่อวนั (ใน

เวลาทาํการ) 

- จาํนวน Batch การผลิตท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบคร้ังแรก

นอ้ยกวา่ 10 คร้ังต่อเดือน 

การตอบสนองความพึง

พอใจสูงสุดของลูกคา้ 

CM แ ล ะ

ส่วนกลาง 

ค่ า  CSI (Customer Satisfaction Index) 4.00 ต่ อ ค ร้ั ง 

สาํหรับ Key account 

ค่ า  CSI (Customer Satisfaction Index) 4.70 ต่ อ ค ร้ั ง 

สาํหรับ Small account 

ขายสินคา้ใหไ้ดต้าม

ประมาณการณ์ต่อปี 

CM ยอดขาย ≥ ประมาณการณ์ประจาํปี 

การจดัทาํสูตร R & D - จดัทาํสูตรให้ได้ภายใน 3 วนัสําหรับสินคา้ ENGINE 

OIL 

- จัด ทํ า สู ต ร ใ ห้ ไ ด้ ภ า ย ใ น  3  ว ัน สํ า ห รั บ สิ น ค้ า 

INDUSTRIAL ย ก เว้ น ก ลุ่ ม  Cutting Soluble ใ ห้ ไ ด้

ภายใน 6 วนั 

 

ความสอดคลอ้งกบัขอ้ 

กาํหนดของลูกคา้และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนกลาง สินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด (กระบวนการ

ท่ีควบคุมไดภ้ายในองคก์ร) ≤ 2 LOT คร้ังต่อปี 

 



9 

นโยบายคุณภาพ หน่วยงาน วตัถุประสงค์คุณภาพองค์กร 

ส่งมอบถูกตอ้งและตรง

เวลา 

WFG - จ่ายส้นคา้ผดิพลาด ≤ 2 คร้ังต่อปี 

- ขอ้ร้องเรียนลูกคา้เก่ียวกบัการส่งมอบสําหรับสินคา้ท่ี

ผลิตเสร็จแลว้ และส่งไม่ไดต้ามกาํหนด ≤ 2 คร้ังต่อปี 

WRM การส่งมอบวตัถุดิบ,ภาชนะบรรจุและการส่งใบ P/R ให้

แผนกจดัซ้ือผดิพลาด ≤ 1 คร้ังต่อ 6 เดือน 

PLN ไม่ไดท้าํการวางแผนการผลิตสินคา้ไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี 

PUR ควบคุม Supplier ในการส่งมอบ สินค้าตรงต่อเวลา 

(ภายใน ± 3วนั หลงัเปิด PO) > 95% ต่อเดือน 

MTN Machine Down Time ≤ 2.5 % ของชัว่โมงการทาํงานต่อ

เดือน(เฉพาะการซ่อมภายใน) 

สินคา้มีสุขลกัษณะท่ีดี 

มีความปลอดภยั 

QC มีการร้องขอ MSDS ของวตัถุดิบจาก Supplier และมีการ

จดัทาํ MSDS สาํหรับสินคา้สําเร็จรูป 

ปรับปรุงประสิทธิผล

ของระบบอยา่ง

ต่อเน่ือง 

PAD 

SHE 

- ฝึกอบรมประจาํปี 6 ชัง่โมง ต่อ 1 หลกัสูตร ใหก้บั

พนกังานมากกวา่ 90% ของพนกังานทั้งหมด 

- มีหนกังานเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 2 วนั ≤ 

2 คร้ังต่อปี 
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6. ขอ้มูลการติดต่อบริษทั 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ : ท่ีอยูบ่ริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั 

สาํนกังาน เลขท่ี 196/4 หมู่1 ถนน สุขสวสัด์ิ ตาํบลปากคลองบางปลากด 

อาํเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290 

โทศพัท ์ : 0-2815-4600 (โรงงาน) 

โทรสาร  : 0-2425-8394 (โรงงาน)  

E-mail  : การขายและบริการ : sales.sfc@schemgroup.com 

ทรัพยากรบุคคล   : hr.sfc@schemgroup.com 

เทคโนโลยสีารสนเทศ : it.sfc@schemgroup.com 

Website  : http://www.sfcexcellence.co.th 

เวลาทาํการ : วนัเสาร์    ปิดทาํการ 

วนัอาทิตย ์ ปิดทาํการ 

วนัจนัทร์ 8:00–17:00 

วนัองัคาร 8:00–17:00 

วนัพุธ  8:00–17:00 

วนัพฤหสับดี 8:00–17:00 

วนัศุกร์  8:00–17:0 
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7. ผลิตภณัฑแ์ละภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ถงันํ้ามนั 1,000 ลิตร 

 

ภาพท่ี 2.3 แกลลอนนํ้ามนั 18 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.6 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 20 ลิตร 

 

ภาพท่ี 2.5 ถงับรรจุนํ้ามนัขนาด 200 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.8 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 18 ลิตร (แบบเหล่ียม) 

 

ภาพท่ี 2.7 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 18 ลิตร (แบบกลม) 
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     ภาพท่ี 2.10 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 1 ลิตร 

 

 

ภาพท่ี 2.9 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 4 ลิตร 
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บทที ่3 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 คณะผูรั้บผิดชอบโครงการได้ทาํการศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูลในกรณีศึกษาเร่ือง 

วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบในคลงัสินคา้ ของบริษทั  เอสเอฟซี เอ็กเซลเลน้ท์ จาํกดั ซ่ึงมีแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

   1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการจดัเก็บสินคา้ 

 2. วตัถุดิบและอุปกรณ์ในคลงัสินคา้ 

 3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในคลงัสินคา้ 

 4. เอกสารในคลงัสินคา้ 

 5. นิยามศพัท ์

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการจัดเกบ็สินค้า 

กลยุทธ์การจัดเกบ็สินค้า (Storage Strategy) ในคลงัสินค้า 

James แ ล ะ  Jerry (1998) ไ ด้ ก ล่ าว ไ ว้ใ น ห นั ง สื อ เร่ื อ ง  The Warehouse Management 

Handbook; the second edition ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจดัแบ่งรูปแบบใน

การจดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 

1. ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มี

การบนัทึกตาํแหน่งการจดัเก็บเขา้ไวใ้น ระบบ และสินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไวต้าํแหน่งใดก็ได้

ในคลงัสินคา้ ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้นั้นจะเป็นผูท่ี้รู้ตาํแหน่งในการจดั เก็บรวมทั้ง

จาํนวนท่ีจดัเก็บ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่รูปแบบการจดัเก็บน้ีเหมาะสําหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก มีจาํนวน

สินคา้หรือ SKU นอ้ย และมีจาํนวนตาํแหน่งท่ีจดัเก็บนอ้ยดว้ย สําหรับในการทาํงานในนั้นจะมีการ

แบ่งพนกังานท่ีรับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ โดยท่ีแต่ละโซนนั้นไม่ไดมี้แนวทางการปฏิบติัในเร่ือง

การจดัเก็บแลว้แต่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในโซนนั้นๆ ดงันั้นจึงไม่ไดมี้แนวทางท่ีเหมือนกนั จึงทาํ

ใหอ้าจเกิดปัญหาการจดัเก็บหรือการท่ีหาสินคา้นั้นไม่เจอในวนัท่ี พนกังานท่ีประจาํในโซนนั้นไม่

มาทาํงาน ตารางดา้นล่างจะแสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี และขอ้เสียของรูปแบบการจดัเก็บสินคา้โดย

ไร้รูปแบบ 
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ขอ้ดี 

   - ไม่ตอ้งการการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 

   - มีความยดืหยุน่สูง 

                           ขอ้เสีย 

   - ยากในการหาสินคา้ 

     - ข้ึนอยูก่บัทกัษะของพนกังานคลงัสินคา้ 

   - ไม่มีประสิทธิภาพ 

  2. ระบบจดัเก็บโดยกาํหดตาํแหน่งตายตวั (Fixed Location System)  แนวความคิด

ในการจดัเก็บสินคา้ รูปแบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU นั้น

จะมีตาํแหน่งจดัเก็บท่ีกาํหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้  ซ่ึงการจดัเก็บรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับคลงัสินคา้ท่ีมี

ขนาดเล็ก มีจาํนวนพนกังานท่ีปฏิบติังานไม่มากและมีจาํนวนสินคา้หรือจาํนวน SKU ท่ีจดัเก็บนอ้ย

ดว้ย โดยจากการศึกษาพบวา่แนวคิดการจดัเก็บสินคา้น้ีจะมีขอ้จาํกดัหากเกิดกรณีท่ี สินคา้นั้นมีการ

สั่งซ้ือเขา้มาทีละมากๆจนเกินจาํนวน location ท่ีกาํหนดไวข้องสินคา้ชนิดนั้นหรือในกรณีท่ีสินคา้ 

ชนิดนั้นมีการสั่งซ้ือเขา้ มานอ้ยในช่วงเวลานั้น จะทาํให้เกิดพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้ําหรับสินคา้ชนิดนั้น

วา่ง ซ่ึงไม่เป็นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีดี 

  ขอ้ดี 

   - ง่ายต่อการนาํไปใช ้

   - ง่ายต่อการปฏิบติังาน 

   ขอ้เสีย 

   - ใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่ไดไ้ม่เตม็ท่ี 

   - ตอ้งเสียพื้นท่ีจดัเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้อยูใ่นสตอ็ก 

   - ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากหลายตาํแหน่งในการจดัเก็บสินคา้ใหม้ากท่ีสุด 

   - ยากต่อการขยายพื้นท่ีจดัเก็บ 

   - ยากต่อการจดจาํตาํแหน่งจดัเก็บสินคา้ 

  3. ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหัสสินคา้ (Part Number System)รูปแบบการ

จดัเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจดัเก็บแบบกาํหนดตาํแหน่ง
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ตายตวั (Fixed Location) โดยขอ้แตกต่างนั้นจะอยู่ท่ีการเก็บแบบใช้รหัสสินคา้ นั้นจะมีลาํดบัการ

จดัเก็บเรียงกนัเช่น รหสัสินคา้หมายเลข A123 นั้นจะถูกจดัเก็บก่อนรหสัสินคา้หมายเลข B123 เป็น

ตน้ ซ่ึงการจดัเก็บแบบน้ีจะเหมาะกบับริษทัท่ีมีความตอ้งการส่งเขา้ และนาํออกของรหัสสินคา้ท่ีมี

จาํนวนคงท่ีเน่ืองจากมีการกาํหนดตาํแหน่งการจดัเก็บ ไวแ้ลว้ ในการจดัเก็บแบบใชร้หสัสินคา้น้ี จะ

ทาํให้พนกังานรู้ตาํแหน่งของสินคา้ไดง่้าย แต่จะไม่มีความยืดหยุน่ในกรณีท่ีองคก์รหรือบริษทันั้น

กาํลงัเติบโตและมีความ ตอ้งการขยายจาํนวน SKU ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองพื้นท่ีในการจดัเก็บ 

  ขอ้ดี 

   - ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ 

   - ง่ายต่อการหยบิสินคา้ 

   - ง่ายต่อการนาํไปใช ้

   - ไม่จาํเป็นตอ้งมีการบนัทึกตาํแหน่งสินคา้ 

   ขอ้เสีย 

   - ไม่ยดืหยุน่ 

   - ยากต่อการปรับปริมาณความตอ้งการสินคา้ 

   - การเพิ่มการจดัเก็บสินคา้ใหม่จะมีผลกระทบต่อการจดัเก็บสินคา้เดิมทั้งหมด 

   - ใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่ไดไ้ม่เตม็ท่ี 

  4. ระ บ บ ก ารจัด เก็ บ สิ น ค้าต าม ป ระ เภ ท ข อ งสิ น ค้ า  (Commodity System) 

เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้หรือประเภทสินคา้ (product type) โดยมีการจดั

ตาํแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปท่ีมีการจดัวางสินค้าในกลุ่ม

เดียวกนัหรือประเภทเดียวกนัไว ้ตาํแหน่งท่ีใกลก้นั ซ่ึงรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้แบบน้ีจดัอยูใ่น

แบบ combination system ซ่ึงจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้คือมีการเน้นเร่ือง 

การใช้งานพื้นท่ีจดัเก็บ มากข้ึน และยงัง่ายต่อพนักงาน pick สินคา้ในการทราบถึงตาํแหน่งของ

สินคา้ท่ีจะตอ้งไปหยิบ แต่มีขอ้เสียเช่นกนัเน่ืองจากพนักงานท่ีหยิบสินคา้จาํเป็นตอ้งมีความรู้ใน 

เร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ pick 

สินคา้ผดิชนิดได ้จากตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเก็บในรูปแบบน้ี 
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  ขอ้ดี 

   - สินคา้ถูกแบ่งตามประเภททาํใหพ้นกังานผูป้ฏิบติังานเขา้ไดไ้ดง่้าย 

   - การหยบิสินคา้ทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   - มีความยดืหยุน่สูง 

   ขอ้เสีย 

    - ในกรณีท่ีสินคา้ประเภทเดียวกนัมีหลายรุ่น/ยีห่้อ อาจทาํใหห้ยบิสินคา้ผดิรุ่น/ยีห่้อ 

   - จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของสินคา้แต่ละชิดหรือแต่ละยีห่อ้ท่ีจะหยบิ 

   - การใชส้อยพื้นท่ีจดัเก็บดีข้ึนแต่ยงัไม่ดีท่ีสุด 

   - สินคา้บางอยา่งอาจยุง่ยากในการจดัประเภทสินคา้ 

5. ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ได้กาํหนดตาํแหน่งตายตวั (Random Location System) 

เป็นการจดัเก็บท่ีไม่ได้กาํหนดตาํแหน่งตายตวั ทาํให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไวใ้น

ตาํแหน่งใดก็ได้ในคลงัสินคา้ แต่รูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีจาํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศในการ

จดัเก็บและติดตาม ขอ้มูลของสินคา้ว่าจดัเก็บอยู่ในตาํแหน่งใดโดยตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลอยู ่

ตลอดเวลาดว้ย ซ่ึงในการจดัเก็บแบบน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีใช้พื้นท่ีจดัเก็บอย่างคุม้ค่า เพิ่ม การใชง้าน

พื้นท่ีจดัเก็บและเป็นระบบท่ีถือวา่มีความยดืหยุน่สูง เหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาด 

ขอ้ดี 

   - สามารถใชง้านพื้นท่ีจดัเก็บไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

   - มีความยดืหยุน่สูง 

   - ง่ายต่อการขยายการจดัเก็บ 

   - ง่ายในการปฏิบติังาน 

   - ระยะทางเดินหยบิสินคา้ไม่ไกล 

    ขอ้เสีย 

   - ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัเก็บสินคา้อยา่งละเอียดและมีประสิทธิภาพ 

   - ตอ้งเขม้งวดในติดตามการบนัทึกขอ้มูลการจดัเก็บ 

  6. ระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ี

ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจดัเก็บในข้างต้น โดยตาํแหน่งในการจดัเก็บนั้ นจะมีการ

พิจารณาจากเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัของสินคา้ ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลงัสินคา้นั้นมีสินคา้ท่ีเป็นวตัถุ

อนัตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยูก่บัสินคา้อาหาร จึงควรแยกการจดัเก็บสินคา้อนัตราย และสินคา้

เคมีดงักล่าวให้อยูห่่างจากสินคา้ประเภทอาหาร และเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการจดัเก็บ
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แบบกาํหนดตาํแหน่งตายตวั สําหรับพื้นท่ีท่ีเหลือในคลงัสินคา้นั้น เน่ืองจากมีการคาํนึงถึงเร่ืองการ

ใช้งานพื้นท่ีจัดเก็บ ดังนั้ นจึงจัดใกล้ท่ี เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้กําหนดตําแหน่งตายตัว 

(Random) ก็ได ้โดยรูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีเหมาะสําหรับคลงัสินคา้ทุกๆแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

คลงัสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และสินคา้ท่ีจดัเก็บนั้นมีความ หลากหลาย 

ขอ้ดี 

   - มีความยดืหยุน่สูง 

   - เป็นการประสานขอ้ดีจากทุกระบบการจดัเก็บ 

   - สามารถปรับเปล่ียนการจดัเก็บไดต้ามสภาพของคลงัสินคา้ 

   - สามารถควบคุมการจดัเก็บไดเ้ป็นอยา่งดี 

   - ขยายการจดัเก็บไดง่้าย 

   ขอ้เสีย 

   - อาจทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความสับสนเน่ืองจากมีระบบการจดัเก็บมากกวา่ 1 วธีิ 

   - การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีจดัเก็บมีความไม่แน่นอน เปล่ียนไดต้ลอดเวลา 

 

นอกจากนี ้Charles (1997) ได้เสนอแนวคิดในการจัดเกบ็สินค้าไว้ 2 แนวคิด ดังนี้ 

 1. การจดัเก็บแบบซุ่ม (Random Storage) ซ่ึงเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงซ่ึงในการจดัเก็บ

สินคา้วธีิหน่ึง ท่ีทาํการเก็บสินคา้ ณ จุดหรือตาํแหน่งท่ีวา่งไดท้ัว่คลงัสินคา้เน่ืองจากไม่มีการกาํหนด

พื้นท่ีไวเ้ฉพาะสาํหรับสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง 

 2. การจดัเก็บตามปริมาณความตอ้งการหยิบสินคา้ (Volume-based Storage) ซ่ึง

เป็นเทคนิคการจดัเก็บสินคา้ ท่ีมีความตอ้งการสูงไวอ้ยูใ่กลก้บัประตูเขา้ออกเม่ือเปรียบเทียบลกัษณะ

การ จัดเก็บสินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 

(Volume-based Storage) มีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัคือ การจดัเก็บแบบ Volume-based Storage 

นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินคา้แต่ขอ้เสียคือทาํให้เกิดความแออดัในช่องทางเดิน

ท่ีเก็บสินคา้และทาํให้เกิด ความไม่สมดุลในการใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้สําหรับจดัเก็บแบบซุ่ม 

(Random Storage) นั้นจะเป็นวิธีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีจดัเก็บไดท้ัว่ทั้งคลงัสินคา้ซ่ึงจะช่วย

ลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสีย คือ ทําให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก 

เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีการหยบิบ่อยนั้น อาจมีพื้นท่ีจดัเก็บท่ีอยูไ่กลจากประตู เป็นตน้ 

 

คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึงพื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการใช้สอยและการเคล่ือน ยา้ยสินค้าและวตัถุดิบโดยคลังสินค้าทาํหน้าท่ีในการเก็บสินค้า

ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บใน

คลงัสินคา้ (Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
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 1.วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูปวตัถุดิบส่วนประกอบและช้ินส่วนต่างๆ 

                        2.สินคา้สําเร็จรูปหรือสินคา้ จะนบัรวมไปถึงงานระหวา่งการผลิตตลอดจนสินคา้

ท่ีตอ้งการทิ้งและวสัดุท่ีนาํมาใชใ้หม่  

 ประเภทของคลงัสินค้า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท 

 1. คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้า

ทณัฑบ์น เปิดใหบ้ริการเช่า โดยทาํสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น 

 2. คลังสินค้าเอกชน (Private warehouse) คลังสินค้าท่ีเอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ 

สร้างข้ึนมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินคา้ของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้ 

ซ่ึงคลงัสินคา้ประเภทน้ีจะควบคุมการดาํเนินงานและรับผิดชอบดา้นการบริหารคลงั สินคา้ท่ีมิได้

แสวงหาประโยชน์จากการรับฝากสินคา้จากบุคคลภายนอก            

 3.คลังสินค้าเพื่อกิจกรรมพิเศษ (Special warehouse) คลังสินค้าท่ีใช้สําหรับเก็บ

รักษาผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น คลงัสินคา้ผลไม ้ล้ินจ่ี ลาํไย เป็นตน้ 

 การจดัเก็บคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจดัการในการรับ การ

จดัเก็บ หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้ผูรั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหารดาํเนิน

ธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินการเป็นระบบใหคุ้ม้กบัการลงทุน การ

ควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกัน การลดการสูญเสียจากการดาํเนินงาน

เพื่อใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุดและประโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นท่ีคลงัสินคา้ 

 วตัถุประสงค์ของการจัดเกบ็คลงัสินค้า (Objective of Warehouse Management)  

 1. เป็นการลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากท่ีสุด 

 2. การใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 3. การสร้างความมัน่ใจวา่แรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูโภคต่างๆ มีเพียงพอ

และสอดคลอ้งกบัระดบัของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้

 4.การสร้างความพึงพอใจในการทาํงานในแต่ละวนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ย

สินคา้ ทั้งการรับเขา้และการจ่ายออก  

 5. สามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควบคุมและรักษาระดบัการใชท้รัพยากรต่างๆ 

เพื่อใหเ้กิดการบริการภายใตต้น้ทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพคุม้ค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจท่ีกาํหนด 

 ประโยชน์ของการจัดเกบ็คลงัสินค้า (The Benefit of a warehouse) 

             1. คลงัสินคา้ (Warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดย

คลงัสินคา้จะทาํหนา้ท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วนและส่วนประกอบต่างๆ จากผูข้าย

ปัจจยัการผลิต เพื่อส่งป้อนให้กบัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้สําเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดตน้ทุน

ในการจดัเก็บ 
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 2. คลงัสินคา้ (Warehouse) เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ์ (Mix warehouse) ในกรณีท่ีมีการ

ผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินคา้กลาง จะทาํหน้าท่ีรวบรวมสินค้า

สําเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไวใ้นท่ีเดียวกนั เพื่อส่งมอบใหลู้กคา้ท่ีตอ้งการข้ึนอยูก่บัลูกคา้แต่ละราย

วา่ตอ้งการสินคา้จากโรงงานอยา่งใดบา้ง 

 3. คลังสินค้า (warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ใน

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จาํนวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลงัสินคา้จะช่วยรวบรวมสินคา้

จากหลายแหล่งเพื่อจดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือทาํใหเ้ตม็เท่ียว ซ่ึงช่วยประหยดัค่าขนส่ง 

 4. คลงัสินคา้ (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk 

warehouse) ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะเป็นแหล่งท่ี

ช่วยในการแบ่งแยกสินคา้ใหมี้ขนาดเลก็ลงเพื่อส่งมอบใหก้บัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป  

 การใหบ้ริการคลงัสินคา้ (Marehouse  Managment) 

 1. คลงัสินคา้ทัว่ไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลงัสินคา้สําหรับเก็บรักษา

สินคา้ ท่ีอยูใ่นรูปของวตัถุดิบ หรือ สินคา้สาํเร็จรูปเพื่อจดัเก็บและส่งสินคา้เขา้ยงัโรงงานผลิตสินคา้ 

จดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ของลูกคา้ หรือ ใชใ้นการเก็บสินคา้สําเร็จรูปของลูกคา้ เพื่อ รอการจดัส่งไป

ยงัลูกคา้ในประเทศ หรือ จดัส่งไปยงัต่างประเทศ            

                       2. คลงัสินคา้ท่ีออกแบบเพื่อลูกคา้เฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลงัสินคา้

ท่ีออกแบบเพื่อลูกคา้เฉพาะราย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้รายนั้นๆ เช่น เป็นคลงัสินคา้

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยอาจจะอยู่ใกล้กบั โรงงานของลูกคา้ หรือ อยู่ใกล้กบัลูกคา้ของ

ลูกคา้ หรือออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ ของลูกคา้ โดยข้ึนอยู่ กบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทั กบัลูกคา้ 

                       3. บริหารคลงัสินคา้ใหลู้กคา้ (Onsite Warehouse Management) โดยบริษทั 

 

 

ภาพท่ี 3.1 การใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
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ใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้ใหก้บัคลงัสินคา้ ของลูกคา้เอง ดว้ยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบติังาน

ในคลงัสินค้า การวางแผนกาํลงัคนในคลังสินคา้ การจดัหากาํลงัคน ในการปฏิบติัการ และการ

ควบคุมการทาํงานภายในคลงัสินคา้ของลูกคา้ใหเ้ป็นไป 

 

 ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 

 เรียบเรียงโดย (ผศ.ดร.พิมพเ์พญ็  พรเฉลิมพงศ)์ ศูนยก์ระจายสินคา้ หรือ หรือเรียก

ย่อว่า "DC" เป็นหัวใจท่ีสําคญัของ logistics เน่ืองจากเป็นกระบวนการในการเพิ่มมูลค่าให้กับ 

logistics แล้ว DC ยงัเป็นปัจจยัท่ีทําให้มีการเคล่ือนยา้ยสินค้าไปสู่ผูบ้ริโภคหรือลูกค้าได้อย่าง

ทนัเวลาและมีตน้ทุนท่ีตํ่า ซ่ึงเป็นหัวใจของ logistics จึงตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกับ DC ในฐานะ

กลไกทาํให้ logistics สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ท่ีมา "ศูนยก์ระจายสินคา้ หรือ DC 

คือ กระบวนการในการทาํหน้าท่ีทั้งในฐานะเป็นคลงัสินคา้ (warehouse) และเป็นหน่วยเช่ือมโยง

ระหว่างผู ้ผลิต (manufacturer) กับผู ้ขายปลีก (retailers) จะเป็นผู ้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 

(logistics provider) ในดา้นการจดัเก็บสินคา้และการจดัการขนส่งสินคา้สําเร็จรูป (finished goods) " 

ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลาและมีประสิทธิผล ตรงตาม Order to Delivery (OTD) DC ซ่ึงส่วนใหญ่

จะเป็นผูใ้ห้บริการภายนอก หรือเรียกว่า Outsources หรือ Third Party Logistics Service Providers 

(3PL) จะทาํหน้าท่ีรับสินค้าจากผูผ้ลิตแต่ละรายมาเก็บไวใ้นคลังสินค้าของตน โดยดาํเนินการ

บริหารจดัการในการควบคุมปริมาณ ดา้นเทคโนโลยีในการกระจายและจดัส่งสินคา้แทนเจา้ของ

สินคา้หรือผูผ้ลิตสินคา้ โดยรับผิดชอบงานขนส่งจนสินคา้ไปสู่ผูรั้บ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนน้ี คือ การ

ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผูผ้ลิตไปสู่ผูข้ายปลีกหรือลูกคา้แต่ละราย ผูผ้ลิตสามารถขนส่งมาท่ี 

DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะทาํการกระจายสินคา้สู่ผูข้ายปลีกตามความถ่ีท่ีผูข้ายปลีกตอ้งการ ทาํ

ใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีท่ีเก็บสต๊อกสินคา้จาํนวนมากท่ีผูข้ายปลีกอีกต่อไป ค่าใชจ่้ายส่วนวสัดุคงคลงัของ

ร้านขายปลีกจะลดลง เป็นการ share space และ share cost ทําให้ต้นทุนรวมส่งผลให้มีความ

ไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัทั้งดา้นราคาและความรวดเร็ว ในปัจจุบนัร้านขายปลีกหลายแห่งจึง

สามารถรับประกนัราคาตํ่าสุดแก่ผูบ้ริโภคได ้การกระทาํธุรกิจแบบ DC หรือ Third Party Logistics 

Service Providers จะทาํหนา้ท่ีรับจา้งผูข้ายปลีกหรือ Department Stores ในการจดัเก็บ การกระจาย

และขนส่งสินคา้ อตัราการจา้งส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัปริมาณการจดัเก็บและการจดัส่งต่อเดือน โดย 

DC ยงัแบ่งออกเป็น Direct และ Cross-Dock ซ่ึงเป็นรูปแบบการใช้สถานท่ีร่วมกัน หรือเรียกว่า 

Joint-Distribution Center กิจกรรมท่ีสาํคญัของ DC จะประกอบดว้ย  

 1. การรับสินค้า (receiving) คือการรับสินค้าท่ีขนส่งมาจากผู ้ผลิต ใน  DC จะ

ประกอบดว้ย ท่าจอดรถขนส่งสินคา้หลายๆ ท่า ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีรถขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตมาจอด

และยกของลงสู่ DC จากนั้น ทาง DC จะทาํการขนยา้ยสินคา้เหล่านั้นไปเก็บไวใ้นโกดงัสินคา้ท่ีมี
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ลกัษณะเป็น rack ของ pallet หลายๆ แถวเรียงในแนวด่ิง DC จะทาํการกาํหนดรหสัและสถานท่ีเก็บ

สินค้านั้ นๆ ตามลักษณะอตัราการขายของสินค้า เช่น Fast Moving Item, Medium Moving Item 

และ Slow Moving Item นอกจากน้ียงัมีการเผื่อช่องเก็บสินคา้ไว ้(reserve area) ถ้าช่องเก็บประจาํ

เต็ม การกาํหนดว่าสินค้าชนิดใดจะเป็น Fast, Medium หรือ Slow Moving Item ปกติแลว้ DC จะ

พิจารณาจากปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะมีการทบทวนกนัทุกๆ 2-3 เดือน 

        2. การเบิกจ่ายสินคา้ (picking) คือ การนาํสินคา้ออกจากโกดงัมาเตรียมจดัส่ง เม่ือ 

DC ได้รับ order จากผูข้ายปลีกให้ทาํการจัดส่งได้แล้ว DC จะทาํการเช็คสถานท่ีท่ีเก็บสินค้าท่ี

ตอ้งการตามคาํสั่ง และออกใบเบิกสินคา้ (picking label)                        

   3. การจดัส่งสินคา้ (dispatching) หลงัจากเบิกสินคา้ตามคาํสั่งแลว้ จะทาํการจดัส่ง

ข้ึนรถขนส่งเพื่อจดัส่งให้กบัผูซ้ื้อสินคา้ท่ีเขา้ไปเก็บใน DC อาจมีทั้ง Dry Grocery สินคา้ท่ีเป็นหีบ

ห่อ และ Non Dry Grocery ซ่ึงเสียค่าธรรมเนียมสูงกว่าหรือตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ศูนย์

กระจายสินคา้เป็นแนวความคิดการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการจดัจาํหน่าย เป็นเร่ืองและเป็น

หัวขอ้สําคญัมากๆ ท่ีหลายคนพูดคุยกนัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการ

เปล่ียนแปลงระบบการคา้ปลีกในบา้นเรา เพราะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางดา้นการจดัจาํหน่าย 

จะช่วยทาํให้องค์กรสามารถลดตน้ทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และต่อเน่ืองทาํให้เพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจดัจาํหน่ายใน

บา้นเราเร่ิมข้ึนจากการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยเฉพาะดิสเคาน์สโตร์และ คอนวีเนียน 

สโตร์ 

               

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.2  การเบิกจ่ายสินคา้ 

 การจดัแผนผงัในคลงัสินคา้ (Warehouse Layout) การจดัแผนผงัในคลงัสินคา้จะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการภายในของคลังสินคา้และ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของ

องค์กร โดยท่ีการเลือกรูปแบบการจดัแผนผงัคลังสินค้าท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพนั้ นควร
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พิจารณาถึงปัจจยัยงัต่างๆประกอบดว้ยไดแ้ก่ขนาดพื้นท่ีของคลงัสินคา้และ ความสะดวกรวดเร็วใน

การเลือกหยิบสินคา้ ประสิทธิภาพของการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ สามารถวดัไดจ้ากการใชส้อยพื้นท่ี

ท่ีจาํกดัในการ จดัเก็บสินคา้ให้ไดใ้นปริมาณมาก , ความสามารถในการหาสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว, และ ระยะเวลาท่ีรถบรรทุกใชใ้นการรอคอยและขนถ่ายสินคา้ท่ีมารับการจดักลุ่มและ การ

จดัส่งสินคา้ (Unitizing and Shipping) ประกอบดว้ยงานดงัต่อไปน้ี   

 1. ทาํการตรวจสอบจาํนวนสินคา้และคุณภาพของสินคา้ใหถู้กตอ้งตามใบคาํสั่งซ้ือ                    

หรือไม่  

 2. การบรรจุหีบห่อสินค้าในบรรจุภณัฑ์มีความเหมาะสมต่อการขนส่งหรือไม่ 

ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัสินคา้ไม่ใหเ้กิดความเสียหายระหวา่งการขนส่งได ้   

 3. มีการจดัเตรียมใบขนส่งสินคา้รายละเอียดสินคา้ท่ีบรรจุท่ีอยูถู่กตอ้งหรือไม่ เช่น

ใบกาํกบัสินคา้ (Packing List ) เป็นตน้ 

 การจัดเกบ็สินค้า (Storage Operation) จะเกบ็ทั้งแบบช่ัวคราวและแบบถาวร แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

   1. การจัดเก็บแบบสุ่ม (Randomized Storage) หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การ

จดัเก็บแบบลอยตวั (Floating slot storage) ซ่ึงเป็นการจดัเก็บสินคา้ในท่ีวา่งท่ีใกลท่ี้สุดไม่วา่จะเป็น

ชั้นวางสินคา้บนพาเลท เม่ือเวลานาํสินคา้ออกไปใชจ้ะยึดหลกั เขา้ก่อนออกก่อน (First in first out : 

FIF) การจดัเก็บประเภทน้ีมีการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีมากท่ีสุด ในปัจจุบนัมีการนําโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยอีตัโนมติัมาช่วยในการจดัเก็บ 

  2. การจัดเกบ็ตามตําแหน่งที่กาํหนดไว้ (Dedicated storage or fixed storage) การ

จดัเก็บประเภทน้ีจะมีแต่ละประเภทภายในคลงัสินคา้ การจดัเก็บประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ดงัน้ี 

   1. การจดัเก็บตามลาํดบัเลขหมายกาํกบัช้ินส่วน (Part number sequence) 

   2. การจดัเก็บตามอตัราการใชสิ้นคา้ (Usage rates) 

   3. การจดัเก็บตามระดบักิจกรรม (Activity level) 

   3. หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสินค้า ในการจดัผงัคลงัสินคา้มีหลกัเกณฑ์ในการจดั

กลุ่มสินคา้ท่ีจดัเก็บ 3 ประเภทดงัน้ี 

   1. สินคา้ท่ีเขา้กนัได ้ (Compatibilty) สินคา้ท่ีเก็บไวใ้กล้กนัควรมีความกลมกลืน

กนัหรือไม่มีขอ้หา้มในการเก็บดว้นกนั 

   2. สินคา้ท่ีใช้ประกอบกนั (Complementarily) สินคา้ท่ีมีการสั่งควบคู่กนัควรเก็บ

ไวใ้กลก้นั เช่น ตูเ้ยน็ตูค้อมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กบั ดิสไดรส์  
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   3. สินคา้ไดรั้บความนิยม  (Popularity ) โดยพิจารณาจากอตัราการหมุนเวียนของ

สินคา้คงคลงั หรืออตัราความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ 

 รายละเอยีดกจิกรรมเกบ็สินค้า มีรายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี 

   1. การขนยา้ยสินค้า โดยเร่ิมจากพื้นท่ีรับสินค้าเข้าไปยงัตาํแหน่งเก็บท่ีได้ไว้

กาํหนดล่วงหนา้ และการจดัวางสินคา้นั้นไวอ้ยา่งดีอยา่งเป็นระเบียบรวมทั้งการบนัทึกเอกสารเก็บ

รักษาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บตัรตาํแหน่ง เก็บป้ายประจาํกองสินคา้ และปัจจุบนัมีการใชร้ะบบรหสัแท่ง 

รวมถึงระบบ RFID เป็นตน้ 

   2. การเก็บสินคา้ ก่อนท่ีจดัวางสินคา้ลงไปในท่ีเก็บอาจจาํเป็นตอ้งจดัสินคา้นั้นให้

เหมาะสม เพื่อให้สามารถจดัเก็บให้อย่างมัน่คงเป็นระเบียบและประหยดัเน้ือท่ี เวลา แรงงาน และ

ง่ายแก่การดูแลรักษาและการนาํออกเพื่อการจดัส่งออกในโอกาสต่อไป 

   3. งานดูแลรักษาสต๊อก หลงัจากท่ีไดจ้ดัเก็บสินคา้ในพื้นท่ีเก็บรักษาของคลงัสินคา้ 

จะต้องนํามาตรการต่างๆ ของการดูแลรักษามาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าท่ีเก็บรักษาอยู่ใน

คลงัสินคา้เกิดความเสียหาย 

   4. การตรวจสอบ จะตอ้งมีการตรวจสภาพด้วยสายตาประจาํวนัการ ตรวจอย่าง

ละเอียดตามระยะเวลา ตามลกัษณะเฉพาะของสินคา้แต่ละประเภท แต่ละชนิดซ่ึงมีการเส่ือมสภาพ

ตามเวลาในการเก็บรักษา 

   5. การถนอม สินคา้บางประเภทยอ่มตอ้งการถนอมตามระยะเวลา เช่น สินคา้ท่ีอาจ

เกิดสนิมซ่ึงมีการชโลมนํ้ามนักนัสนิมไว ้

การระบุตาํแหน่งท่ี 

6. การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจนับสินค้าในการเก็บรักษาเพื่อสอบยอดกับ

บญัชีคลุมในคลังสินคา้ไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง เช่น สินคา้ท่ีมีอตัราการหมุนเวียนสูงก็ต้องมีการ

ตรวจสอบมากกวา่สินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเวยีนตรวจสอบตํ่า 

 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในคลงัสินค้า 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Hand Tool) หมายถึง อุปกรณ์ในการทาํงานโดยอาศยักาํลงั

จากมือและแขน ปกติจะเป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก นํ้ าหนกัเบา พอดีกบัมือหรือกาํลงัของคน เพื่อจะ

ไดส้ะดวกและเหมาะสมในการใชง้าน เคร่ืองมือเหมาะสําหรับใชใ้นงานข้ึนรูป ประกอบ ตดั เฉือน 

และเจาะ โดยช้ินงานจะต้องมีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดอ่อน ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะนํา

เคร่ืองมือกลมาใชแ้ทน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะและงานไมท้ัว่ไป สามารถแบ่งตามการใชง้านได ้

3 กลุ่ม ดงัน้ี เคร่ืองมือท่ีใชต้ดัหรือเฉือน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีการใช้งานในลกัษณะตดัหรือเฉือน

ช้ินงาน เคร่ืองมือท่ีใช้ตดัหรือเฉือนในงานโลหะมีหลายชนิด เช่น สกดั (Chisels) ตะไบงานโลหะ 
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(Files) ชุดทาํเกลียว (Tap and die) และ มีดคตัเตอร์  (Cutter) เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีใชต้ดัหรือเฉือนใน

งานไมมี้หลายชนิด เช่น ส่ิว (Wood Chisel) มีด (Knives) ขวาน (Hatchets) เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีใช้

แรงบิด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีการใช้งานในลักษณะใช้แรงบิดจากเคร่ืองมือส่งไปยงัช้ินงาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้แรงบิดสามารถใช้ไดท้ั้งงานโลหะ และงานไม ้ดงันั้นจึงไม่มีการแยกให้เห็นชดัเจน

เหมือนกบัเคร่ืองมือท่ีใชต้ดัหรือเฉือน เคร่ืองมือท่ีใช้แรงบิดมีหลายชนิด เช่น  เคร่ืองใช ้เคร่ืองช่วย 

เคร่ืองประกอบ   

 

3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้า การเลือกอุปกรณ์ท่ีดีช่วยลดเวลาในการข้ึน

และลงสินคา้ใหผ้ลประโยชน์ทางธุรกิจ มากข้ึนอกจากนั้นยงัลดภาระดา้นแรงงานความลา้หนา้ทาง

เทคโนโลยีของอุปกรณ์ ยกสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกล สามารถเพิ่มขนาดสินคา้ท่ียก มารถยกสินคา้

ในปริมาณท่ีสูงข้ึน 

 

 อุปกรณ์ยกสินค้าทีเ่ป็นพาเลท ( Pallet Handling Equipments )     

                         อาจจะเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุด วธีิท่ี นิยมมากในปัจจุบนั คือ การยกสินคา้เป็นพาเลทโดย

ใชร้ถฟอร์คลิฟทน์อกจากนั้นยงัมีประเภทท่ีใช ้แรงงานคน ( Pallet Hand Jack ) หรือบา้นเราเรียกวา่ 

ตะเขล้ากสินคา้ ใชล้ากสินคา้บริเวณท่าข้ึนลงสินคา้ 

1. รถลากพาเลทหรือตะเข้  ( Hand Pallet Truck ) เป็นอุปกรณ์ลากด้วยมือ

ธรรมดายกลากโดยใชร้ะบบไฮดรอลิกในควบคุมการยก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.3  รถลากพาเลทหรือตะเข ้
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2. สะพานพาด ( Dock Plate/Ramp/Board ) ในปัจจุบนัระบบสะพานพาดจะผลิต

โดยใช้อะลูมิเนียมเหล็ก หรือไฟเบอร์กลาส หากเป็นอะลูมิเนียมจะมีนา้หนกัเบา สามารถออกแบบ

ใหร้องรับนา้หนกัไดถึ้ง 30,000 กิโลกรัม จะควบคุมร่วมกบัระบบไฮดรอลิกคห์รือใชค้นยกก็ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.4  สะพานพาด 

 

 3. อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้าและลิฟท์( Lift and Dock Leveler Devices ) ใช้ในการ

ยกพาเลทและ กล่องมีหลายชนิด ได้แก่ ลิฟท์กรรไกร ( Lift Devices ) ท่าข้ึนลงสินค้า  Dock 

Leveler Devices  พาเลท อตัโนมติั ( Pallet Loading Automated Equipment ) ระบบโต๊ะหมุนพาเลท 

( Pallet Disc Turntable ) 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

ภาพท่ี  3.5   อุปกรณ์ท่าข้ึนลงสินคา้และลิฟท ์
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  4. ประตูและม่านช่องขึ้นลงสินค้ารู ( Dock Seals and Shelters ) ขนาดเป็นไป

ตามขนาดช่องประตูท่ีตอ้งการ มีหลายชนิด เช่น ม่านช่องข้ึนลงสินคา้ ( Dock Seals ) ประตูช่องข้ึน

ลงสินคา้แบบผสม ( Dock Combination Shelters ) สามารถควบคุมอุณหภูมิ ในหอ้งได ้

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                    

ภาพท่ี  3.6  อุปกรณ์ท่าข้ึนลงสินคา้และลิฟท ์

                 

 5. สายพานลําเลียงแบบย่ืนเข้าไปในใต้รู ( Powered Extendible Conveyor )ใช้

สาํหรับยืน่เขา้ไปในตูค้อนเทนเนอร์การออกแบบข้ึนกบัรถยนตท่ี์ใช ้

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                               ภาพท่ี  3.7  สายพานลาํเลียงแบบยืน่เขา้ไปในใตรู้ 

 

6. อุปกรณ์ยกพาเลททีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า ( Powered Handling Device )ใชห้ลกัการ

เดียวกบัสายพานลาํเลียงแบบยืน่เขา้ไปในตู ้และต่อมาในสุดของคานยืน่ ใชแ้ทนรถฟอร์คลิฟท ์
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ภาพท่ี  3.8  อุปกรณ์ยกพาเลทท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 

7. อุปกรณ์ยกสินค้าด้านหลังรถ ( Tail Lifts ) ใชร้ะบบไฮดรอลิกโดยไม่ตอ้งใชท้่า

ข้ึนลงสินคา้ ซ่ึง ยดึติดใตแ้ชสซีรถยนต ์มีหลายชนิด ทั้งแบบท่ีเป็นแผน่พื้นยกในแนวตั้ง แบบยึดกบั

รางกบัเสา แบบคานยืน่ แบบแผน่เล่ือน แบบติดกบัรถตู ้ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

ภาพท่ี  3.9  อุปกรณ์ยกสินคา้ดา้นหลงัรถ 

 

8. รถยกตู้สินค้าตู้ ( Special Forklift ) เป็นรถโฟคลิฟทท่ี์ใช้สําหรับ ยกตูค้อนเทน

เนอร์สินคา้ ใชล้านขนถ่ายสินคา้ท่าเรือ ลานตูค้อนเทนเนอร์ 
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                                      ภาพท่ี  3.11  รถยกตูสิ้นคา้ตู ้

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี  3.10  อุปกรณ์รถยกตูสิ้นคา้ 

 

9. อุปกรณ์เคล่ือนย้ายบนพื้น  ( Moving Floors ) โดยส่วนมากติดบนพื้นท่ีอาหาร

ตูค้อนเทนเนอร์เพื่อใหพ้าเลทไหลล่ืนโดยสะดวก 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                     

                         

ภาพท่ี  3.11  อุปกรณ์เคล่ือนยา้ยบนพื้น 

 

 10. พาเลท (Pallet ) อุปกรณ์อยา่งดีในการช่วยลดค่าขนส่งสินคา้ ไม่ใช่แค่การช่วย

ปกป้องการปนเป้ือนของสินค้ากับพื้นสกปรก แต่นับตั้งแต่ต้นทางท่ีสินคา้ถูกห่อหุ้มบนพาเลท 

จนถึงปลายทางไม่วา่ไกลแค่ไหน พาเลทก็ยงัสามารถปกป้องสินคา้ให้ลดการสูญเสียระหวา่งขนส่ง

ไดอ้ยา่งมากมายดว้ย 
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ภาพท่ี  3.12  อุปกรณ์พาเลท 

 

 11. อุปกรณ์สายพานลําเลียงแบบโค้ง (Conveyor belt) ระบบการขนส่งทาง

วิศวกรรมท่ีประกอบด้วยเคร่ืองกลท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยวสัดุจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง มี

ประโยชน์มากในการขนส่งวสัดุท่ีมีปริมาณมาก หรือขนาดใหญ่ ระบบลาํเลียงช่วยให้การขนส่ง

สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถประยกุตเ์พื่อใชง้าน ไดห้ลากหลายตามประเภทของ

วสัดุ ระบบลาํเลียง ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์เชิงกลอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี  3.13  อุปกรณ์สายพานลาํเลียงแบบโคง้ 

 

 12. เคร่ืองช่ังดิจิตอลขนาดเล็ก (Digital scale) คือเคร่ืองชั่งนํ้ าหนักแบบใหม่ ท่ี

ออกแบบและปรับปรุงให้เคร่ืองชั่งทาํงานด้วยระบบดิจิตอล มีหน้าจอ LCD ท่ีอ่านค่าตวัเลขได้

ชดัเจน ละเอียด และสะดวก สามารถชั่งวดันํ้ าหนักได้แม่นยาํ แตกต่างจากเคร่ืองชัง่แบบเก่า เช่น 

เคร่ืองชั่งสปริง เคร่ืองชั่งจีน เคร่ืองชั่งแบบตุ้มเล่ือน เคร่ืองชั่งแบบหน้าปัด เคร่ืองชั่งนํ้ าหนักตวั 

เคร่ืองชั่งแต่ละชนิดใช้ชั่งวดันํ้ าหนักส่ิงของท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองชั่งขนาดเล็กใช้ชั่งส่ิงของท่ี
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ขนาดเล็ก เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ พระเคร่ือง ส่วนเคร่ืองชัง่ขนาดใหญ่ใชช้ัง่ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่ 

นํ้าหนกัมาก 

 

                                        

ภาพท่ี  3.14  เคร่ืองชัง่ดิจิตอลขนาดเล็ก 

  

 

อุปกรณ์โลจิสติกส์ 

 ตอนท่ีแลว้เรากล่าวถึงการบริหารโลจิสติกส์ วา่มีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองใดบา้งและ

จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดบา้งในธุรกิจโลจิสติกส์ สําหรับบทความฉบบัน้ีเรามาดูกนัวา่ มาตรฐานของ

อุปกรณ์โลจิสติกส์ ท่ีเหมาะสม ท่ีใชใ้นการจดัเก็บ ขนส่ง ขนยา้ยสินคา้ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 1. ระบ บ ช้ั น วางใน ค ลังสิ น ค้ า  (Racking System) ชั้ น วางใน ค ลังสิ น ค้า มี

หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัประเภทสินคา้ท่ีตอ้งการจดัเก็บ เช่น 

 Selective Racking เหมาะกบัสินคา้ประเภท จาํหน่ายเร็ว สามารถรับสินคา้นํ้ าหนกั

มากๆ ได ้เหมาะกบัการจดัเก็บสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น Unit – LOAD  

 Drive – In Rack เหมาะกับสินค้าท่ีไม่ค่อยได้รับความเสียหายท่ีเกิดจากการ

กระแทก การลาํเลียง เพราะระบบน้ีจะมีช่องทางเดินสําหรับรถยก ซ่ึงการจดัเก็บ การกระจายสินคา้ 

จะเป็นแบบ LOT 

 2. อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการขนย้ายสินค้า (Moving Equipment) อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การขนยา้ยจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง โดยอุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งเลือกให้เหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการขนยา้ย

เป็นสําคัญ เช่น อุปกรณ์ล้อเข็นชนิดต่างๆ และบันได เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใช้ตามโรงงาน

อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้  



33 

 3. อุปกรณ์เคล่ือนย้ายของเหลว (Liquid Bulk Equipment) รถขนส่งผลิตภณัฑ์ท่ี

เป็นของเหลว เช่น นํ้ ามัน สารเคมี เป็นต้น อุปกรณ์ท่ีใช้จดัเก็บของเหลว เช่น IBC Tank หรือ 

Intermediate Bulk Container เหมาะสําหรับธุรกิจท่ีมีการใชว้ตัถุดิบเป็นของเหลวจาํนวนมากๆ ตอ้ง

คาํนึงถึงการขนส่งและการจดัเก็บ 

 4. ประตูสําหรับอุตสาหกรรม (Industrial Door) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนัเร่ือง

ของส่ิงปลอมปนและส่ิงปนเป้ือนต่างๆ ท่ีมีโอกาสเขา้ไปสัมผสักบัคลงัสินคา้ หรือสายการผลิต เป็น

การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ โดยประตูท่ีไดรั้บความนิยมมี 2 ชนิด  Hi-Speed Door, 

Sectional Door   

 5. อุปกรณ์ลําเลียง (Conveyor Equipment) ทาํหน้าท่ีลาํเลียงสินค้าหรือช้ินงาน

จากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง เช่น รางส่ง ลูกกล้ิง โซ่ส่ง สายพาน เป็นตน้ มีลกัษณะการ

เคล่ือนยา้ยอยา่งต่อเน่ือง และระยะทางในการเคล่ือนยา้ยไม่ไกลจนเกินไป 

 6. อุปกรณ์สําหรับเคล่ือนย้ายสินค้าที่อยู่ในรูปของผง (Dry Bulk Equipment) เป็น

การขนส่งโดยใชร้ถ Tank ขนาดใหญ่ ใชข้นสินคา้รูปแบบผง เช่น ผงแป้ง เมด็พลาสติก เป็นตน้  

 

 ประโยชน์ของ Dry Bulk Equipment  

 1. เป็นระบบปิดตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง ป้องการสัมผสักบัส่ิงปลอมปนท่ีเกิดข้ึน  

 2. ลดของเสียท่ีตกคา้งอยูใ่นบรรจุภณัฑ ์

 3. ลดจาํนวนแรงงานในการโหลดสินคา้เขา้ออก 

 7. หุ่นยนต์ (Robots) เป็นอุปกรณ์ท่ีถูกตั้งโปรแกรมให้ทาํงานไดห้ลายๆ แบบ เช่น 

การเคล่ือนยา้ยหรือหมุนวสัดุในการเช่ือมต่อช้ินส่วน เหมาะกบังานท่ีตอ้งการความแม่นยาํสูง 

 8. สะพานเคล่ือนย้ายสินค้า (Dock Leveller) เป็นเหมือนสะพานพาดระหวา่งลาน

โหลดสินคา้และพื้นรถบรรทุก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนาํสินคา้เขา้และออกจากรถบรรทุก 

 9. ระบบจัดเก็บสินค้าแนวตั้ง (Hanel Vertical Storage System) ระบบการจดัเก็บ

อตัโนมติั ท่ีใช้พื้นท่ีในแนวสูง โดยมีหลกัการคือ เป็นระบบท่ีให้สินคา้/ช้ินงานท่ีจดัเก็บนั้นมาหา

ผูใ้ช้งานโดยท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอ้งปีนหรือไปหาสินคา้ตามช่องท่ีจดัเก็บ ระบบน้ีช่วยประหยดัพื้นท่ีใน

การจดัเก็บ เหมาะกับสินค้าประเภท การจดัเก็บเอกสาร, การจดัเก็บอะไหล่ช้ินเล็ก, การจดัเก็บ

แม่พิมพ,์ การจดัเก็บยา, การจดัเก็บอุปกรณ์การแพทย ์การจดัเก็บกระจกแผน่ เป็นตน้ 
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3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจดัการคลงัสินคา้ นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์ในการ

บริหารคลังสินค้าแล้ว ปัจจุบนัทุกคลังสินค้าได้นําระบบ Barcode มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในเร่ืองการลด

ความผิดพลาด สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจเช็คสินคา้โดยไม่ตอ้งใชค้นนบั ลดความผิดพลาด

ในการทาํงานไดม้าก นอกจากน้ียงัมีคลงัสินคา้สมยัใหม่เป็นจาํนวนมากท่ีเร่ิมนาํเทคโนโลยี RFID 

(Radio Frequency Identification) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานในคลงัสินคา้ให้สะดวก 

และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการทาํงาน สามารถสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการดาํเนินงาน ลดความซํ้ าซอ้นจากการทาํงาน ระบบเทคโนโลยี

ท่ีใชก้บัคลงัสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 1. เทคโน โลยีที่ เป็นโปรแกรม ควบคุม เค ร่ือง  ป ระกอบ ด้วย  4  ส่วนสํ าคัญ  

               1.1 Computer Aided Design (CAD) หมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูก

ออกแบบข้ึนเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงช่วยประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ล ด ค ว าม สู ญ เสี ย แ ล ะ เสี ย ห าย ใน ส่ ว น งาน ข อ งอ งค์ ก าร  ใช้ ม าก ใน ก ระ บ ว น ก ารผ ลิ ต 

              1.2 Computer Aided Manufacturing (CAM) ห มายถึงการใช้คอมพิ วเตอร์เข้า

ควบคุมเคร่ืองจกัรและเคร่ือง มือต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นกระ บวนการผลิตแต่ละจุด ช่วยในการวางผงัใน

กระบวนการ ระบบการใช้ในปัจจุบนัจะใช้เช่ือมโยงระหว่างกระบวนการผลิตกบัการจดัซ้ือ การ

จัด เก็ บ รั ก ษ า  แ ล ะ สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ต่ า ง  ๆ  ใ ห้ อ ยู่ ใ น ส ภ า ว ะ ท่ี ส ม ดุ ล  แ ล ะ เห ม า ะ ส ม 

              1.3 ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ  AS/RS (Automatic Storage & Retrieval 

System) เป็นวิธีการควบคุมทางคอมพิวเตอร์สําหรับการเก็บ และการนาํเอาสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

              1.4 ระบบควบคุมพาหนะนาํทางอตัโนมติัAGVs(Automated guided vehicles) เป็น

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทาํงานของพาหนะทาํงานอตัโนมติั ท่ีเช่ือมต่อกับ

ระบบขนถ่ายอ่ืน ๆ เช่น สายพาน การนาํทางพาหนะสามารถใช้ระบบนาํทางดว้ยเลเซอร์ การฝัง

สายไฟใตพ้ื้น หรือฝังแม่เหล็กลงในพื้นคลงัสินคา้และควบคุมการทาํงานของพาหนะท่ีใชใ้นการขน

ถ่ายสินคา้ดว้ยคอมพิวเตอร์ พาหนะเหล่าน้ีเป็นรถบรรทุกพลงังานไฟฟ้าไม่ใช้คนขบั ควบคุมดว้ย

คอมพิวเตอร์ ทาํงานตามคาํสั่งด้วยระบบคล่ืนวิทยุ หรือการฝังสายใต้พื้น อุปกรณ์ควบคุมจะจบั

สัญญาณบนพาหนะวา่มีการเคล่ือนท่ีตามกาํหนดหรือไม่ สัญญาณจะถูกส่งไปยงัมอเตอร์พวงมาลยั

เพื่อบงัคบัทิศทางใหส้ามารถไปหยบิสินคา้จากสถานท่ีจดัเก็บไปส่งยงัสถานท่ีท่ีกาํหนด  
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 ซอฟต์แวร์สําหรับการจัดเกบ็คลงัสินค้า (Warehouse Management System)  

 มีการนาํจดัการคลงัสินคา้ พฒันาเช่ือมต่อกบัระบบการผลิตและการจดัการกระจาย

สินคา้ไปยงัลูกคา้โดยพฒันา เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความเหมาะสม ระบบ

ซอฟต์แวร์มักจะเช่ือมต่อตั้ งแต่การจัดซ้ือ จัดหา การผลิต การจดัส่ง การคืนสินค้า ซอฟต์แวร์

ปฏิบติัการท่ีเป็นโซลูชัน่ในระบบการจดัการคลงัสินคา้มีให้เลือกใช ้มากมาย ธุรกิจท่ีเป็น Logistics 

Outsourcing Service หรือผูใ้หบ้ริการการสนบัสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินคา้ มีการเขียน

โปรแกรมสําเร็จท่ีเป็นซอฟแวร์เฉพาะจาํหน่ายให้กับธุรกิจคลงัสินคา้ ประเภทต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม แบบของโปรแกรมจะสอดคลอ้งกบัการทาํงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้

ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟแวร์ท่ีดีจะต้อง สามารถเช่ือมต่อ และรองรับธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการสินคา้คงคลงั และการกระจายสินคา้การนาํ

เทคโนโลยท่ีีเป็นซอฟตแ์วร์สําหรับการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management System: WMS) 

มาใชช่้วยทาํใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้และมีประโยชน์สาํคญั 

 1. สามารถปรับปรุงใหสิ้นคา้คงคลงัมีความแม่นยาํ 

 2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซ้ือ 

 3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจดัการภายในคลงัสินคา้ 

 4. ลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 

 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลงัสินค้า 

 ระบบ WMS ท่ีดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารการจดัการทุก

กิจกรรมภายในคลงัสินคา้ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลงัสินคา้ในศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดใหญ่ของ

กิจการคา้ปลีกและคา้ส่ง อีกทั้งสามรถดดัแปลงเพื่อเช่ือมโยงกบัระบบการวางแผนทพัยากรของ

ธุรกิจ ERP อ่ืน๐ ท่ีหน่วยงานหรือองคก์รมีอยูท่ี่หน่วยงานหรือ องคก์รท่ีมีอยูใ่นบางคร้ังเพื่อลดความ

สับสนจึงมีการเรียกระบบ  WMS ท่ีสนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system 

มาตรฐานของการวางระบบ WMS ท่ีสําคญัจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนในองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเช่ือมโยงขอ้มูลภาย (Data network flow)  

 2. การรับสินคา้ (Receiving)  

 3. การเก็บสินคา้ (Put-away)  

 4. การหยบิสินคา้ (Order picking) 

  

1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเช่ือมโยงข้อมูลภาย (Data network flow) โดยศึกษาว่า

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบหรือ ผูใ้ช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบา้ง เช่น คลงัสินคา้ (Warehouse) 
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ผูผ้ลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการขนส่ง และ

ลูกคา้ (Customer) สามารถทราบขอ้มูลและสถานะของสินคา้แบบเรียลไทม์ ยกตวัอย่างเช่น ผูผ้ลิต

สินคา้ (Supplier) สามารถทราบปริมาณของ สินคา้ท่ีถูกจดัจาํหน่ายออกไปและปริมาณสินคา้คงคลงั 

ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถคาดคะเนและจดัหาวตัถุดิบไดล่้วงหนา้ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงลด

ปัญหาการผลิตสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่ม ระดบัการบริการให้แก่

ลูกคา้ ในส่วนของการกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงหรือเปล่ียนแปลงฐานขอ้มูลสามารถกาํหนดให ้ผูใ้ช้

หลายระดับได้แก่  ผู ้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Administrator) ผู ้ปฏิบัติการ (Operator) 

ผูใ้ชง้าน (User) ผูผ้ลิต (Supplier/Manufacture) 

 

 2. การรับสินค้า (Receiving) การรับสินคา้เป็นขั้นตอนท่ีกระทาํต่อเน่ืองมาจากการ

จดัซ้ือซ่ึงถูกจดัทาํเป็น ฐานขอ้มูลการสั่งซ้ือ ระบบการรับสินคา้จะใชข้อ้มูลการสั่งซ้ือ เป็นขอ้มูลการ

นาํเขา้ (Input data) ซ่ึงทาํให้ผูรั้บสินคา้หรือคลงั สินคา้ ทราบว่าสินคา้นั้น ๆ สั่งซ้ือเม่ือใด ปริมาณ

เท่าไร ผูข้ายและผูซ้ื้อคือใคร และกาํหนดการส่งมอบสินคา้วา่ตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะท่ีใชใ้น

การขนส่งคืออะไร ขอ้มูลการสั่งซ้ือท่ีเป็นระบบฐานขอ้มูลทาํให้ฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินคา้ สามารถ 

จดัสรรพื้นท่ีและชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินคา้ไดล่้วงหนา้ ในบางกรณีท่ีสินคา้ยงัไม่ได้

ถูกกาํหนดขอ้มูลหรือบาร์โคด้ไวก่้อนล่วงหนา้ ระบบจะอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถพิมพข์อ้มูลลงไปใน

ระบบฐานขอ้มูลและพิมพบ์าร์ โคด้ออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 

                   

 

 

 

              

 

 

ภาพท่ี  3.15  การรับสินคา้ 

 

 3. การเก็บสินค้า (Put-away) ฐานขอ้มูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นท่ีและชั้น

เก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและนํ้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินคา้ท่ีจะนาํมาเก็บหรือไม่ และจาํแนก

ประเภทของสินคา้ไปเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมหรือตามเง่ือนไขท่ี ตอ้งการแลว้ทาํการบนัทึกลงใน
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ระบบฐานขอ้มูลในระบบการควบคุมสินคา้คงคลงั ต่อจากนั้นระบบจะทาํการกาํหนดลาํดบังานและ

เส้นทางในการจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสม  

4. การหยิบสินค้า (Order picking)  เม่ือคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า 

(Order) เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้จะตอ้งออกไปหยบิสินคา้ท่ีกาํหนดไวต้ามคาํสั่งซ้ือ สินคา้อาจอยูก่ระจดั

กระจายในพื้นท่ีต่าง ๆ หลงัจากหยิบแลว้จะนาํกลบัมาท่ีจุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะทาํ

การประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจดัเรียงลาํดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนด 

 

                                 

 

 

 

 

                                                 

 

ภาพท่ี  3.16  หยบิสินคา้ 

              

5. การตรวจสอบยอดสินค้า  (Cycle count) ผูใ้ชใ้นคลงัสินคา้สามารถทาํการตรวจ

นบัสินคา้เฉพาะบางส่วนหรือตามท่ีตอ้งการ ภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนดโดยอาศยัการประมวลผลจาก

ฐานขอ้มูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะท่ีกาํลงัปฏิบติังานอยู่ โดยท่ีระบบ Cycle 

count สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ Mobile network ซ่ึงจะทาํให้การตรวจนบัสินคา้มีความถูกตอ้งมาก

ยิง่ข้ึน 

 6. การควบคุมสินค้าคงคลงั  (Inventory control) ถือไดว้า่เป็นหวัใจในการบริหาร

จดัการคลงัสินคา้โดยการทาํงานเช่ือมต่อกบัระบบ อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ

สินคา้ภายในคลงั เช่น สินคา้รายการใดจาํหน่ายไดดี้หรือไม่ มีสินคา้เหลือปริมาณเท่าไร ทาํใหสิ้นคา้

ไม่จมคลงัสินคา้ นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล

การส่งเสริมการขายจากร้านคา้ปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเขา้กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม ปริมาณการผลิต

ในช่วงท่ีตอ้งมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะท่ีคลงัสินคา้ตอ้งไดรั้บขอ้มูลและเตรียมพื้นท่ีในการเก็บ

สาํรองสินคา้ ซ่ึงทาํใหกิ้จกรรมภายในคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัได้
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มีการนาํระบบ Dynamic slotting ท่ีใช้กบัคลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีสินคา้หลากหลาย

ชนิด (Product diversification) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณท่ีสูง 

ระบบจะทําการจดัเก็บสินค้าท่ีมีอัตรา Turn over สูง ไวใ้นส่วนหน้าของคลังสินคา้ท่ีอยู่ติดกับ 

Shipping dock สําหรับสินค้าท่ีมี  อัตรา Turn over ตํ่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะ

ประมวลผลการจากสถิติ Turn over ของสินคา้ในทุก ๆ ช่วงเวลาท่ีกาํหนด และกาํหนดตาํแหน่งการ

จดัเก็บสินคา้แต่ละชนิดท่ีเหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินคา้ ลดพื้นท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใชง้าน  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.17  การควบคุมสินคา้คงคลงั 

  

 7.  Mobile network ระบบ Mobile network อนุญาตให้ผูใ้ชห้รือผูเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะ

สามารถติดต่อส่งผ่านข้อมูลเช่ือมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ภายใน  คลังสินค้าโดยใช้

เทคโนโลยีไร้สาย เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากน้ียงั

ช่วยสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย เช่น ในระบบการ

หยิบสินคา้ ในบางคร้ังขณะท่ีพนกังานกาํลงัหยิบสินคา้อาจจะมี Order ใหม่เขา้มา ระบบจะทาํการ

ตรวจสอบวา่พนกังานคนนั้นสามารถหยิบสินคา้ภายใน Order ใหม่ไดห้รือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ

ค่าดชันีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการหยิบสินคา้ทั้งหมด) ถา้

ผลของจากการประมวลผล พบวา่ คาํสั่งซ้ือ หรือOrder ใหม่ท่ีเขา้หากส่งให้พนกังานหยิบสินคา้คน

นั้นไม่ขดัแยง้กบัเง่ือนไข และค่าดชันีประภาพเพิ่มข้ึน ระบบก็จะส่งขอ้มูลและแทรกรายการของ

สินค้าท่ีจะหยิบภายใน Order ใหม่ไปยงัเคร่ือง PDA ของพนักงานหยิบสินคา้ หรือคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็กท่ีติดตั้งอยูก่บัรถฟอร์คลิฟท ์ซ่ึงทาํให้เจา้หนา้ท่ีสามารถหยิบสินคา้ไดท้นัทีทาํงานไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองและมี ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 8. การจัดแผนผังในคลังสินค้า (Warehouse Layout) การจดัแผนผงัในคลงัสินคา้

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการภายในของคลงัสินคา้และ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของ

องค์กร โดยท่ีการเลือกรูปแบบการจดัแผนผงัคลังสินค้าท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพนั้ นควร

พิจารณาถึงปัจจยัยงัต่างๆประกอบดว้ยไดแ้ก่ขนาดพื้นท่ีของคลงัสินคา้และ ความสะดวกรวดเร็วใน

การเลือกหยิบสินคา้ ประสิทธิภาพของการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ สามารถวดัไดจ้ากการใชส้อยพื้นท่ี

ท่ีจาํกดัในการ จดัเก็บสินคา้ให้ไดใ้นปริมาณมาก, ความสามารถในการหาสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง

รวดเร็ว, และ ระยะเวลาท่ีรถบรรทุกใชใ้นการรอคอยและขนถ่ายสินคา้ท่ีมารับ 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

ภาพท่ี  3.18   การจดัแผนผงัในคลงัสินคา้ 

  

 การวางผงัคลงัสินค้า การวางผงัคลงัสินคา้ ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1.ประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ี  

 2. กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

 3. มีความยดืหยุน่ในการเก็บและกระจายสินคา้ 

 4. บรรยากาศการทาํงานและระดบัการใหบ้ริการลูกคา้     

 การวางแผนความตอ้งการดา้นพื้นท่ี การกาํหนดขนาดพื้นท่ีท่ีตอ้งการสาํหรับทุก

กระบวนการปฏิบติังานคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย การหาขนาดพื้นท่ีท่ีตอ้งการใชใ้นการทาํกิจกรรม 

และการหาตาํแหน่งในการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ท่ีนาํไปใชง้านตามแผนเม่ือมีการใชพ้ื้นท่ีใน

การจดัเก็บเกิน 85% 

 การลดระยะการเคล่ือนยา้ยสินค้าในคลังสินค้า โดยใช้ระบบการจัดเก็บแบบ

แบ่งกลุ่ม สินคา้ การแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC (ABC Classification Location Policy) เป็นวิธีการ

แบ่งกลุ่ม สินคา้เป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากขอ้มูลความถ่ีในการหมุนเวยีนสินคา้เขา้และออก กลุ่ม

สินคา้ท่ีมี การหมุนเวยีนสูง, ปานกลาง และกาํหนดให้แทนดว้ยกลุ่ม A, B และ C ตามลาํดบั จากนั้น

ทาํ การแบ่งพื้นท่ีสําหรับการจดัเก็บสินคา้เป็น 3 zone เพื่อรองรับปริมาณสินคา้แต่ละกลุ่มท่ีไดแ้บ่ง

ไว ้และตอ้งมีการส ารองพื้นท่ีไวสู้งสุดสาํหรับจดัเก็บสินคา้แต่ละกลุ่มดว้ย  

https://riverplusblog.files.wordpress.com/2011/08/warehouse-management-system.jpg�
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 ระบบ RFID  

 RFID ย่อมาจากคาํว่า Radio Frequency Indentification เป็นระบบท่ีไดถู้กพฒันา

มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เพื่อวตัถุประสงคห์ลงัในการใช้งานท่ีระบบฉลากแบบบาร์โคด้ไม่สามารถใช้

การได ้โดยจุดเด่นของ RFID คือ ความสามารถในการอ่านขอ้มูลของฉลากไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีการ

สัมผสั สามารถอ่านค่าไดแ้ม่นยาํแมใ้นสภาพท่ีทศันวสิัยไม่ดี ทนต่อความเปียกช่ืน แรงสั่นสะเทือน 

การกระทบกระแทก และสามารถอ่านขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็วสูง  

 ปัจจุบนัมีการนํา RFID มาใช้งานกนัในงานหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นในบตัรชนิด

ต่างๆ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร ATM บตัรเขา้ออกสํานักงาน หรือ ในอาคารท่ีพกั บตัร

จอดรถ ฉลากของสินคา้ หรือแมแ้ต่ใชฝ่ั้ง RFID ลงในตวัสัตวเ์พื่อบนัทึกประวติั เป็นตน้  

  การนาํ RFID มาใชง้านก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการผา่นเขา้ออกบริเวนใด

บริเวณหน่ึง เพื่ออ่าน หรือ เพื่อเก็บขอ้มูลบางอยา่งเอาไว ้ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีท่ีเป็นฉลากสินคา้ 

RFID ก็จะถูกนาํมาใชใ้นการเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ เพื่อให้สามารถทราบถึงท่ีมาท่ีไปของ

สินคา้ช้ินนั้นได ้สาํหรับรูปแบบของเทคโนโลย ีRFID ท่ีใชใ้นการดงักล่าวก็มีทั้งแบบสมาร์ทการ์ดท่ี

สามารถถูกเขียน หรือ อ่านขอ้มูลออกมาได้โดยไม่ตอ้งมีการสัมผสักบัเคร่ืองอ่านบตัร หรือ คอน

แทคเลสสมาร์ทการ์ด (Contact less Smart Card) , เหรียญ , ป้ายช่ือ หรือ ฉลากซ่ึงมีขนาดเล็กมาก 

จนสามารถแทรกลงระหวา่งชั้นของเน้ือกระดาษ หรือ ฝ่ังเอาไวใ้นตวัสตัว ์ไดเ้ลยทีเดียว 

 องค์ประกอบหลกัของ RFID ประกอบด้วย  2 ส่วน 

       1. Transponder ตวัจดัเก็บและส่งขอ้มูล ซ่ึงมาจากคาํวา่ Transmitter ผสมกบัคาํว่า 

Responder ท่ีอยูใ่นรูปแบบของ ฉลาก หรือ ป้าย โดยฉลากน้ีจะทาํ  การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุช้ิน

นั้นเอาไว  ้โดยเราอาจเรียกทั่ว ๆ ไปว่า " Tag" (แท๊กส์) ซ่ึงแท๊กส์ จะทาํหน้าท่ีส่งสัญญาณ หรือ 

ขอ้มูลท่ีบนัทึกอยูใ่นแทก๊ส์ตอนสนองไปท่ีตวัอ่านขอ้มูล 

       2. Reader  อุปกรณ์สาํหรับอ่าน หรือ เขียนขอ้มูลภายในแทก็ส์ 

 

 หลกัการทาํงานเบื้องต้นของระบบ RFID 

การส่ือสารระหวา่งแท็กส์ และ ตวัอ่านขอ้มูลจะเป็นการส่ือสารกนัโดยอาศยัช่อง

ความถ่ีวิทยุ ผ่านอากาศ ซ่ึงสัญญาณน้ีผา่นไดท้ั้ง โลหะ และ อโลหะ แต่ Tags ไม่สามารถติดต่อกบั

เคร่ืองอ่านให้อ่านไดโ้ดยตรง เม่ือเคร่ืองอ่านส่งขอ้มูลผา่นความถ่ีวิทยุ แสดงถึงความตอ้งการขอ้มูล

ท่ีถูกระบุไวจ้ากป้าย ป้ายจะตอบขอ้มูลกลบั และ เคร่ืองอ่านจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัส่วนประมวลผล

หลกัของคอมพิวเตอร์ โดยเคร่ืองอ่านจะติดต่อส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายเครือข่าย Lan 

(Loco Area Network ) หรือ ส่งผา่นทางความถ่ีวทิยจุากทั้งอุปกรณ์มีสายและอุปกรณ์ไร้สาย 

การส่ือสารแบบไร้สาย การส่ือสารขอ้มูลของระบบ RFID คือระหวา่งแท็กและตวั

อ่านขอ้มูล (Reader หรือ Interrogator) จะส่ือสารแบบไร้สายผ่านอากาศ โดยจะนาํขอ้มูลมาทาํการ
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มอดูเลต (Modulation) กบัคล่ืนพาหะท่ีเป็นคล่ืนความถ่ีวิทยุโดยมีสายอากาศ (Antenna) ท่ีอยู่ในตวั

อ่านขอ้มูลเป็นตวัรับและส่งคล่ืนซ่ึงแบ่งออกเป็น 2วิธีดว้ยกนัคือ วิธีเหน่ียวนาํคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Inductive Coupling ห รื อ  Proximity Electromagnetic) กั บ วิ ธี ก า ร แ ผ่ ค ล่ื น แ ม่ เห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า 

(Electromegnatic Propogation Coupling)  

   

 

ภาพท่ี 3.19 การส่ือสารแบบไร้สาย 

    

   หลกัการทาํงานเบื้องต้นของระบบ RFID 

            1. ตวัอ่านขอ้มูลจะปล่อยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลา และคอยตรวจจบัวา่

มีแท็กส์เขา้มาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือการคอยตรวจจบัวา่มี

การมอดูเลตสัญญาณเกิดข้ึนหรือไม่ 

               2. เม่ือมีแท็กส์เข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แท็กส์จะได้รับพลังงาน

ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเหน่ียวนาํของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้แท็กส์เร่ิมทาํงาน และจะส่งขอ้มูลใน

หน่วยความจาํท่ีผา่นการมอดูเลตกบัคล่ืนพาหะแลว้ออกมาทางสายอากาศท่ีอยูภ่ายในแทก็ส์ 

               3. คล่ืนพาหะท่ีถูกส่งออกมาจากแท็กส์จะเกิดการเปล่ียนแปลงแอมปลิจูด, ความถ่ี 

หรือเฟส ข้ึนอยูก่บัวธีิการมอดูเลต 

               4.ตวัอ่านขอ้มูลจะตรวจจบัความเปล่ียนแปลงของคล่ืนพาหะแปลงออกมาเป็นขอ้มูล

แลว้ทาํการถอดรหสัเพื่อนาํขอ้มูลไปใชง้านต่อไป 

ภาพท่ี  3.20 หลกัการทาํงานระบบ RFID 
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  ระบบ RFID มีลกัษณะการใช้งานท่ีคล้ายกบัระบบบาร์โคด้ และมีขอ้ดีมากกว่า

ระบบบาร์โคด้หลายประการ เช่น 

 1. ระบบบาร์โคด้จะเป็นระบบท่ีอ่านไดอ้ยา่งเดียว(Read Only) ไม่สามารถทาํการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีอยูบ่นระบบบาร์โคด้ได ้แต่สําหรับ Tag ของระบบ RFID นัน่จะสามารถอ่าน

และบนัทึกขอ้มูลได ้(Read & Write) 

 2. Tag ของระบบ RFID นั้นสามารถแกไ้ขไดซ้ํ้ าๆกนัหลายคร้ัง ทาํให้ประหยดัใน

เร่ืองของตน้ทุน ในขณะท่ีระบบบาร์โคด้ไม่สามารถแกข้อ้มูลไดห้ลงัจากท่ีบนัทึกแลว้ 

               3. ระบบ RFID สามารถอ่านข้อมูลได้ แม้ในขณะท่ีวตัถุนั้ นกาํลังเคล่ือนท่ี เช่น 

ในขณะท่ีสินคา้กาํลงัเคล่ือนท่ีอยูบ่นสายพาน หรือการเก็บค่าผา่นทางสาํหรับทางด่วน เป็นตน้ 

              4. ระบบ RFID สามารถอ่านขอ้มูลผา่นตวักลางไดห้ลายประเภท เช่น นํ้าพลาสติก,

กระจก,วสัดุทึบแสงต่างๆในขณะท่ีบาร์โคด้ทาํไม่ได ้

                5. RFID สามารถบนัทึกขอ้มูลการผลิตได ้เช่น สีท่ีพ่นในวสัดุเป็นสีอะไร หรือ มี

การผลิตอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ สามารถบนัทึกขอ้มูลไดจ้าํนวนมาก แต่ระบบบาร์โคด้ 

                 6. การอ่านขอ้มูลของ RFID ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในตาํแหน่ง หรือ แนวเส้นตรงอยา่ง

ระบบ บาร์โคด้ ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็วกวา่ 

                7. ระบบ  RFID มีระยะการอ่านข้อมูล ท่ี ไกลกว่าระบบ บาร์โค้ด เน่ืองจาก

ระบบ RFID ใช้การส่งสัญญาณแบบคล่ืนวิทยุ แต่ระบบบาร์โคด้ใบการส่งสัญญาณแบบแสง ไป

กระทบกบัรูปภาพท่ีจาํเป็นจะตอ้งใชค้วามคมชดั 

                  8. มีความทนทานกว่า เน่ืองจาก Tag ของระบบ RFID จะถูกห่อหุ้มด้วยวสัดุท่ี

คงทน สามารถทนต่อความช่ือ การเสียดสี ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพของระบบบาร์โคด้เม่ือถูก

ความช้ืนหรือรอยขีดข่วน ก็จะทาํใหก้ารอ่านของบาร์โคด้ ไม่สามารถอ่านได ้หรือเกิดขอ้ผดิพลาด 

               9. ระบบ RFID สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมๆกันหลายข้อมูล ในขณะท่ีระบบ

บาร์โคด้ อ่านไดเ้พยีงท่ีละ 1 ขอ้มูล 

              10. มีความแม่นยาํ และความถูกตอ้งในการอ่านขอ้มูลมากกว่า โดยค่าเฉล่ียของ

ระบบ RFID อยูท่ี่ 99.5% ส่วนระบบบาร์โคด้อยูท่ี่ 80% 

            11. ระบบ RFID สามารถขจัดปัญหาการอ่านข้อมูลซํ้ าท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ

บาร์โคด้ได ้

             12. Tag ของระบบ RFID มีความทนทานต่อความเปียกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การ

กระทบกระแทก 

 13. ระบบ  RFID มีระบบความปลอดภัยสูงกว่า ยากต่อการปลอมแปลงและ

ลอกเลียนแบบ 
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 ระบบบาร์โค้ด คือ การนาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบาร์โคด้ มาประยุกตใ์ชง้าน

ในกระบวนการดาํเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน เพิ่มความถูกตอ้ง

แม่นยาํ และลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานดว้ยวิธีการปกติ อีกคร้ังยงัสามารถนาํขอ้มูล

ท่ีได้จากระบบบาร์โค้ด ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกหลายอย่าง เช่น ในเร่ืองการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั (Traceability) เป็นตน้การนาํระบบบาร์โคด้ไปใชง้านนั้น ผูใ้ชง้านจะตอ้งมีความเขา้ใจถึง

กระบวนการทาํงานทางธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความเขา้ใจถึงขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของระบบบาร์โคด้ 

มองเห็นภาพประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ เม่ือนาํระบบบาร์โคด้มาใชง้านแลว้ 

 

                    
 

ภาพท่ี  3.21  ระบบบาร์โคด้ 

 

แน่นอนว่าการใช้งานระบบบาร์โคด้นั้น จะต้องมีการลงทุนอย่างแน่นอน ท่านตอ้งทาํการศึกษา

ระบบธุรกิจของตวัเองว่า เม่ือลงทุนแล้ว ส่ิงท่ีได้รับมาแล้วนั้ น คุ้มทุนหรือไม่ หรือเป็นการสร้ง 

ภาพลกัษณ์ท่ีดี และเพิ่มมาตรฐานการทาํงานให้แก่องค์กรตวัอยา่ง การโหลดจ่ายสินคา้ให้ลูกคา้ ถา้

การทาํงานปัจจุบนั พนกังานโหลดสินคา้ ไดโ้หลดสินคา้ข้ึนรถ ให้แก่ลูกคา้ผิด แน่นอนว่าฝ่ายขาย

จะต้องเกิดปัญหาแน่ ซ่ึงจะต้องคล่ีคลายปัญหากับลูกค้า บางรายลูกค้าไม่รับสินค้า (เช่น พวก

สารเคมี) บางรายตอ้งเสียค่าเคลมให้ลูกคา้ เป็นตน้ ถา้จะใช้ระบบบาร์โคด้มาช่วยแกไ้ขปัญหานั้น 

เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีหนา้งาน และผูว้ิเคราะห์ระบบท่ีมีประสบการณ์ดา้นระบบบาร์โคด้ จะตอ้ง

ร่วมมือกนัคิดแกไ้ขปัญหาซ่ึงปัจจุบนั ตวัอยา่งธุรกิจต่าง ๆ ท่ีไดน้าํระบบบาร์โคด้มาประยกุตใ์ชง้าน

นั้น ก็มีอยูอ่ย่างมากมาย ไม่ใช่เร่ืองยากท่ีท่านจะลองทาํการศึกษา หรือลองเขา้ไปดูงานการดาํเนิน

ธุรกิจต่าง ๆ ดว้ยระบบบาร์โคด้ 

 อ่านข้อมูลได้ถูกต้อง (Accuracy) คือ ถ้าเราใช้เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แล้ว เราจะได้

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นบาร์โคด้อยา่งถูกตอ้ง (ยกเวน้สร้างบาร์โคด้มาผิดเอง) ตวัอยา่งเช่น ถา้เราให้คนทาํการ
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คียข์อ้มูลรหัสสินคา้ท่ีเป็นตวัเลขจาํนวน 20 หลกั ลงในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นไปไดว้า่คนจะทาํการ

มองตวัเลขแลว้คียผ์ิด แต่ถา้เราใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้ ทาํการอ่านบาร์โคด้แลว้นั้น ขอ้มูลรหสัสินคา้

ทั้ง 20 หลกั ท่ีอ่านมาไดจ้ากการสแกน จะมีความถูกตอ้ง 100% เพราะเป็นการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วย

ใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล  (Rapid) เม่ือเทียบความเร็วของคน ในการอ่าน

ขอ้มูล กบัใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้อ่านขอ้มูลในบาร์โคด้นั้น เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ สามารถอ่านขอ้มูลได้

รวดเร็วกวา่มาก และสามารถนาํขอ้มูลท่ีอ่านไดน้ั้น นาํไปใชง้านต่อไดท้นัที   (ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมท่ี 

ออกแบบมา) เช่น ถ้าเราไปร้านสะดวกซ้ือแล้วนําสินคา้มาจ่ายเงินท่ีเคาวเ์ตอร์ ถ้าไม่มีบาร์โคด้ ท่ี

สินคา้ พนกังานก็ตอ้งทาํการคียร์หสัสินคา้เขา้ระบบการขาย ซ่ึงนัน่จะทาํใหเ้ราเสียเวลาในการรอ แต่

ท่ีเราเห็นทุกวนัน้ีคือ พนกังานทาํการสแกนบาร์โคด้ท่ีสินคา้ ใช้เวลารวดเร็ว และทาํให้การทาํงาน

สะดวกข้ึนมากดว้ย 

 สามารถต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Improve Operational 

Efficiency)   เม่ือเรามีบาร์โคด้แล้ว แสดงว่าเราเร่ิมมองภาพถึงประโยชน์ท่ีจะนาํไปช่วยกบัธุรกิจ

ของเราได้ ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งในด้านความเร็ว ความถูกต้อง ลด

ขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน ลดตน้ทุน และยงัเพิ่มภาพลกัษณ์ขององคก์รให้มีมาตรฐานสากล เป็นตน้ 

เพราะประโยชน์ของบาร์โคด้นั้น เม่ือถูกออกแบบและนาํมาพฒันาใหใ้ชง้านไดก้บัธุรกิจแลว้นั้น จะ

สามารถเรียกไดว้า่เป็น ระบบบาร์โคด้(Barcode System) ซ่ึงท่ีจริงแลว้สามารถประยกุตใ์หใ้ชง้านได้

เกือบแทบทุกธุรกิจ หรือทุกประเภทงาน ตวัอยา่งเช่น 

 1. ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 2. งานบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

 3. งานในภาคอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ 

 4. ธุรกิจการประกอบรถยนต ์

 5. งานขนส่งสินคา้และบริการ 

 6. งานธุรกรรมดา้นการเงิน เป็นตน้ 
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 การนาํบาร์โคด้ไปใชง้าน เราสามารถนาํบาร์โคด้ไปใชง้านได ้โดยการนาํขอ้มูลท่ี

เราตอ้งการทาํเป็นบาร์โคด้ เพื่อใชแ้ทนส่ิงต่าง ๆ ขอยกตวัอยา่ง เช่น เราทุกคนมีเลขท่ีบตัรประจาํตวั 

ประชาชน 13 หลกั มาสร้างเป็นบาร์โคด้ เพื่ออา้งถึงขอ้มูลวา่เป็นตวัเรา มีช่ือจริง นามสกุลจริง และ

ท่ีอยู่อย่างไร หรืออาจสร้างบาร์โคด้ด้วยรหัสสินคา้ ซ่ึงใช้แทนตวัสินคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงการนํา

บาร์โคด้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จะตอ้งมีความเขา้ใจถึงระบบธุรกิจท่ีกาํลงัทาํ และมี

ความเขา้ใจถึงคุณสมบติัของบาร์โคด้ดว้ย 

ภาพท่ี  3.22  ระบบบาร์โคด้ 

 ระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรม (Industrial ID) 

  เร่ิมตน้ก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรม เรามาทาํความรู้จกัเจา้

รหัส Barcode กนัเบ้ืองตน้ก่อนนะค่ะ เทคโนโลยีบาร์โคด้เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกในด้าน

ต่างๆ อาทิ ดา้นการคา้ โดยนาํบาร์โคด้มาติดกบัตวัสินคา้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจดัเก็บช่ือ 

รหสั และราคาของสินคา้ หรือทางดา้นการจดัการสต๊อกสินคา้ ช่วยในการตรวจสอบจาํนวนสินคา้

คงเหลือไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ ทั้งน้ีการนาํบาร์โคด้มาใชอ้ยา่งแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมกนัมาก 

ทว่า คุณสมบติัท่ีมีอยู่ของบาร์โคด้แบบ 1 มิตินั้น ยงัไม่รองรับความตอ้งการของผูใ้ช้งานได้มาก

เท่าท่ีควร เช่น การบรรจุขอ้มูลไดน้อ้ย และการใชฐ้านขอ้มูลในการจดัเก็บ เป็นตน้ ดงันั้นจึงทาํให้มี

การพฒันาบาร์โคด้ 2 มิติข้ึนมา 

บาร์โคด้ 1 มิติ Dimension barcde มีลกัษณะเป็นแถบประกอบด้วยเส้นสีดาํสลับ

กบัเส้นสีขาว ใช้แทนรหัสตวัเลขหรือตวัอกัษรโดยสามารถบรรจุขอ้มูลได้ประมาณ 20 ตวัอกัษร 
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การใชง้านบาร์โคด้มกัใชร่้วมกบัฐานขอ้มูลคือเม่ืออ่านบาร์โคด้และถอดรหสัแลว้จึงนาํรหสัท่ีไดใ้ช้

เรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอีกต่อหน่ึง บาร์โคด้ 1 มิติมีหลายชนิด เช่น UPC EAN-13 หรือ ISBN ดงั

รูปท่ี 1 เป็นต้น ซ่ึงบาร์โค้ด 1 มิติเหล่าน้ีสามารถพบได้ตามสินค้าทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือ

หา้งสรรพสินคา้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.23   ระบบบาร์โคด้  1 มิติ 

 

บาร์โคด้ 2 มิติ Dimension barcde เป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาเพิ่มเติมจากบาร์โคด้ 1 

มิติ โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้ งในแนวตั้งและแนวนอน [1] ทาํให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้

ประมาณ 4,000 ตวัอักษรหรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติในพื้นท่ีเท่ากันหรือเล็กกว่า 

ขอ้มูลท่ีบรรจุสามารถใชภ้าษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษได ้เช่น ภาษาญ่ีปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นตน้

และบาร์โคด้ 2 มิติสามารถถอดรหสัไดแ้มภ้าพบาร์โคด้บางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านและ

ถอดรหัสบาร์โค้ด 2 มิติมีตั้ งแต่เคร่ืองอ่านแบบซีซีดีหรือเคร่ืองอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของ

บาร์โคด้ 1 มิติจนถึงโทรศพัท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตวัซ่ึงติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว ้ใน

ส่วนลกัษณะของบาร์โคด้ 2 มิติมีอยูอ่ยา่งมากมายตามชนิดของบาร์โคด้ เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

หรือส่ีเหล่ียมผืนผา้คลา้ยกบับาร์โคด้ 2 มิติ ดงัรูปท่ี 2 เป็นตน้ ตวัอย่างบาร์โคด้ 2 มิติ ไดแ้ก่ PD417, 

MaxiCode, Data Matrix, และ QR Code 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.24   ระบบบาร์โคด้  2  มิติ 
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ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล (Rapid) 

เม่ือเทียบความเร็วของคน ในการอ่านขอ้มูล กบัใช้เคร่ืองอ่านบาร์โคด้อ่านขอ้มูล

ในบาร์โคด้นั้น เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ สามารถอ่านขอ้มูลไดร้วดเร็วกว่ามาก และสามารถนาํขอ้มูลท่ี

อ่านไดน้ั้น นาํไปใช้งานต่อไดท้นัที (ข้ึนอยู่กบัโปรแกรมท่ีออกแบบมา) เช่น ถา้เราไปร้านสะดวก

ซ้ือแล้วนําสินค้ามาจ่ายเงินท่ีเคาเตอร์ ถ้าไม่มีบาร์โค้ด ท่ีสินค้า พนักงานก็ต้องทําการคีย์รหัส

สินคา้เขา้ระบบการขาย ซ่ึงนัน่จะทาํให้เราเสียเวลาในการรอ แต่ท่ีเราเห็นทุกวนัน้ีคือ พนกังานทาํ

การสแกนบาร์โคด้ท่ีสินคา้ ใช้เวลารวดเร็ว และทาํให้การทาํงานสะดวกข้ึนมากดว้ย ก่อนท่ีจะนาํ

ระบบบาร์โคด้มาใชง้าน จากความตอ้งการทั้งหมดน้ี ถา้ไม่ใช่แค่ nice to have หรือแค่อยากมีให้มนั

ดูดีขอตั้งประเด็นไดว้า่มีความตอ้งการหลกั ๆ อยู ่4 อยา่งคือ 

Realtime คือ อพัเดทขอ้มูลทนัที ทราบสถานะของขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

Automatic คือ ใชร้ะบบมาช่วยงานคนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

Productivity คือ ลดเวลาในการทาํงาน เอาเวลาไปทาํอยา่งอ่ืนท่ีมีคุณค่ามากกวา่ 

Accuracy คือ ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

            เช่ือวา่นกับริหารทุกคนอยากไดส่ิ้งต่าง ๆ เหล่าน้ี ซ่ึงบาร์โค๊ดเป็นแค่ส่วนหน่ึงของ

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว การท่ีจะนาํระบบบาร์โค๊ดมาใช้งานตอ้งดูจากหลาย ๆ ส่วนประกอบกนั

ไดแ้ก่ 

 1. Environment สภาพการทาํงานในปัจจุบนัรองรับการใช้ระบบบาร์โคด้หรือไม่ 

เช่น ปริมาณ item ของสินคา้มีมากหรือไม่ จุดไหนของสินคา้หรือส่ิงของท่ีจะติดบาร์โคด๊ จุดไหนจะ

ใชย้ิงบาร์โค๊ด และสถานท่ีดงักล่าวจุดใดจะใช้บนัทึกขอ้มูล มีสัญญาณเครือข่ายภายใน (LAN) อยู่

หรือไม่ หรือเราจะใชแ้บบไร้สาย (wireless) 

 2. Hardware ไดแ้ก่ ตวัอ่านบาร์โคด้ (barcode reader) เราจะใชแ้บบใดเป็นแบบติด 

PC หรือเอาแบบไร้สาย (handheld) และถ้าเป็นแบบไร้สาย จะให้มนัเป็นต่อตรงกับซอฟท์แวร์ 

(application) หรือจะเป็นแบบ batch เก็บในเคร่ืองแลว้ค่อยมาโหลดอีกทีในเวลาท่ีเหมาะสม 

 3. Barcode Label หรือ ตวัสต๊ิกเกอร์บาร์โคด้ เราจะตอ้งพิมพเ์องหรือไม่ ส่วนใหญ่

ถา้เป็นของท่ีเราผลิตเองจะตอ้งมีติดไวบ้นตวัของหรือสินคา้ ถา้เป็นของท่ีซ้ือจากท่ีอ่ืนก็ตอ้งดูว่ามี

หมายเลข ISBN ติดอยูท่ี่สินคา้หรือไม่ ถา้ไม่มีก็ตอ้งมาคิดอีกท่ีวา่จะติดบาร์โคด้เองท่ีตวัสินคา้ หรือ 

ติดไวใ้นแคทตาล็อกสินคา้ในจุดท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล 
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 4. Applications คือระบบซอฟแวร์ท่ีจะนํามาใช้งาน จุดน้ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็น

ส่วนของการบนัทึกจดัเก็บขอ้มูล ตอ้งพิจารณาวา่คุณจะซ้ือหรือจา้งคนมาพฒันาใหม่ มีซอฟต์แวร์

เดิมอยูแ่ลว้หรือไม่ จะเขียนต่อยอด (Enhancement) หรือทดแทนของเดิม (Replacement) 

 5. Existing Systems คือระบบซอฟแวร์เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในองค์กร อาจจะดูคลา้ยกบั

ขอ้ท่ี 4 แต่ไม่เหมือนกนัซะทีเดียวครับ ในองคก์รไม่ใช่จะมีฝ่ายเราฝ่ายเดียว ยงัมีฝ่ายบญัชี, การเงิน, 

จดัซ้ือ หรือแม้กระทัง่ฝ่ายทรัพยาการมนุษย ์ต้องดูว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างท่ีใช้อยู่ในองค์กรใน

ปัจจุบนั ระบบบาร์โคด้ของเราตอ้งการขอ้มูลท่ีไหลมาจากแผนกตน้ทางก่อนจะมาถึงเราหรือไม่ 

แผนกเราตอ้งทาํขอ้มูลส่งต่อไปใหฝ่้ายอ่ืน  

 

  เทคโนโลย ีRFID และ Barcode 

  ในปัจจุบันมีการกล่าวกันอย่างแพร่หลายว่า เทคโนโลยี RFID จะมาแทนท่ี 

barcode ในอนาคตอนัใกล้ เน่ืองจากว่าเทคโนโลยี RFID มีจุดดีกว่าBarcode อยู่หลายประการ แต่

อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีบาร์โคด้มีจุดดีอยูม่ากมายท่ี RFID ไม่มีสามารถท่ีจะทาํได ้ดงันั้นความคิด

ท่ีว่าRFID จะมาแทนบาร์โค้ดอาจเป็นไปได้ยาก บทน้ีจะอธิบายให้เห็นถึงจุดดีและจุดเสียของ

เทคโนโลยี RFID และบาร์โคด้เพื่อช้ีให้เห็นว่า เทคโนโลยีทั้งสองอย่างต่างมีจุดดีของตนเอง และ

ความเหมาะสมในการใชง้านแต่ละประเภท แตกต่างกนั 

  เทคโนโลยี Barcode บาร์โค้ด คือ การพิมพส์ัญลกัษณ์เพื่อแสดงถึงขอ้ความต่างๆ 

โดยปกติการพิมพจ์ะพิมพส์ัญลกัษณ์เป็นเส้นตรง ส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือ จุด โดยระยะห่างของแต่ละ

จุดจะมีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง เทคนิคในการแปลสัญลกัษณ์เหล่าน้ีเป็นขอ้ความต่างๆเรียกวา่ 

Symbology ซ่ึงจะมีลกัษณะหลกัๆดงัต่อไปน้ี 

  1. การถอดรหัส เทคนิคท่ีดีจําเป็นอย่างยิ่งต้องสามารถถอดรหัสได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่มีขอ้ผดิพลาดในการถอดรหสั 

  2. ความเขม้ของตวัอกัษร ถา้ตวัอกัษรแต่ละตวัมีความเขม้มากก็จะสามารถท่ีแสดง

ถึงขอ้มูลต่างๆไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย 

  3. ความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาด ระบบ Symbology ท่ี ดีจะต้อง

สามารถท่ีจะตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อเป็นการยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีอ่านข้ึนมานั้นมีความถูกตอ้งและ

แม่นยาํ 
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                                กระบวนการอ่านบาร์โค้ด อุปกรณ์ท่ีใช้การอ่านบาร์โค้ดเรียกว่า เคร่ืองอ่าน

บาร์โค้ด (barcode scanner) เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดอาศัยคล่ืนแสงโดยการส่งคล่ืนแสงไปยงัแถบ

บาร์โค้ด ในระหว่างการอ่านแถบบาร์โค้ด คล่ืนแสงไม่สามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ยออกจากแถบ

บาร์โค้ดได้ ดังนั้นเม่ือมีการเพิ่มความยาวของบาร์โคด้ ขนาดความสูงของเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดก็

จาํเป็นตอ้งเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย เพื่อท่ีจะให้คล่ืนแสงสามารถท่ีจะครอบคลุมแถบบาร์โคด้ทั้งหมดได ้

ระหวา่งการอ่าน เคร่ืองอ่านจะทาํการวดัลาํแสงท่ีสะทอ้นกลบัมาจากแถบสีดาํ และบริเวณสีขาวของ

แถบบาร์โคด้ โดยท่ีแถบสีดาํจะดูดซับคล่ืนแสง ในขณะท่ีบริเวณสีขาวจะทาํการสะทอ้นคล่ืนแสง 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกว่า Photo diode หรือ Photocell  จะทาํการแปลงคล่ืนแสงท่ีไดรั้บเป็น

คล่ืนไฟฟ้า หลงัจากนั้นก็จะทาํการแปลงคล่ืนไฟฟ้าเป็นขอ้มูล Digital ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นรูปรหัส 

ASCII  

      

ภาพท่ี  3.25  ความแตกต่างของ RFID และ Barcode 

 

 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ในปัจจุบันเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท 

ดังนี ้ 

            1. เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบปากกา ซ่ึงประเภทน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยปากกาซ่ึงมีแสง

อยูท่ี่ปลาย ในช่วงการอ่านแถบบาร์โคด้ตอ้งถูกคล่ืนแสงส่องตลอดเวลา จุดดีของเคร่ืองอ่านแบบน้ี 
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คือราคาไม่แพงและมีนํ้ าหนักเบา แต่จุดเสียของเคร่ืองอ่านแบบน้ีคือ หากแถบบาร์โคด้ติดอยู่บน

พื้นผวิท่ีไม่เรียบ ทาํใหเ้คร่ืองอ่านไม่สามารถอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

            2.เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ เคร่ืองอ่านแบบน้ีเป็นเคร่ืองอ่านท่ีมีการใช้

แพร่หลายมากท่ีสุด จุดดีของเคร่ืองอ่านแบบน้ีคือสามารถเลเซอร์แต่ละลาํแสงสามารถท่ีจะอ่านแถบ

บาร์โคด้ไดด้ว้ยความเร็ว 40-800 คร้ังต่อวินาที ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ลาํแสงบาร์โคด้เพียงแค่ลาํแสงเดียว

ก็สามารถอ่านแถบบาร์โคด้ได ้

            3. เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบ CCD ใชว้ิธีการจบัภาพแถบบาร์โคด้พอจบัภาพเสร็จก็จะ

ปรับภาพดังกล่าว เป็นข้อมูลท่ีเป็นแบบดิจิตอลเหมือนเช่นบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ จุดเสีย คือไม่

สามารถอ่านแถบบาร์โคด้ท่ียาวได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการจบัภาพ      

         4. เคร่ืองอ่านแบบกลอ้ง กลอ้งขนาดเล็กท่ีซ่อนอยู่ในเคร่ืองอ่าน กลอ้งขนาดเล็กน้ี

จะทาํการจบัภาพบาร์โคด้และทาํการประมวลผล แต่เคร่ืองน้ีอ่อนไหวต่อบาร์โคด้มากและแถบควร

จะมีความแตกต่างจากสีอยา่งชดัเจน 

 ข้อได้เปรียบของเทคโนโลย ีRFID เม่ือเทยีบกบั barcode 

            1. RFID สามารถอ่านขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ขอ้มูลท่ีบนัทึกใน RFID Tag 

สามารถท่ีจะบนัทึกขอ้มูลใหม่ลงไปไดใ้นขณะท่ีบาร์โคด้ไม่สามารถทาํการปรับเปล่ียนขอ้มูลได ้

โดยปกติ RFID Tag สามารถท่ีจะบนัทึกขอ้มูลไดม้ากถึง 100000 คร้ัง 

            2. การอ่านโดยไม่จาํเป็นต้องมองเห็นก็จะสามารถส่งข้อมูลได้ซ่ึงแตกต่างจาก

บาร์โคด้อยา่งชดัเจน 

            3. ระยะการอ่านท่ีไกล เช่นท่ีความถ่ี UHF จะสามารถอ่าน RFID Tag ได้ถึง 4-5 

เมตรในสภาพแวดลอ้มท่ีปกติ ถา้เป็นจาํพวกแบบ Active ก็สามารถส่งไดไ้กลข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจจะส่ง

ไดถึ้ง 30 เมตรในบางกรณี แต่บาร์โคด้ตอ้งใช้คล่ืนแสงในการส่งซ่ึงส่วนมากจะไม่เกิน 9 เมตร ใน

การส่ง 

  4. ในการบนัทึกขอ้มูลของ RFID Tag มากกวา่ บาร์โคด้หลายเท่าตวั 

                         5. ความคงทนมากกวา่เช่นในสภาพท่ีเปียกช้ืน การเคล่ือนท่ีต่างๆ RFID Tag จะทาํ

ไดดี้ แต่บาร์โคด้ไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอาจจะเสียหายง่าย 
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ท่ี 3.26  ระบบ RFID Barcode 

 

4. เอกสารในคลงัสินคา้ 

การคลงัสินคา้ หมายถึง กระบวนการเก็บสินคา้ วสัดุและส่ิงต่างๆ อย่างมีระบบ 

เพื่อท่ีจะจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก็บไวอ้อกไปอยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว ทนัเวลา และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

การจดัเก็บเอกสาร (Filing system) ความหมายและความสําคัญของการจดัเก็บ

เอกสารการจดัเก็บเอกสาร ( Filing system) หมายถึง กระบวนการในการจาํแนก จดัเก็บเอกสารให้

เป็นระเบียบเพื่อให้ความสําคญัของการเก็บเอกสารเม่ือธุรกิจให้ความสําคญักบัเอกสาร โดยถือว่า

เอกสารเป็นเสมือนความจาํของธุรกิจ และเอกสารใช้เป็นหลักฐานสําคญัท่ีต้องเก็บไวเ้พื่อการ

ตรวจสอบหรือคน้ควา้ในอนาคตแลว้ดงัน้ี ธุรกิจตอ้งมีการเก็บเอกสารท่ีดี เพื่อรวบรวมเอกสารให้

เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ชํารุดเสียหาย สะดวกต่อการคน้หาเม่ือตอ้งการใช้ และมี

วธีิการเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีในการเก็บเอกสารจาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการ

เก็บเอกสารเป็นอยา่งดีดว้ย ดงันั้น ก่อนจะเก็บเอกสารจะตอ้งมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ให้พร้อมโดย

คาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานท่ีเก็บเอกสาร อุปกรณ์สําหรับเก็บเอกสาร ระบบการจดัเก็บ

เอกสาร ขั้นตอนในการปฏิบติัเก่ียวกบัเอกสาร เป็นตน้วตัถุประสงค์ของการเก็บเอกสารแหล่งเก็บ

เอกสารเปรียบเสมือนศูนยค์วามจาํของธุรกิจและเป็นท่ีรวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ ของธุรกิจไวท้ั้งหมด 

การท่ีธุรกิจเก็บเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ีไวร้วมกนัก็เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อรวบรวมเอกสารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัจดัเขา้ไวใ้ห้เป็นหมวดหมู่และ

แหล่งเดียวกนั 

2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการคน้หา 

3. เพื่อใหเ้อกสารอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยั 

4. เพื่อเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตองค์ประกอบในการเก็บ

เอกสารจะใหไ้ดผ้ลดีนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 5 ประการคือ      

1. เจา้หน้าท่ีเก็บเอกสาร ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีดูแลรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม

จะใชง้านไดต้ลอดเวลา หนา้ท่ีโดยตรงของพนกังานเก็บเอกสาร คือ มีหนา้ท่ีเก็บรวบรวมเอกสารให้

เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ 
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2. เอกสาร ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของรูปภาพ ฟิล์ม ข้อความ แผ่นพบั ภาพโฆษณา 

จดหมาย ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีตอ้งเก็บรักษาเพื่อไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

3. ระบบการจดัเก็บ คือ ระบบหรือวิธีการจดัเก็บเอกสารให้เอกสารอยู่ในสภาพท่ี

พร้อมจะใช้งาน ซ่ึงแต่ละบริษัทอาจจะมีระบบการเก็บเอกสารท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสมของแต่ละธุรกิจนั้น แต่ไม่วา่จะมีระบบการจดัเก็บวิธีใดก็ตาม จุดประสงค์ของระบบการ

จดัเก็บเอกสารก็คือ การจดัเอกสารให้เป็นระเบียบ ครบถว้น เอกสารไม่ชาํรุดเสียหาย และคน้หาได้

ทนัทีเม่ือตอ้งการใช ้

4. อุปกรณ์ในการจัดเก็บ การเก็บเอกสารจาํเป็นต้องอาศยัอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วย 

เพื่อให้การเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อให้การจดัเก็บเอกสารเป็นระเบียบสวยงาม 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บ เช่น แฟ้มเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ 

5. สถานท่ีในการเก็บ หมายถึง แหล่งเก็บเอกสาร ธุรกิจควรจะมีการจดัสถานท่ีในการเก็บเอกสาร

อยา่งเป็นสัดส่วนและเพียงพอ ห้องเก็บเอกสารควรเป็นห้องท่ีโปร่ง มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่

ร้อนอบร้าวจนเกินไป ไม่ควรอยูใ่นท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน และตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีประจาํห้องเก็บเอกสาร

ดว้ยพนกังานกบัการเก็บ 

เอกสารผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกบัเอกสาร มี 2 ฝ่าย คือ 

1. ผูจ้ดัเก็บเอกสาร จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีความชาํนาญในการ

จดัเก็บเอกสารตามระบบการเก็บเอกสารท่ีบริษทัของตนเองกาํหนดไว ้พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีความ

ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวนิยั และรักงานดา้นน้ี และมีอุปนิสัยรักการอ่านหนงัสือ หนา้ท่ีโดยตรง

คือ เป็นผูจ้ดัเอกสารท่ีไดรั้บเขา้มาเก็บเขา้แหล่งเก็บเอกสารอย่างถูกวิธี และจดัเก็บความเรียบร้อย 

ดูแลจดัการเก่ียวกบัเอกสาร บาํรุงรักษาเอกสารให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ และคอยให้บริการแก่ผูท่ี้

มีความประสงคจ์ะขอใชเ้อกสารดว้ย 

2. ผูใ้ช้เอกสาร เป็นผูน้าํเอกสารจากแหล่งเก็บเอกสารไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อธุรกิจ จึงถือวา่เป็นผูท่ี้มีความสาํคญัต่อการจดัเก็บเอกสาร เพราะผูใ้ชเ้อกสารตอ้งให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของการใช้เอกสารท่ีผูจ้ดัเอกสารได้กาํหนดไว ้เพื่อให้เอกสารอยู่ใน

สภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลาระบบการเก็บเอกสารระบบการเก็บเอกสารของแต่ละหน่วยงานอาจจะ

แตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน จาํนวนเอกสารท่ีแตกต่างกนั และความเหมาะสม ดงันั้นจึง

อาจสรุปไดว้า่ระบบการเก็บเอกสารท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 
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ขอบเขตในการดําเนินงานคลงัสินค้า 

1. รับฝากสินคา้โดยไดรั้บเงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

2. ใหผู้ฝ้ากยมืเงินโดยเอาสินคา้ท่ีฝากไวน้ั้นจาํนาํไวเ้ป็นประกนั 

3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืนเพื่อ

ประโยชน์ของผูฝ้าก 

4. กระทาํการซ้ือขาย แลกเปล่ียน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลงัสินคา้ 

5. รับมอบอาํนาจจากผูฝ้ากสินคา้ให้กระทาํตามแบบพิธีการของศุลกากรเก่ียวกบั

การนาํเขา้และส่งออก 

6. นาํเงินท่ีไดรั้บจากการบริการไปลงทุนหาผลประโยชน์ 

ประโยชน์ของคลงัสินค้า 

1. ทาํใหต้น้ทุนของสินคา้ลดลง 

2. เป็นการป้องกนัการขาดมือของสินคา้ท่ีจะขาย 

3. ช่วยลดปัญหาอนัจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการขนส่ง 

4. สามารถผลิตไดใ้นปริมาณเกินกวา่ความตอ้งการตามฤดูกาล 

5. ช่วยใหไ้ดใ้ชสิ้นคา้นั้นๆ ไดท้นัเวลาตามตอ้งการ 

6. ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

7. ช่วยใหก้ารผลิตดาํเนินไปไดโ้ดยปกติ 

8. ช่วยใหเ้ครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อคา้ท่ีมีทุนนอ้ย 

9. ช่วยใหร้าคาสินคา้มีเสถียรภาพ 

10. ช่วยเก็บพกัสินคา้ชัว่คราวท่ีจะตอ้งส่งออกไปต่างประเทศ 

การจัดแบ่งตามลกัษณะของบุคคลทีใ่ช้ประโยชน์จากคลงัสินค้า 

1. คลงัสินคา้ส่วนตวั (Private Warehouse) เป็นคลงัสินคา้ท่ีบริษทัสร้างข้ึนเพื่อใช้

สาํหรับเก็บรักษาสินคา้ของบริษทัเอง 

2. คลงัสินคา้สาธารณะหรือคลงัสินคา้ใหเ้ช่า (Public Warehouse) เป็นคลงั 

การจัดแบ่งตามลกัษณะของสินค้าทีจั่ดเกบ็รักษา 

1. คลงัสินคา้ท่ีเก็บสินคา้ทัว่ๆ ไป (General Merchandise Warehouse) 

              2. คลงัสินคา้ท่ีเก็บรักษาสินคา้ประเภทท่ีไม่บรรจุหีบห่อ (Bulk 

Storage Warehouse) 

3. คลงัสินคา้ท่ีเก็บรักษาโภคภณัฑ ์(Commodity Warehouse) 

4. คลงัสินคา้หอ้งเยน็  (Cold Storage Warehouse) 
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5. คลงัสินคา้ประเภทเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน (Household Goods Warehouse) 

6. คลงัสินคา้ประเภทของเหลว 

 

เอกสารการคลงัสินค้า 

เอกสารในการขออนุญาตดาํเนินกิจการการคลงัสินคา้ 

     1. แบบ ค.ส. 1 ใบคาํขอรับความเห็นชอบเพื่อจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัประกอบ

กิจการคลงัสินคา้ 

2. แบบ ค.ส. 2 ใบคาํขออนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้ 

3. แบบ ค.ส. 3 ใบคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต 

4. แบบ ค.ส. 4 ใบคาํขออนุญาตจดัตั้งสาขาบริษทั 

5. แบบ ค.ส. 5 ใบคาํขอแจง้ชนิดและปริมาณสินคา้  

             เอกสารการรับและส่งมอบสินค้า 

  1. ใบนาํส่งสินคา้เขา้เก็บในคลงัสินคา้ 

2. ใบรับสินคา้ 

3. ใบรับคลงัสินคา้  

4. ใบประทวนสินคา้ 

 

เอกสารระบบสินค้าคงคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.27  ระบบการใชเ้อกสาร 
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 เป็นระบบท่ีใช้ในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินคา้ ทั้งสินคา้ยกมาและรายการท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารการเบิก,การรับคืนจากการเบิก , การโอนยา้ยสินคา้ระหวา่งคลงั,การรับสินคา้

ผลิตเสร็จและการส่งคืนสินคา้ สามารถกาํหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินคา้ให้อตัโนมติัเม่ือมี

การตรวจนับ สินค้าคงเหลือหรือหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทาํได้ หากมี

ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการรับรู้สินคา้ผลิตเสร็จแลว้สามารถนาํ ค่าใชจ่้ายมาบนัทึกเพิ่มตน้ทุน

เพื่อให้โปรแกรมคาํนวณเป็นตน้ทุนของสินคา้ได ้ทั้งน้ียงัสามารถดูรายงานความเคล่ือนไหวสินคา้

ยอดสินคา้คงเหลือและตน้ทุนของ สินคา้คงเหลือตามลกัษณะการคิดตน้ทุนท่ีบริษทักาํหนดไดแ้บบ 

Real Time ได ้

 ใบรับสินคา้เป็นกระบวนการบนัทึกวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกสั่งไดรั้บแลว้หรือไม่เพื่อท่ี

รายการในใบการซ้ือ (PO)จะสามารถประมวลสําหรับการออกใบแจง้หน้ี ในบางกรณี ผลิตภณัฑ์จะ

ผ่านสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าซ่ึงมีการบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ก่อนท่ีจะ

ได้รับผลิตภณัฑ์ เม่ือมีผลิตภณัฑ์เขา้มา ผลิตภณัฑ์เหล่านั้นจะถูกทาํเคร่ืองหมายเป็น ลงทะเบียน

แล้ว ก่อน ผลิตภัณฑ์อาจไปสู่กระบวนการเพิ่มเติม เช่น การจัดการคุณภาพ ก่อนท่ีจะถูกทํา

เคร่ืองหมายเป็นไดรั้บแลว้ในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.28  ใบรับสินคา้ 

 

  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการซ้ือขายสินค้า 

 1. ใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) คือ เอกสารท่ีแผนกคลังสินคา้จดัทาํข้ึนเพื่อ

แจง้ว่าสินคา้ชนิดใด ประเภทใดของกิจการใกลจ้ะหมด และตอ้งการสั่งซ้ือเพิ่มปริมาณเท่าไร โดย

จดัทาํใบขอซ้ือสินคา้ส่งไปใหแ้ผนกจดัซ้ือดาํเนินการต่อ 

2. ใบสั่งซ้ือสินค้า (Purchase Order) คือเอกสารท่ีแผนกจัดซ้ือสินค้าจัดทําข้ึน

หลงัจาก ได้รับใบขอซ้ือสินคา้จากแผนกคลงัสินคา้แล้ว ก็จะดาํเนินการคดัเลือกสินคา้จากผูข้าย

สินคา้หลายรายเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีดีมีคุณภาพและราคาถูก เม่ือตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้จากผูข้ายสินคา้



56 

รายท่ีคดัเลือกแลว้ จึงจดัทาํใบสั่งซ้ือสินคา้ส่งไปให้ผูข้ายสินคา้เพื่อแจง้ให้ผูข้ายสินคา้ว่าตอ้งการ

สินคา้ประเภทใด ปริมาณเท่าใด คุณภาพอยา่งไร ราคาเท่าไรซ่ึงรายละเอียดดงักล่าวน้ีจะแจง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.29 ใบขอซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.30 ใบสั่งซ้ือสินคา้ 

  

3. ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) คือ เอกสารท่ีผูข้ายสินคา้จดัทาํข้ึนเพื่อส่งไปให้ผูซ้ื้อพร้อมกบั

สินคา้    
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 4. ใบรับสินค้า (Receive Report) คือ เอกสารท่ีผูซ้ื้อสินค้าจดัทาํข้ึน หลังจากท่ี

ไดรั้บสินคา้จากผูข้ายสินคา้   ผูซ้ื้อจะตอ้งทาํการตรวจนบัสินคา้คู่กบัใบ กาํกบัสินคา้ท่ีผูข้ายสินคา้ส่ง

มาใหว้า่ถูกตอ้งตรงตามท่ีสั่งหรือไม่ เม่ือถูกตอ้งแลว้ก็จดัทาํใบรับสินคา้ส่งไปใหผู้ข้ายสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.31  ใบกาํกบัสินคา้ 

 

 

 

 

 

        

      

 

ภาพท่ี  3.32  ใบรับสินคา้ 

 

  5. ใบส่งสินคา้ (Delivery note) คือ เอกสารจากผูส่้งสินคา้ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ซ่ึงแสดงสินค้าท่ีจัดส่งถึงผูรั้บ เป็นหลักฐานท่ีสามารถใช้ยืนยนัได้ว่าส่งสินค้าไปแล้ว และใช้

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ซ่ึงสะดวกต่อการจดัการระบบบญัชีของบริษทั-หา้งร้านต่างๆ   

 6. ใบขอลดหน้ี หรือใบส่งคืน (Debit Note or Debit Memorandum) คือ เอกสารท่ีผู ้

ซ้ือจดัส่งให้ผูข้าย เพื่อแจง้ให้ทราบว่าไดรั้บสินคา้แลว้ปรากฏว่าสินคา้ส่งมาไม่ตรงตามใบสั่งซ้ือ 

หรือสินคา้ชาํรุด หรือคิดราคามากไป และผูซ้ื้อส่งคืนโดยไม่รับสินคา้แลกเปล่ียน ผูข้ายอาจลดราคา

ให้สําหรับสินคา้ท่ีส่งคืน เม่ือผูซ้ื้อส่งคืนสินคา้จะออกใบลดหน้ี หรือใบส่งคืน เม่ือผูซ้ื้อส่งคืนสินคา้

จากการซ้ือเป็นเงินสดจะไดรั้บเงินสดคืน   แต่ถา้ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือจะลดยอดเจา้หน้ีการคา้ 
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ภาพท่ี  3.33  ใบส่งสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

ภาพท่ี 3.34  ใบขอลดหน้ีหรือใบส่งคืน 
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 7. ใบหักหน้ี หรือใบรับคืน (Credit Note or Credit Memorandum) คือเอกสารท่ี

ผูข้ายออกให้ผูซ้ื้อ เพื่อแจง้วา่ผูข้ายไดรั้บคืนสินคา้จากผูซ้ื้อ เน่ืองจากสินคา้ชาํรุด หรือส่งไม่ตรงตาม

ใบสั่งซ้ือ หรือคิดราคามากไปโดยผูข้ายอาจลดราคาสินคา้ให้ผูซ้ื้อ ในกรณีท่ีผูซ้ื้อซ้ือสินคา้เป็นเงิน

สดผูข้ายจะส่งเงินสดคืน แต่ถา้ผูซ้ื้อ ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือผูข้ายจะลดหน้ีให้กบัผูซ้ื้อ และผูข้ายจะ

ออกใบลดหน้ี หรือใบรับคืนใหผู้ซ้ื้อเป็นหลกัฐานในการลดหน้ี 

   8.ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ เอกสารท่ีผูข้ายออกให้ผูซ้ื้อ กรณีขายสินคา้เป็นเงิน

สดหรือรับชาํระหน้ีจากลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.35  ใบหกัหน้ี หรือใบรับคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

ภาพท่ี 3.36  ใบเสร็จรับเงิน 
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เอกสารพธีิการศุลกากรส่งออกสินค้า 

 ในการส่งออกสินคา้ ผูส่้งออกตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ี

กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไวใ้ห้ถูกตอ้งครบถว้นโดยมีคาํแนะนาํในการ

จดัเตรียมเอกสาร และปฏิบติัตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินคา้ ดงัน้ี 

1. ใบขนสินคา้ขาออกและเอกสารอ่ืนท่ีใหใ้ชแ้ทนใบขนสินคา้ขาออกรมศุลกากร

กาํหนดใหผู้ส่้งออกใชส้าํหรับพิธีการศุลกากรดงัน้ี 

-  ใบขนสินคา้ขาออก (กศก. 101/1) ใชส้าํหรับพิธีการดงัน้ี 

-  พิธีการใบขนสินคา้ขาออกทัว่ไป 

-  พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธ์ิ 

-  พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

-  พิธีการส่งออกคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

-  พิธีการส่งออกขอชดเชยคา้ภาษีอากร 

-  พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

-  พิธีการใบสุทธินาํกลบั 

-  พิธีการส่งกลบั (Re-Export) 

  2. คาํร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้สําหรับพิธีการ

ส่งออกไปก่อนปฏิบติัพิธีการใบขนสินคา้ขาออก 

  3. ใบขนสินคา้สําหรับนาํเขา้หรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้สําหรับพิธี

การส่งออกชัว่คราว 

  4. ใบขนสินค้าสําหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์นําเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้

สาํหรับพิธีการส่งออกชัว่คราว 

 

  เอกสารทีใ่ช้เป็นข้อมูลในการจัดทาํใบขนสินค้าขาออก 

  1. บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

  2. บญัชีรายละเอียดของท่ีบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีท่ีของส่งออกเป็นตอ้งกาํหนดตาม

เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4. ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภณัฑ์ เภสัชเคมีภณัฑ์ก่ึงสําเร็จรูป เคมีภณัฑ์ และสินคา้

ท่ีไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพไดโ้ดยง่าย ใหย้ืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
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  การส่งข้อมูลเข้าระบบเพ่ือปฏิบัติพธีิการส่งออกสินค้า 

  1. การปฏิบติัพิธีการศุลกากร ผูไ้ด้รับอนุมติัให้ลงทะเบียนเป็นผูป้ฏิบติัพิธีการ

ศุลกากรหรือดาํเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบติัพิธี

การไดโ้ดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม

ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจา้ของลายมือช่ือผ่านบุคคลท่ีเป็นส่ือกลาง ผู ้

ให้บริการรับส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานท่ีศุลกากรกาํหนด (EDXML/XML Format) 

แทนการจดัทาํ ยืน่ ส่ง รับ และการลงลายมือช่ือในรูปแบบเอกสาร 

 2. การยื่นใบขนสินคา้ขาออก เม่ือผูส่้งออกจดัทาํใบขนสินคา้ขาออกตามมาตรฐาน

ท่ีศุลกากรกาํหนด และเป็นผูส่้งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เม่ือ

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไดต้อบรับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบติัพิธีการ ถือเป็นการ

ยืน่เอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศุลกากรแลว้ 

 วธีิการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระทาํได้ 4 

ช่องทางดังนี้ 

  1. ผูส่้งออกส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกดว้ยตนเอง 

  2. ผูส่้งออกมอบหมายใหต้วัแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผูส่้งขอ้มูล 

  3. ผูส่้งออกใหเ้คา้เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผูส่้งขอ้มูล 

  4. ผูส่้งออกยื่นใบขนสินคา้ขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและ

แบบรายละเอียดขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก และชาํระค่าธรรมเนียมกบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ณ ท่าเรือท่ี

ท่ีส่งออกโดยผูส่้งออกตอ้งลงลายมือช่ือไวทุ้กฉบบั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 - ใบขนสินคา้ขาออกพร้อมคู่ฉบบั 1 ฉบบั 

 - แบบรายละเอียดขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก 

 - สาํเนาบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

 - บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถา้มี) 

 - ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตสาํหรับควบคุมการส่งออก (ถา้มี) 

 - ใบรับรองการวิเคราะห์ของผูผ้ลิตสินคา้ (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร

รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 

Sheet) (ถา้มี) 

การชําระภาษีอากร 

  1. ชาํระโดยผา่นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยวธีิการตดับญัชีธนาคาร EFT 

  2. ชาํระท่ีหน่วยงานบญัชีและอากรของสาํนกังานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
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  การส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 

ขั้นตอนการปฏิบติัพิธีการศุลกากร 

  1. ผูส่้งออกหรือตวัแทนฯ จดัทาํใบขนสินคา้ขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน 

เช่น บญัชีสินคา้ (ศ.บ. 3) และใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ พร้อมส่งขอ้มูลใบขนสินค้าขาออกเขา้

ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

  2. ผูน้ ําเขา้หรือตวัแทนฯ ชําระค่าภาษีอากร (กรณีสินคา้ตอ้งชําระภาษีอากร) ท่ี

หน่วยงานบญัชีและอากรของด่านศุลกากร 

  3. ชําระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะกําหนดเง่ือนไขการตรวจปล่อย ช่ือ

เจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีตรวจปล่อย 

  4. กรณียกเวน้การตรวจ (Green Line) ผูส่้งออกหรือตวัแทนสามารถนาํสินคา้ไป

ผา่นพิธีการท่ีด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

  5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจา้หน้าท่ีจะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของสินคา้กบัใบขนสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ ถา้ถูกตอ้งตามสําแดงจะนาํสินคา้ไปผา่นพิธีการท่ี

ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

  6. ผูส่้งออกหรือตวัแทนยื่นใบกาํกบัสินคา้ต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีประจาํอยู ่ณ ด่าน

พรมแดนเพื่อตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรประจาํด่านพรมแดนจะตรวจสอบจาํนวนสินคา้ท่ีส่งออก

วา่ถูกตอ้งตรงตามใบขนสินคา้ขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และไดป้ฏิบติัพิธี

การศุลกากรวา่ดว้ยการส่งออกครบถว้นหรือไม่ เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งก็ใหอ้นุญาตให้ผา่นด่านพรมแดน

ไปไดแ้ละให้บนัทึกการรับบรรทุกในระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ให้

เก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบต่อไป 

 

 การผ่านพธีิการส่งออกของที่มีปริมาณเลก็น้อยตามแนวชายแดน 

  การผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของท่ีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ณ 

ด่านพรมแดนหรือจุดผา่นแดนถาวร หรือจุดผา่นแดนชัว่คราว หรือจุดผอ่นปรนทางการคา้ ให้ผูส่้ง

ของออกยืน่ใบแจง้รายละเอียดสินคา้ขาออก (กศก.153)พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั ต่อพนกังานศุลกากร ณ  

ด่านพรมแดน หรือจุดผา่นแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชัว่คราว หรือจุดผ่อนปรนทางการคา้ เพื่อให้

พนักงานศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของของท่ีส่งออกให้ตรงตามท่ีสําแดง และ

บันทึกรับรองการส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู ้ส่งของออกในการดําเนินการเก่ียวกับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร โดยของท่ีส่งออกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ดงัต่อไปน้ี 
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 1. มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 

  2.ไม่เป็นของท่ีตอ้งเสียภาษีอากร ของตอ้งหา้ม หรือตอ้งกจาํกดัในการส่งออกตาม

กฎหมาย 

 3.ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใตก้ฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งเวน้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

     แนวทางการกาํหนดอายกุารเก็บรักษาเอกสาร  มีดงัน้ี 

  1. ตามพระราชบัญญัติการบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ

ลงบญัชีไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  นบัแต่วนัปิดบญัชี  

  2. ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารการลงบัญชี

สําหรับปีนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัแต่วนัปิดบญัชี หรือวนัท่ีลงรายการคร้ังสุดทา้ยในบญัชีเงิน

สด  ในกรณีท่ีไม่มีการปิดบญัชีตอ้งมีหนังสือของกรมสรรพากร  แสดงว่าได้ชาํระภาษีครบถ้วน

แลว้  สาํหรับปีนั้น ๆ  และมีการยืน่คาํของอนุญาตต่อสาํนกังานบญัชีกลางก่อนทาํลาย 

  3. ตามกฎหมายแรงงานให้นายจ้างซ่ึงมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนข้ึนไปเป็น

ประจาํ  จดัทาํทะเบียนลูกจา้งและเอกสารเก่ียวกบัการคาํนวณค่าจา้งเป็นภาษาไทยและเก็บไว ้ ณ 

สถานท่ีทาํงานพร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ทะเบียนลูกจา้งนั้น อย่างน้อยตอ้งมี

รายการต่อไปน้ี ช่ือ – สกุล  เพศ สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด อายุ ท่ีอยูปั่จจุบนัวนัท่ีเร่ิมจา้ง อตัราค่าจา้ง

และประโยชน์ตอบแทน วนัส้ินสุดของการจา้งให้นายจา้งเก็บรักษาทะเบียนลูกจา้งไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 

ปี  นบัแต่วนัส้ินสุดของการจา้งลูกจา้งแต่ละรายเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนลูกจา้งให้

นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจ้างให้แล้วเสร็จภายใน14วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

นั้น  สําหรับเอกสารเก่ียวกบัการคาํนวณค่าจา้งค่าล่วงเวลาและค่าทาํงานในวนัหยุดนั้น อย่างน้อย

ต้องมีรายการต่อไปน้ี วนัและเวลาทาํงานผลงานท่ีทาํได้สําหรับลูกจ้างค่าจ้าวตามผลงาน(เป็น

หน่วย) ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ ลายมือลูกจา้งลงช่ือรับเงิน 

  4. เอกสารท่ีตอ้งเก็บเอาไวต้ลอดไป  ไดแ้ก่ เอกสารก่อตั้งบริษทัทะเบียนหุ้นส่วน

ทะเบียน และขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ รวมทั้งรายงานการประชุม 

  5. เอกสารท่ีตอ้งเก็บไว ้10 ปี ได้แก่  เอกสารประกอบการลงบญัชี  เอกสารการ

ชาํระภาษีอากร  ใบเสร็จรับเงิน 

  6. เอกสารท่ีตอ้งเก็บไว ้5 ปี ไดแ้ก่ สัญญาเงินกูท่ี้ชาํระเสร็จส้ินแลว้  หลกัฐานการ

จ่ายค่าจา้งเงินเดือน  

  7. เอกสารท่ีตอ้งเก็บไว ้ 1 ปี  ไดแ้ก่  เอกสารทัว่ไปท่ีไม่มีความสาํคญั  

  8. เอกสารท่ีตอ้งเก็บไว ้ 2 ปี  ไดแ้ก่ หลกัฐานการจ่ายค่าแรง  บริการ  ค่าเช่าต่างๆ 

และทะเบียนประวติัพนกังานท่ีออกแลว้ 
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  เอกสารใบขนขาเข้า 

  1. ประเภทใบขนสินคา้ขาเขา้  เป็นแบบพิมพ์ท่ีกรมศุลกากร กาํหนดให้ผูน้ ําเข้า

ตอ้งยื่นต่อกรมศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้ ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลกัษณะการนาํเขา้ 

ดงัน้ี 

  (1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต

และภาษีมูลค่าเพิ่มใชส้าํหรับการนาํเขา้สินคา้ทัว่ไปทุกประเภทท่ีกรมศุลกากรมิไดก้าํหนดใหใ้ชใ้บ

ขนสินคา้ประเภทอ่ืน  

  (2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิ เศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี

สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอ่ืนท่ีกรม

ศุลกากรกาํหนดสาํหรับของท่ีนาํเขา้ในลกัษณะเฉพาะ เช่น การนาํเขา้สัตวเ์ล้ียงมีชีวติ 

  (3) แบบ กศก. 103 คาํร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใชส้ําหรับการ

นาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ก่อนปฏิบติัพิธีการครบถว้นตามท่ีกรมศุลกากรกาํหนด 

  (4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคา้สาํหรับนาํของเขา้หรือส่งของออกชัว่คราวใช้

สาํหรับการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ชัว่คราวประเภทต่าง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสัญญา 

  (5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสําหรับพื้นท่ีพัฒนาร่วม

ไทย- มาเลเซียใชส้าํหรับการนาํเขา้สินคา้ในเขตพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 

  (6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคา้ถ่ายลาํใชส้าํหรับพิธีการสินคา้ถ่ายลาํ 

  (7) แบบท่ี 448 ใบขนสินคา้ผา่นแดนใชส้าํหรับพิธีการสินคา้ผา่นแดน 

  (8) ใบขนสินคา้พิเศษสาํหรับรถยนตแ์ละจกัรยานยนตน์าํเขา้หรือส่งออก 

  (9) ใบขนสินคา้พิเศษสาํหรับเรือสาํราญและกีฬาท่ีนาํเขา้หรือส่งออกชัว่คราวใช ้
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ภาพท่ี 3.37  ตวัอยา่งใบขนขาเขา้ 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

ภาพท่ี 3.38   ตวัอยา่งใบขนขาออก 
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นิยามคําศัพท์ 

ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

1 การจดัเก็บคลงัสินคา้ Warehouse Management การจัดส่ งสิ น ค้าให้ ผู ้รับ เพื่ อ

กิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกั

ในการบริหารดําเนินธุรกิจใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็

เพื่อให้เกิดการดําเนินการเป็น

ระบบใหคุ้ม้กบัการลงทุน 

 

 

2 การรับสินคา้  Receiving เป็ น ขั้ น ต อ น ท่ี ก ร ะ ทํ า ต่ อ

เน่ืองมาจากการจัด ซ้ือซ่ึงถูก

จดัทาํเป็น ฐานขอ้มูลการสั่งซ้ือ 

ระบบการรับสินคา้จะใช้ขอ้มูล

การสั่งซ้ือ 

 

3 การเก็บสินคา้  Put-away 
 ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบ

ขนาดของพื้นท่ีและชั้นเก็บของ

ต่าง ๆ ว่ามีขนาดและนํ้ าหนัก

เท่าไร เพียงพอต่อสินค้าท่ีจะ

นํามาเก็บหรือไม่ และจาํแนก

ประเภทของสินคา้ 

 

4 การหยบิสินคา้  Order picking 
เจ้าห น้ า ท่ี ค ลังสิ น ค้าจะต้อง

ออกไปหยิบสินคา้ท่ีกาํหนดไว้

ตาม คําสั่ ง ซ้ื อ  สิ น ค้าอาจอ ยู่

กระจดักระจายในพื้นท่ีต่าง ๆ 

หลงัจากหยิบแลว้จะนาํกลบัมา

ท่ีจุดรับของหรือจุดส่งของ 
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ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

5 ก ารต รว จส อ บ ย อ ด

สินคา้    

Cycle count ผู ้ใช้ในคลังสินค้าสามารถทํา

ก าร ต ร ว จ นั บ สิ น ค้ า เฉ พ า ะ

บางส่วนหรือตามท่ีต้องการ 

ภายในช่วงเวลาท่ีกําหนดโดย

อ า ศัย ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก

ฐานขอ้มูลแบบ Real time หรือ

สามารถตรวจนบั 

 

6 การควบคุมสินค้าคง

คลงั  

Inventory control การบริหารจัดการคลังสินค้า

โด ยก ารทํางาน เช่ื อ ม ต่อ กับ

ร ะ บ บ  อ่ื น  ๆ  ค ว บ คุ ม แ ล ะ

ตรวจเช็คการไห ลเวียน ของ

สินค้าภายในคลัง เช่น สินค้า

รายการใดจาํหน่ายได้ดีหรือไม่ 

มีสินคา้เหลือปริมาณเท่าไร ทาํ

ใ ห้ สิ น ค้ าไ ม่ จ ม ค ลั ง สิ น ค้ า 

นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยง

ขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

7 ก า ร จั ด แ ผ น ผั ง ใ น

คลงัสินคา้ 

Warehouse Layout การจดัแผนผงัในคลงัสินคา้จะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

จัดการภายในของคลังสินค้า

และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ขององค์ก ร โดยท่ี ก ารเลือก

รู ป แ บ บ ก า ร จั ด แ ผ น ผั ง

ค ลัง สิ น ค้า ท่ี เห ม าะ ส ม แล ะ

ประสิทธิภาพนั้นควรพิจารณา

ถึงปัจจยัยงัต่างๆ 
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ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

8 การจดัเก็บแบบสุ่ม  Randomized Storage  เป็นการจดัเก็บสินคา้ในท่ีวา่งท่ี

ใกล้ท่ี สุดไม่ว่าจะเป็นชั้ นวาง

สิ น ค้ า  พ า เล ท  เม่ื อ เว ล า นํ า

สินคา้ออกไปใช้จะยึดหลกั เขา้

ก่อนออกก่อน (First in first out 

: FIF)การจัดเก็บป ระเภทน้ี มี

การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีมาก

ท่ีสุด 

9 การเบิกจ่ายสินคา้  picking การนําสินค้าออกจากโกดังมา

เต รี ย ม จัด ส่ ง เม่ื อ  DC ไ ด้ รั บ 

order จากผูข้ายปลีกให้ทําการ

จดัส่งได้แลว้ DC จะทาํการเช็ค

สถานท่ีท่ีเก็บสินค้าท่ีต้องการ

ต าม คําสั่ ง  แ ล ะ อ อ ก ใบ เบิ ก

สินคา้ใบกาํกบัภาษี 

10 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ Hand Tool  อุป ก รณ์ ใน ก ารทํางาน โด ย

อาศัยกําลังจาก มื อและแข น 

ปกติจะเป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาด

เล็ก  นํ้ าหนัก เบ า พอดีกับมือ

หรือ 

กาํลงัของคน เพื่อจะได้สะดวก

และเหมาะสมในการใช้งาน 

เคร่ืองมือเหมาะสําหรับใช้ใน

งานข้ึนรูป 

11 เครนท่ียดึติดตั้งในท่ี   Built in Crane  บริเวณท่าข้ึนสินค้ามีนํ้ าหนัก

มาก อาจจะใช้การติดตั้ งเครน

ใน ท่ี  เพื่ อให้ ส าม ารถ ข้ึ น ล ง

สินค้าได ้อย่างรวดเร็ว มีหลาย

รูปแบบ 
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ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

12 เครนท่ีวิง่บนราง   Gantry Crane  เป็นเครนวิ่งบนรางสําหรับยกตู้

คอนเทนเนอร์สินค้านํ้ าหนัก

มากใช้ในลานขนถ่ายสินค้า 

ท่าเรือ ลานตูค้อนเทนเนอร์ 

13 ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก าร

ผลิต  

Manufacturing support โดยคลังสินค้าจะทําหน้าท่ีใน

การรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต 

ช้ินส่วนและส่วนประกอบต่างๆ 

จากผูข้ายปัจจยัการผลิต เพื่อส่ง

ป้อนใหก้บัโรงงานเพื่อผลิตเป็น

สินคา้สาํเร็จรูปต่อไป  

 

14 ใ ช้ ใ น ก าร แ บ่ ง แ ย ก

สินค้าให้ มีขนาดเล็ก

ลง  

Break Bulk warehouse กรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบ

ห่ อ ห รื อ พ าเล ต ข น า ด ใ ห ญ่ 

คลังสินค้าจะเป็นแหล่งท่ีช่วย

ใน ก ารแบ่ งแ ย ก สิ น ค้าให้ มี

ขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับ

ลูกคา้รายยอ่ยต่อไป 

 

15 ชั้นวางสินคา้ Selective Racking เป็ น วิ ธี ก าร จัด เก็ บ ท่ี ดี ท่ี สุ ด

สําหรับสินคา้หลากหลายชนิด 

เพราะเราสามารถเข้าถึงท่ีเก็บ

สินคา้ไดโ้ดยง่าย  

16 ชั้นวางแบบ Drive – In Rack  เหมาะกบัสินคา้ท่ีไม่ค่อยไดรั้บ

ความ เสี ยห ายท่ี เกิ ดจาก ก าร

กระแทก การลําเลียง เพ ราะ

ร ะ บ บ น้ี จ ะ มี ช่ อ ง ท า ง เดิ น

สําห รับรถยก ซ่ึ งการจัด เก็บ 

การกระจายสินคา้ จะเป็นแบบ 

LOT 
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ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

17 ซอฟต์แวร์สําหรับการ

จดัเก็บคลงัสินคา้  

Warehouse Management 

System 

การนาํจดัการคลงัสินคา้ พฒันา

เช่ือมต่อกบัระบบการผลิตและ

การจดัการกระจายสินคา้ไปยงั

ลูกคา้โดยพฒันา เป็นซอฟตแ์วร์

เฉพาะของแต่ละองค์การตาม

ความเหมาะสม 

18 ซอฟตแ์วร์ Software 
ชุดคําสั่ งหรือโปรแกรมท่ีใช้

สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทาํงาน 

ซอฟ ต์แวร์จึงหมายถึงลําดับ

ขั้นตอนการทํางานท่ีเขียนข้ึน

ด้วยคําสั่ งข องค อม พิ ว เตอ ร์ 

คํ า สั่ ง เห ล่ า น้ี เรี ย ง กั น เป็ น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากท่ี

ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์

ทํางานตามคําสั่ ง การทํางาน

พื้นฐานเป็นเพียงการกระทาํกบั

ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขฐานสอง ซ่ึง

ใช้ แท น ข้อ มู ล ท่ี เป็ น ตัว เล ข 

ตวัอกัษร รูปภาพ  

19 บาร์โคด้  Barcode คือตวัเลขหรือรหสัท่ีอยูใ่นรูปท่ี

เหมาะสมต่อการอ่านโดยใช้

เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะใน

ก า ร อ่ า น  เพื่ อ ล ด เว ล า ใ น

กระบวนการทํางาน จะมีการ

บรรจุขอ้มูลของสินคา้ต่าง ๆไว้

ใ น บ า ร์ โ ค้ ด อ ย่ า ง ม า ก ม า ย 

บาร์โคด้ไดถู้กนาํมาใช ้

 

20 ประตูและม่านช่องข้ึน

ลงสินคา้รู  

Dock Seals and Shelters ขนาดเป็ นไปตามขนาดช่อง

ประตูท่ีตอ้งการ มีหลายชนิด 
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ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

21 พาเลท  Pallet  อุปกรณ์อยา่งดีในการช่วยลดค่า

ขนส่งสินค้า ไม่ใช่แค่การช่วย

ปกป้องการปนเป้ือนของสินคา้

กบัพื้นสกปรก แต่นบัตั้งแต่ตน้

ทางท่ีสินคา้ถูกห่อหุม้บนพาเลท 

จนถึงปลายทางไม่ว่าไกลแค่

ไหน 

22 เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ Consolidation warehouse ต้องการซ้ือสินค้าจาํนวนมาก

จ า ก โ ร ง ง า น ห ล า น แ ห่ ง 

ค ลัง สิ น ค้าจ ะ ช่ ว ย รว บ รว ม

สิ น ค้ าจ าก ห ล าย แ ห ล่ ง เพื่ อ

จดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือทาํ

ให้เต็มเท่ียว ซ่ึงช่วยประหยดัค่า

ขนส่ง 

23 มีดคตัเตอร์  Cutter  เคร่ืองมือท่ีใช้ตดัหรือเฉือนใน

งานไมมี้หลายชนิด 

24 รถยกตูสิ้นคา้ตู ้ Special Forklift  เป็นรถโฟคลิฟท์ท่ีใช้สําหรับ

ยกตูค้อนเทนเนอร์สินค้าใช้ใน

ลานขนถ่ายสินคา้ท่าเรือ 

25 ร ะ บ บ ชั้ น ว า ง ใ น

คลงัสินคา้   

Racking  System ชั้ น ว า ง ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า  มี

หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับ

ประเภทสินคา้ท่ีตอ้งการจดัเก็บ 

 

26 ระบ บ จัด เก็ บ สิ น ค้า

แนวตั้ง 

Hanel Vertical Storage 

System) 

เป็นระบบท่ีให้สินคา้/ช้ินงานท่ี

จดัเก็บนั้นมาหาผูใ้ช้งานโดยท่ี

ผูใ้ช้งานไม่ต้องปีนหรือไปหา

สินคา้ตามช่องท่ีจดัเก็บ ระบบน้ี

ช่ ว ย ป ร ะ ห ยัด พื้ น ท่ี ใ น ก า ร

จดัเก็บ เหมาะกบัสินคา้ประเภท 

การจดัเก็บเอกสาร 
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27 ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ   

UseInformation 

Technology 

นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์

ในการบริหารคลังสินค้าแล้ว 

ปัจจุบัน ทุกคลังสิ นค้าได้นํา

ระบบ Barcode มาใช้เพื่อเป็น

การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

ประสิทธิภาพสูงมากในเร่ือง

การลดความผดิพลาด  

28 ระบบฐานขอ้มูล   Database System การเก็บรวบรวมไฟลท่ี์เก่ียวขอ้ง

สัมพนัธ์กนั มาอยูร่วมกนัไวเ้ขา้

ด้ ว ย กั น  (Integrated) อ ย่ า ง มี

ระบบ ไฟล์ในท่ีน้ีจะหมายถึง 

logical file ค ว า ม น้ี จ ะ เ ป็ น

ความหมายทั่ว ๆ ไป ซ่ึงยงัไม่

สมบูรณ์แบบ ทั้ งน้ี  เน่ืองจาก 

logical file จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย

กลุ่มของ records แต่ความจริง

แลว้อาจจะไม่ใช่ก็ได ้ 

29 ระบบการจดัเก็บสินคา้

อตัโนมติั 

AS/RS (Automatic Storage 

& Retrieval System)  

เ ป็ น วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง

คอมพิวเตอร์สําหรับการเก็บ 

แ ล ะ ก า ร นํ า เอ า สิ น ค้ า ห รื อ

ผลิตภณัฑ ์

30 ระบบควบคุมพาหนะ

นาํทางอตัโนมติั  

AGVs (Automated guided 

vehicles) 

เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ในการควบคุมการทาํงานของ

พ าห น ะ ทํางาน อัต โน มัติ  ท่ี

เช่ือมต่อกบัระบบขนถ่ายอ่ืน ๆ 

เช่ น  ส า ย พ า น  ก า ร นํ า ท า ง

พาหนะสามารถใชร้ะบบนาํทาง

ด้วยเลเซอร์ การฝังสายไฟใต้

พื้น หรือฝังแม่เหล็กลงในพื้น

คลงัสินคา้ 
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31 วตัถุประสงค์ของการ

จดัเก็บคลงัสินคา้  

Objective of Warehouse 

Management 

ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ไ ด้ อ ย่ า ง

ต่อ เน่ื อ ง ค วบ คุ ม แล ะรัก ษ า

ระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

เพื่อให้ เกิดการบริการภายใต้

ตน้ทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพคุม้ค่า

ในการลงทุนตามขนาดธุรกิจท่ี

กาํหนด 

32 สะพานพาด Dock Plate/Ramp/Board ในปัจจุบนัระบบสะพานพาดจะ

ผลิตโดยใช้อะลูมิ เนียมเหล็ก 

หรือไฟเบอร์กลาส  หากเป็น

อะลู มิ เนี ยม จะมีน้ าห นัก เบ า 

สามารถออกแบบให้รองรับน้า

หนักได้ถึง 30,000กิโลกรัม จะ

ควบคุมร่วมกับระบบไฮดรอ

ลิกคห์รือใชค้นยกก็  

33 สายพานลําเลียงแบบ

ยืน่เขา้ไปในใตรู้ 

Powered Extendible 

Conveyor 

ใช้สําหรับยื่นเข้าไปในตู้คอน

เทนเนอร์การออกแบบข้ึนกับ

รถยนตท่ี์ใช ้

 

34 ส ะ พ าน เค ล่ื อ น ย้า ย

สินคา้  

Dock Leveller เป็นเหมือนสะพานพาดระหวา่ง

ล า น โ ห ล ด สิ น ค้ า แ ล ะ พื้ น

ร ถ บ ร ร ทุ ก  เพื่ อ เพิ่ ม ค ว า ม

สะดวกในการนาํสินคา้เขา้และ

ออกจากรถบรรทุก 

 

35 หุ่นยนต ์ Robots เป็นอุปกรณ์ท่ีถูกตั้งโปรแกรม

ให้ทาํงานได้หลายๆ แบบ เช่น 

การเคล่ือนยา้ยหรือหมุนวสัดุใน

การเช่ือมต่อช้ินส่วน เหมาะกบั

งานท่ีตอ้งการความแม่นยาํสูง 
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36 เหล็กกนัสินคา้เสียหาย

ในตู ้คอน ตู ้

เทรนเนอร์  

Cargo Bars ติดตั้ งในตู้ หรือรถเทรนเนอร์ 

เพื่อไม่ให้สินคา้เสียหาย ลดการ

สั่นสะเทือน ระหวา่งการขนส่ง 

โ ด ย ยึ ด ติ ด กั บ ผ นั ง ตู้ ค อ น

เทรนเนอร์ 

37 ผูผ้ลิตสินคา้  Supplier ส าม ารถ ท ราบ ป ริม าณ ข อ ง 

สินค้าท่ีถูกจดัจาํหน่ายออกไป

และปริมาณสินคา้คงคลงั ทาํให้

ผู ้ผลิตสามารถคาดคะเนและ

จดัหา 

 

38 ผูป้ฏิบติัการ  Operator บ ท ท่ี ทําห น้ า ท่ี ป ระ ม วล ผ ล

ข้อมูล ข้อมูลคือ ข้อเท็จจิรงท่ี

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้

การประมวลผลขอ้มูล  

 

39 อุปกรณ์ยกสินคา้ท่ีเป็น

พาเลท  

 Pallet Handling 

Equipments  

อาจจะเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด วิธี ท่ี 

นิยมมากในปัจจุบนั คือ การยก

สินคา้เป็นพาเลทโดยใชร้ถฟอร์

คลิฟทน์อกจากนั้นยงัมีประเภท

ท่ีใช ้แรงงานคน 

 

40 อุ ป ก ร ณ์ ท่ า ข้ึ น ล ง

สินคา้และลิฟท ์

Lift and Dock Leveler 

Devices 

ใชใ้นการยกพาเลทและ กล่องมี

หลายชนิด ไดแ้ก่ ลิฟทก์รรไกร 

 

41 อุปกรณ์ยกพาเลทท่ีใช้

พลงังานไฟฟ้า  

Powered Handling Device  ใช้หลักการเดียวกับสายพาน

ลาํเลียงแบบยื่นเขา้ไปในตู ้และ

ต่อมาในสุดของคานยืน่ ใชแ้ทน

รถฟอร์คลิฟท ์
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42  อุ ป ก ร ณ์ ย ก สิ น ค้ า

ดา้นหลงัรถ  

Tail Lifts ใช้ระบบไฮดรอลิกโดยไม่ต้อง

ใช้ท่าข้ึนลงสินคา้ ซ่ึง ยึดติดใต้

แชสซีรถยนต์ มีหลายชนิด ทั้ง

แ บ บ ท่ี เป็ น แ ผ่ น พื้ น ย ก ใ น

แนวตั้ ง แบบยึดกับรางกับเสา 

แบบคานยื่น  แบบแผ่นเล่ือน 

แบบติดกบัรถตู ้ฯลฯ 

 

43 อุปกรณ์เคล่ือนยา้ยบน

พื้น  

Moving Floors โดยส่วนมากติดบนพื้นอาหาร 

ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้พาเลท

ไหลล่ืนโดยสะดวก 

 

44 อุ ป ก ร ณ์ ย ก สิ น ค้ า

บริเวณท่าข้ึนสินคา้  

Dock Hoists เป็นอุปกรณ์ท่ียกสินคา้แบบกรร

ไ ก  ( Scissor Hoists ) แ ล ะ ย ก

แ บ บ ร า ง  ( Rail Hoists ) ใ ช้

สาํหรับยา้ยสินคา้ระหวา่งท่าข้ึน

ลงสินคา้หรือรถยนตไ์ป  

 

45 อุปกรณ์ ท่ีใช้สําหรับ

การขนยา้ยสินคา้  

Moving Equipment อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนยา้ยจาก

จุด ห น่ึ งไ ป อี ก จุด ห น่ึ ง  โด ย

อุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งเลือกให้เหมาะ

กบัสินคา้ท่ีตอ้งการขนยา้ยเป็น

สําคญั เช่น อุปกรณ์ลอ้เข็นชนิด

ต่างๆ 

 

46 อุ ป ก รณ์ เค ล่ื อ น ย้าย

ของเหลว 

Liquid Bulk Equipment ร ถ ข น ส่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เป็ น

ของเหลว เช่น นํ้ ามัน สารเคมี 

เป็ นต้น  อุป กรณ์ ท่ี ใช้จัด เก็บ

ของเหลว เช่น IBC Tank 
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47 อุปกรณ์ลาํเลียง  Conveyor Equipment ทําหน้ าท่ี ลําเลียงสิ นค้าห รือ

ช้ินงานจากจุดหน่ึงไป ย ังจุด

หน่ึงอย่างต่อเน่ือง เช่น รางส่ง 

ลูกกล้ิง โซ่ส่ง สายพาน เป็นตน้ 

มีลักษณะการเคล่ือนยา้ยอย่าง

ต่อเน่ือง และระยะทางในการ

เคล่ือนยา้ยไม่ไกลจนเกินไป 

 

48 อุ ป ก ร ณ์ สํ า ห รั บ

เคล่ือนยา้ยสินค้าท่ีอยู่

ในรูปของผง  

 Dry Bulk Equipment เป็นการขนส่งโดยใช้รถ Tank 

ขนาดใหญ่ ใชข้นสินคา้รูปแบบ

ผง เช่น ผงแป้ง เม็ดพลาสติก 

เป็นตน้  

49 อุ ป ก ร ณ์ ท่ า ข้ึ น ล ง

สินคา้และลิฟท ์

Lift and Dock Leveler 

Devices 

ใชใ้นการยกพาเลทและ กล่องมี

หลายชนิด ไดแ้ก่ ลิฟทก์รรไกร 

50 อุปกรณ์เคล่ือนยา้ยบน

พื้น 

 Moving Floors โดยส่วนมากติดบนพื้นอาหาร 

ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้พาเลท

ไหลล่ืนโดยสะดวก 

51 อุ ป ก ร ณ์ ส า ย พ า น

ลาํเลียงแบบโคง้  

 Conveyor belt ระบบการขนส่งทางวิศวกรรม

ท่ี ป ระ ก อ บ ด้วย เค ร่ือ ง ก ล ท่ี

สามารถเคล่ือนย้ายว ัส ดุจาก

สถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง มี

ประโยชน์มากในการขนส่ง

วสัดุท่ีมีปริมาณมาก หรือขนาด

ใหญ่ ระบบลาํเลียงช่วยให้การ

ขนส่งสะดวกรวดเร็ว 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์และพฒันา 

 จากการศึกษาวิธีการเก็บรักษาสินคา้ในคลงั กรณีศึกษา บริษทั เอสเอฟซี เอกเซล

เลน้ท ์จาํกดั ผูจ้ดัทาํโครงการไดเ้ขา้ดูงานและศึกษาวธีิการเก็บรักษาสินคา้ในคลงั (นํ้ ามนัปิโตรเลียม

ต่างๆ)  กรณีศึกษา บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท์ จาํกดั ณ วนัองัคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

10.00 น โดยมีเจา้หน้าท่ี บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท์ จาํกดั ไดน้าํคณะผูจ้ดัทาํโครงการเขา้เยี่ยม

ชมบริษทั ในส่วนต่างๆ คือ แนะนาํประวติั วิธีการจดัเก็บรักษา วิธีการจดัส่งสินคา้ ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ภาชนะบรรจุสินคา้ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการส่งสินคา้นอกประเทศ ยงัเป็น

บริษทัผูผ้ลิตนํ้ ามนัปิโตรเลียมต่าง ๆ และนํ้ ามนัในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและอุตสาหกรรมอาหาร

เพราะ บริษทัได้วิจยัและผลิตนํ้ ามนัเคร่ืองท่ีเป็น Food เกรด ท่ีใช้สําหรับเคร่ืองจกัรผลิตอาหารท่ี

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้มีการส่งออกนํ้ ามันสําเร็จรูปไปยงัลูกค้าต่างประเทศ มี

มาตรฐานของสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับในหลายบริษทัหลายประเทศมาอย่างยาวนาน ซ่ึงได้วิเคราะห์

ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 

1.  ศึกษาวธีิการเกบ็รักษาสินค้าในคลงัสินค้า 

 ทางบริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท ์จาํกดั ใชร้ะบบ FIFO เขา้ช่วยในจดัเก็บและจ่าย

สินคา้ออกจากโกดงั โดยจะแบ่งโกดงัเก็บรักษาสินคา้ออกเป็น 2 โกดงัซ่ึงแต่ละโกดงัจะมีหนา้ท่ีเก็บ

รักษาสินคา้สินคา้ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยสินคา้จะถูกวางแร็คเหล็กเพื่อเก็บป้องกนัไม่ให้ถูกรถ

ฟอร์คลิฟทช์นเขา้กบัสินคา้ 

 ขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ 

 1. รับสินคา้ ณ ลานโหลดสินคา้ 

 2. ใชร้ถฟอร์คลิฟทข์นาดเล็กยกสินคา้เขา้มาเก็บบริเวณท่ีจดัเตรียมไว ้

 3. ติดป้ายสีเพื่อระบุบวนั/เดือน/ปี ในวนัท่ีรับสินคา้เขา้โกดงั 
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 4. นาํสินคา้ยกเก็บท่ีแร็คบริเวณสินคา้ชนิดเดียวกนั 

 5. นาํขอ้มูลของสินคา้ จาํนวน วนัท่ีผลิต วนัหมดอายุ วนัท่ีเขา้เก็บรักษา บริเวณท่ี

จดัเก็บสินคา้ เขา้ระบบ ERP และออกใบรับเขา้คลงั 

 6. มีการแจง้เตือนสินคา้ก่อน เขา้-ออก ทุกคร้ังเพื่อลดปัญหาในการจ่ายของผดิล็อต 

 

2. ศึกษาปัญหาในการในการเกบ็รักษาสินค้าภายในคลงัสินค้า 

 การเก็บรักษาสินคา้ภายในโกดงั พบปัญหาในคลงัของบริษทั เอสเอฟซี เอกเซล

เลน้ท ์จาํกดั นั้นก็จะมีเร่ืองของการท่ีมีสินคา้ท่ีเยอะและหลายชนิดทาํให้คน้หา จ่าย และจดัหาสินคา้

ทาํไดล้าํบาก และยงัมีในเร่ืองของพนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ขบัชนเขา้กบัถงับรรจุสินคา้ท่ีวางอยู่

บริเวณดา้นล่างจนเกิดรอยบุบ  

  

3. ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการเกบ็รักษาสินค้าในคลงัสินค้า 

 บริษัทฯได้นําระบบ ERP และ FIFO มาใช้บริหารจัดการงานในคลัง ทําให้

ประสิทธิภาพด้านงานคลงัมากข้ึน ลดเวลาในการทาํงานเพิ่มความสะดวกในการทาํงาน และลด

ความยุง่ยากในการจดัเก็บสินคา้ 

 

 

ภาพท่ี 4.1 วธีิการจดัเก็บแบบ FIFO  
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ภาพท่ี 4.2 ป้ายสี 

4. นําหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

จัดทาํโครงการ  

 คณะผูจ้ดัทาํไดน้าํความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชก้ารทาํโครงการ

ในเร่ืองการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการปร้ินเอกสารในการทาํโครงการเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการจดัทาํโครงการไดส่้วนหน่ึงโดยการท่ีนาํเคร่ืองปร้ินท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชง้านส่วนเร่ืองของ

หมึกนั้นนาํมาหารกนัในกลุ่มของการทาํโครงการซ่ึงประหยดัค่าใช่จ่ายท่ีไม่จาํเป็นออกได ้
 
5. นําความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพ 

 คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกศึกษาวธีิการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ของบริษทัเอสเอฟซี 

เอกเซลเลน้ท์ จาํกดั เพื่อนาํความรู้ท่ีไดรั้บเพื่อปรับปรุงใชใ้นบริษทัท่ีไดท้าํงาน ณ ปัจจุบนัเพื่อง่าย

ต่อการทาํงานมากยิ่งข้ึน เช่น การนาํขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้มาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานของระบบให้ปัจจุบนั และการจดัระเบียบในหารทาํงานโดยมีขั้นตอนท่ีสะดวกข้ึน

เป็นระบบข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการทาํงานและยงัสามารถไปประกอบอาชีพในการทาํงาน

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 วทิยากรไดบ้รรยายรายละเอียดของบริษทั 



80 

 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  จากการท่ีคณะผูรั้บผิดชอบโครงการไดไ้ปศึกษาดูงานท่ี บริษทั เอสเอฟซี เอกเซล

เลน้ซ์ จาํกดัในเร่ือง การศึกษาวธีิการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ ซ่ึงมีขอ้สรุปดงัน้ี 

สรุป  

  ซ่ึงการเขา้ไปศึกษาดูงาน บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั เห็นไดว้า่ วธีิการ

เก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1. นําระบบ FIFO มาใช้ในงานคลังสินค้า เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดัเก็บ

สินคา้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและทราบถึงสินค้าแต่ละชนิดอยู่ท่ีใด อีกทั้งสามารถควบคุมการ

จดัเก็บสินคา้ใหส้ะดวกในการจดัส่งและเพื่อลดความเสียหายของสินคา้ไดอี้กดว้ย 

  2. สามารถนาํเอาเทคนิคการติดป้ายสีระบุวนัท่ีในการผลิตมาใชใ้นการคน้หาสินคา้

ในแต่ละชนิด เพื่อลดปัญหาความผดิพลาดในการจดัส่งสินคา้ 

  3. การจดัเก็บสินคา้ดว้ยระบบ FIFO มาใช้บริหารจดัการงานในคลงัสินคา้ทาํให้มี

ประสิทธิภาพในดา้นงานคลงัมากข้ึน สามารถลดเวลาในการทาํงานและอีกทั้งยงัเพิ่มความสะดวก

ในการทาํได ้

  4. นาํไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพใน

อนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถนาํพฒันาต่อยอดในการเรียนรู้เพิ่มเติมและการสร้างสรรคค์วามรู้ใน

การทาํงานเพื่อการสร้างรายได ้

  จากการท่ีไดศึ้กษาวิธีการเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ บริษทั เอสเอฟซี เอกเซล

เลน้ซ์ จาํกดั ไดพ้บปัญหาทางคณะผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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ข้อเสนอแนะ 

  1. บริษทัฯ ควรตอ้งมีเทคนิคในการกาํหนดตาํแหน่งของสินคา้ใหช้นัเจน เพื่อใน

เวลาการทาํงานจะไม่เสียเวลาและสะดวกต่อการทาํงานมากข้ึน 

  2. บริษทัควรมีการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้สามารถปรับปรุงคุณภาพในการ

ให้บริการให้ดีข้ึนตลอดเวลาและสามารถวดัไดโ้ดยใช้ KPI เป็นตวัช้ีวดั โดยทาํแบบสอบถามเพื่อ

สอบถามความพงึพอใจของลูกคา้ควบคู่ไปกบัดชันีช้ีวดัอ่ืน ๆ 

  3. บริษทัควรมีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และความถูกตอ้งของขอ้มูลอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้สามารถมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บสินคา้ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ และสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูล ณ ปัจจุบนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเร็ว และจดัช่วงเวลาการตรวจนบัสินคา้เป็น

ประจาํเพื่อเป็นการยนืยนัรายการสินคา้ท่ีมีกบัขอ้มูลในระบบใหถู้กตอ้งตรงกนั 

  4. บริษทัควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการโดยมุ่งสร้างผูท่ี้มีความเชียวชาญเฉพาะ

ดา้นมากข้ึนทั้งการรับสมคัรเจา้หนา้ท่ีใหม่เพิ่มข้ึน และทาํการปรับเล่ือนตาํแหน่งของเจา้หนา้ท่ีเดิมท่ี

มีความสามารถมาช่วยควบคุมการทาํงาน ทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงทาํใหบ้ริษทั

สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน และปฏิบติังานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

  5. บริษทัควรนาํระบบ Barcode เขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานของคลงัสินคา้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานในส่วนของคลังสินค้า ทาํให้กระบวนการทาํงานในส่วนของ

คลงัสินคา้มีความรวดเร็วและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน  

  6. คณะผูจ้ดัทาํควรนําความมีเหตุผล ในการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ

พอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึง

เหตุผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบมาใชใ้นการจดัทาํโครงการ 

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํโครงการไดน้าํเสนอขอ้มูล ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่รูปแบบของ   

การนาํเสนอขอ้มูลนั้นขอ้มูลมากเกินไปควรแทรกรูปภาพใหเ้ขา้กบัเน้ือหาได ้
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ภาคผนวก ข  

ภาพบรรยากาศในการศึกษาดู งานภายใน 

บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จาํกดั 
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 ภาพที ่1 ฟังบรรยายรายละเอียดของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ถ่ายรูปหน้าบริษัทร่วมกบัทีป่รึกษาบริษัท 
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ภาพที ่3 เข้าชมคลงัสินค้า 
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ภาคผนวก ค 

ผงัโมเดลและขั้นตอนการจดัทําโมเดล 
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เตรียมอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมไมก้ระดาน 80*80 
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เร่ิมทาํตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไว ้

 

เร่ิมวางแผนโครงสร้างโรงงาน 
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ภายในคลงัสินคา้และโรงบรรจุภณัฑ ์

 

โมเดลท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง. 

งบประมาณในการจดัทาํโครงการ 
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งบประมาณ 

ท่ี รายการ จาํนวนเงิน 

1 กระดาษกล่อง 150 

2 กาวร้อน 35 

3 สต๊ิกเกอร์สี 180 

4 กระดาษสี 40 

5 ไมไ้อติม 30 

6 ตน้ไมป้ลอม 100 

7 รถของเล่น 150 

8 เรือของเล่น 80 

9 หมึกเคร่ืองปร๊ิน 500 

10 กระดาษ A4 330 

11 คลิปหนีบกระดาษ 35 

12 กระดาษสนามหญา้ 150 

13 เคร่ืองประดบัในสวน 50 

14 กระถางจ๋ิว 100 

15 แผน่อดัไม ้ 570 

16 กาว UHU 450 

17 เทปใสใหญ่ 70 

18 กรรไกร 140 

19 มีดคตัเตอร์ 280 

20 ใบมีดคตัเตอร์ 40 

21 ค่ารูปเล่มโครงการ 200 

 รวม 3,680 

 

 

 

 

 



94 

ประวตัิคณะผู้จัดทาํ 

 

 นางสาวณฐัธิดา โมอุ่้น 

 11 สิงหาคม 2539 

 7/5 ม.4 ต.สาํโรงกลาง อ.พระประแดง 

 จ.สมุทรปราการ10130 

 เบอร์โทรศพัท ์0928315509 

 E-Mail : ploypnada110839@gmail.com 

 

 

 

 นาย ธนพร ตนัสกลุ  

            23 พฤศจิกายน 2541  

           185/34 ซ. ตรีมิตร ถ พระราม 4 

           แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

           เบอร์โทรศพัท ์0626966170 

           E-Mail : dollarza0880@gmail.com 
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