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บทคัดย่อ 
  การศึกษาการจัดเก็บแก้วพลาสติกในคลังสินค้าโดยระบบบาร์โค้ดของบริษัท       
อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบBarcode ที่ใช้ใน
การจัดการคลังสินค้าและศึกษาการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้ารวม  ไปถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการน าระบบมาใช้ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและ
น าไปประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ทางคณะผู้จัดท าโครงการได้น าโปรแกรม Microsoft Word มาช่วยในเร่ืองของ    
การท างานใหมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การตรวจค าสะกด การใส่ข้อความอัตโนมัติ 
และยังสามารถสร้างตาราง ๆ ได้อีกด้วย ทางคณะผู้จัดท ายังน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint      
มา เส ริมในเ ร่ืองของการน า เสนอ  การใส่ เอฟ เฟคต่ าง  ๆ  เพื่ อให้ ง านได้ออกมาอย่ า ง                                          
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  จากการศึกษาค ร้ังนี้ คณะผู้ จั ดท าได้ ไปศึกษาการจัด เก็ บแก้ วพลาสติก                          
ในคลังสินค้าโดยใช้ระบบบาร์โค้ดท าให้รู้และได้รับประโยชน์ในการใช้ระบบบาร์โค้ด นอกจากนี้
ยังได้รู้ถึงแนวทางการแก้ไขเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท นอกเหนือจากการเรียนแล้วยัง
สามารถน าระบบบาร์โค้ดไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย  
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กิตติกรรมประกาศ 

  ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บแก้วพลาสติกในคลังสินค้าโดย        

ระบบบาร์โค้ด กลุ่มของข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณอาจารย์รัตนา ชาตรูประมัย ที่คอยให้ค าปรึกษา

ให้ความสะดวกในการท าโครงการคร้ังนี้ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ        

ของโครงการฉบับนี้อย่างที่ตั้งไว้ 

  ขอกราบขอบคุณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลคุณณัฐชา เมฆโหรา ของบริษัท อีสเทิร์น       

โพลีแพค จ ากัด ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์กลุ่มของข้าพเจ้าเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ                        

ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการฉบับนี้ และขอขอบคุณ คุณเมย์ ฝ่ายการจัดเก็บ

คลังสินค้าที่ค่อยค าปรึกษาและค าแนะน ามาโดยตลอด ขอบกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่

เป็นผู้ให้ก าลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง 

  สุดท้ายนี้ทางกลุ่มของข้ าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่ างสูงที่ ให้                  

การสนับสนุน เอ้ือเฟื้อ สละเวลาอันมีค่าของพวกท่านมาให้ความรู้ของกลุ่มข้าพเจ้า ช่วยเหลือ

จนกระทั่งโครงการได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที ่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  คลังสินค้าหรือที่ในอดีตนิยมเรียกว่าโกดัง คือ อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บ
สินค้าเพื่อรอการขนส่งถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค่าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ 
คลังสินค้าเป็นอาคารหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมืองตามความเหมาะสม 
สินค้าที่ เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ หรือ สินค้าส าเร็จรูปเกี่ย วกับ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจ าแนก
หมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา 
คลังสินค้ามีวัฒนาการมาเป็นเวลานานโดยได้รับอิทธิพลของแนวคิดจากการเก็บรักษาอาหารและ
วัตถุดิบในครัวเรือน ต่อมาได้พัฒนาการมาสู่การเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าไว้เพื่อรอการผลิต และ
จ าหน่ายในประเทศไทย คลังสินค้ามีการน าระบบเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในคลังสินค้า เป็นผลให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มผลในการให้บริการเคลื่อนย้าย และยกสินค้าเพิ่มขึ้น ท าใ ห้
การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุนด้านแรงงานและพื้นที่ เพิ่มปริมาณการผลิตลด
กิจกรรมการยกสินค้า เพิ่มความถูกต้องในการบริหารสินค้าคงคลัง เพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ลดความซับซ้อนจากการ
ท างานเพื่อจดัเก็บสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงสุด และยังประหยัดทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการท างาน
ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการข้อมูลบางคร้ังอาจจะน าไปสู่ปัญหาใหญ่ ๆ ได้รวมถึงท า
ให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์และยังท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจด้วย 

  ปัจจุบันได้มีการน าระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลังสินค้า นอกจากใช้ระบบ
ซอฟแวร์ในการบริหารคลังสินค้าแล้ว บริษัท อีสเทิร์น โพลิแพค จ ากัด ได้มีการพัฒนาน าระบบ 
Barcode เข้าช่วยในเร่ืองของการตรวจสอบนับจ านวนสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าลด
ข้อผิดพลาดในการท างานได้มาก ปัจจุบันบาร์โค้ดที่ใช้ในคลังสินค้าจะน ามาใช้ในการรับสินค้าเข้า
คลัง การตัด Stock สินค้าออกจากคลัง เป็นวิธีที่ได้ผลดีในการตรวจสอบยอดการขายสินค้าเพื่อลด
ปัญหาด้านสินค้ าช า รุดหรือหาย ท าให้คลังสินค้าของบริษัท อีสเทิ ร์น โพลิแพค จ ากัด                              
มีประสิทธิภาพในการบริหาร และเป็นที่น่ายอมรับของลูกค้ามากขึ้น   

  ดังนั้นคณะผู้จัดท าศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ Barcode ที่ใช้ในการจัดการ
คลังสินค้าของบริษัท อีสเทิร์น โพลิแพค จ ากัด เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพ และยังน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
มีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาข้อมูล 
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ Barcode ที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้าของ
บริษัท อีสเทิร์น โพลิแพค จ ากัด 
  2. เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้าของบริษัท อีสเทิร์น โพลิแพค 
จ ากัด              
  3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและน าไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
  4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินเพื่อ
ซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท าโมเดล 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. สามารถทราบถึงขั้นตอนการท างานของระบบ Barcode ที่ใช้ในการจัดการ
คลังสินค้าของบริษัท อีสเทิร์น โพลิแพค จ ากัด 
  2. สามารถทราบถึงการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้าของบริษัท อีสเทิร์น    
โพลิแพค จ ากัด 
  3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและน าไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
  4. สามารถน าหลัก เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมี เหตุผลมาประยุกต์ใช้ใน                  
ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น เ พื่ อ ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร ท า โ ม เ ด ล



 

 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากมายและหลากหลายรูปแบบแล้ว            
มีการแข่งขันสูงทางการตลาดของแต่ละบริษัท ทางคณะผู้จัดท าจึงเลือกศึกษาบริษัท อีสเทิน                   
โพลีแพ็ค จ ากัด  เพราะมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและไม่ เหมือนบริษัททั่ วไป                        
โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

  2. รูปป้ายหน้าบริษัท 

  3. ผังองค์กร 

  4. แผนที่ 

  5. นโยบาย 

  6. วิสัยทัศน์ 

  7. ผลิตภัณฑ์ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

  ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มบริษัทตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม (หรือ บริษัท อีสเทิร์น
โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) - EPG ในปัจจุบัน) ได้เข้าซื้อทรัพย์สินของ บริษัท ไทยโมเดิร์นพลา
สติค อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และก่อตั้ง บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2544 เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มและอาหารภายใต้แบรนด์ EPP (อีพีพี) 
สิ่งส าคัญที่ท าให้บรรจุภัณฑ์ EPP ได้การยอมรับจากบริษัทเคร่ืองดื่มและอาหารระดับนานาชาติรวมไป
ถึงความนิยมจากร้านค้าต่างๆ นั้นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงทันสมัย ลายพิมพ์ที่สวยงามและ
คุณภาพดีเยี่ยม ที่ได้การรับรองมาตราฐานอย่างครบครัน รวมไปถึงมาตราฐานการผลิตด้านสุขอนามัย
ในระดับเดียวกับผู้ผลิตอาหาร หรือเคร่ืองดื่มชั้นน าของโลก ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการันตีว่าบรรจุภัณฑ์ 
EPP ทุกชิ้นปลอดจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ มีความสะอาดสามารถน าไปใช้บรรจุเคร่ืองดื่มและอาหารได้
อย่างไร้กังวลนอกจากบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มและอาหารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแผ่น
พลาสติกประเภทต่าง ๆ ส าหรับน าไปขึ้นรูปเป็นสินค้าต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์, หลังคาแผ่นรอง
กระป๋องหรือป้ายโฆษณา อีกด้วย ตลอดระยะเวลากว่าทศตวรรษที่ผ่านมา อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ลงทุน
สร้างหน่วยงานส าหรับพัฒนาความสามารถในการผลิตและคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัต กรรมที่
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สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง สามารถตอบโจทย์ได้ทันกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันและส าหรับอนาคต
ได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งผู้น าในตลาดบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่มและอาหารในระดับ
ทวีปเอเชีย 

2. รูปป้ายหน้าบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
 

 

ภาพที่ 2.1 รูปรวมหน้าบริษัท 
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3. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ผังองค์กร 
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4. แผนท่ี 

 

ภาพที่ 2.3 แผนที่ไปบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

ท่ีอยู่ เลขที่ 111/7 หมู่ที่ 5 ต. มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 

 โทรศัพท์ : +66 (0)38 949 306 

 สายด่วน : +66 (0)2 744 3144 

 แฟกซ์ : +66 (0)2 361 8853 – 4 
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5. นโยบาย 
  บริษัทได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงเล็งเห็น

ถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การ

สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การก ากับดูแล

กิจการท าให้การด าเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้ก าหนด

นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Govermance) ปี 2549 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการการบริษัทได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. วิสัยทัศน ์
  “องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สรางสรรค์” หรือ “Creative Innovation Organization”  EPP 
เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นมาด้วย นวัตกรรม โดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์แล้ว
พัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

7. ผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 กล่องเบเกอร่ี สี่เหลี่ยม PET B06 
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ภาพที่ 2.5 ถ้วย 16 ออนซ์ (R93) PET รุ่นที 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ถ้วย 8 ออนซ์ (U80) กระดาษ 
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ภาพที่ 2.7 กล่องอาหาร 2 ช่อง PP/N P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ชุดกล่องใสเบเกอร่ีพร้อมฝา สามเหลี่ยม PET E51 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในกรณีศึกษาเร่ืองระบบ

การจัดเก็บแก้วพลาสติกในคลังสินค้าโดยระบบบาร์โค้ดของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ซึ่งมี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

  2. แนวคิดและทฤษฏีระบบบาร์โค้ด 

  3. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

  4. หลักการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลังสินค้า 

  5. นิยามค าศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 
วิวัฒนาการของคลังสินค้า คลังสินค้ามีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานโดยได้รับอิทธิพลของแนวคิดจาก
การเก็บรักษาอาหาร และวัตถุดิบในครัวเรือน ต่อมาได้พัฒนาการมาสู่การเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า
ไว้เพื่อรอการผลิต และจ าหน่าย ในประเทศไทยวิวัฒนาการของคลังสินค้าเร่ิมมีความส าคัญเมื่อมี
ชาวต่างชาติจากยุโรปและอเมริกาเข้ามามีบทบาทด้านการค้า ช่วงหลัง สงครามโลกคร้ังที่ 2 และจาก
วิวัฒนาการของการค้าและเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายหลังสิ้นสุดสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2488 หรือ ค.ศ. 1945 เมื่อญ่ีปุ่นยอมแพ้สงครามเป็นต้นมา มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกันอย่างมากมาย สินค้าเร่ิมมีการเคลื่อนย้ายจากท้องถิ่นหนึ่งสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง พัฒนาไปสู่อีก
เมืองหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งในเวลาต่อมา ส่งผลต่อปริมาณการผลิต และการค้าซึ่งผู้ผลิตเร่ิมมองเห็น
ความส าคัญของระบบการจ าหน่ายสินค้าและเกี่ยวข้องไปถึงระบบของการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่
ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่ได้มีการผลิตแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลไปสู่การ
แสวงหาวิธีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตไว้เป็นจ านวนมากวางกองเพื่อรอ
การจ าหน่าย ผู้ประกอบการเองไม่สามารถหาวิธีการที่ดีในการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวได้ จึงได้
เกิดแนวคิดในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในระบบของการ
ผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่ดี อีกทั้งยังหมายถึง การใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง จ านวนสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของหน่วยงานและ
ถูกเก็บไว้ในสภาพที่ไม่มีผลผลิต (Nonproductive) หรือยังไม่ขายเพื่อเตรียมส ารองไว้ส าหรับรอการ
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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ผลิตหรือขาย เพื่อให้เพียงพอกับอุปสงค์ของสินค้าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งไม่รวมสินค้าที่ได้สั่งไป
แล้วแต่ยังไม่มาถึงร้าน ทั้งนี้เพราะสินค้าเหล่านี้ยังไม่อาจตอบสนองอุปสงค์ที่เกิดขึ้นมาได้  

  คลังสินค้า โรงเก็บสินค้า หรือ โกดัง  คือ อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บสินค้าเพื่อ
รอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออก  ผู้ค้าส่ง  ธุรกิจขนส่ง  ศุลกากร ฯลฯ 
คลังสินค้ามักจะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมืองภายใน
อาคารมทีางลาดเอียงส าหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ หรือบางคร้ังคลังสินค้าใช้รับถ่ายสินค้ามาจาก
สถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง และมักจะมีเครนหรือฟอร์กลิฟต์ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วาง
อยู่บนแท่นวางสินค้า (pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO 

  สินค้าที่ เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ 
ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าส าเร็จรูปเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมมีระบบ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจ าแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ ามีสินค้า
เท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา 

  คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า , ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่า
คลังสินค้าจึงเป็นค าที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละ
ประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจายสินค้า 
(Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking ในขณะที่คลังสินค้าบางแห่งมี
ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้าไว้และท าหน้าที่จัดสรรสินค้าก่อนส่งมอบ
ตามค าสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับสินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Order 
Picking) อันเป็นขั้นตอน ที่ใช้เวลาและก าลังคนมากที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง กล่าวคือรับ
หน้าที่ในการจ าหน่ายไว้ด้วย จึงเรียกว่าศูนย์จ าหน่ายสินค้า การลดเวลาและขั้นตอนในศูนย์จ าหน่าย
สินค้าท าได้ด้วย การน าคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้า
ยังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสายการผลิต การจ าหน่าย และการกระจายสินค้าที่ไม่มี
คลังสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่ต้องการสร้างคลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และ
ประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้าควรตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว  คลังสินค้าเป็นทั้ง 
Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า ด้วยเหตุผลที่สินค้าคงคลังมีหลายประเภท Input 
คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจุดเร่ิมต้นจากซัพพลายเออร์น าวัตถุดิบมาป้อนให้คลังสินค้า หรือฝ่าย
พัสดุน า MRO (Maintenance Repair and Operation Supply ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาและ
สนับสนุนการผลิต) มามอบให้ฝ่ายผลิต ผู้ผลิตสินค้าน าสินค้าส าเร็จ ส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายไปยัง 
ผู้บริโภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็น Spec ทั่วไปของสินค้าคงคลัง ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ท าให้
ผู้ผลิตต้องวางแผนและค านวณว่า จะจัดสรรปันส่วนการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อน า สินค้าคงคลังมา
สร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินค้า การวางแผนจะท าให้ทราบว่าควรผลิตจ านวนเท่าใดควรจัดเตรียม
วัตถุดิบ แต่ละชนิดจ านวนเท่าไรในวัตถุดิบที่มีอายุสั้นอย่างผักผลไม้ การวางแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้าง
จ าเป็นมาก เพราะสินค้าไม่มีความเป็นอิสระ มีเงื่อนไข ด้านเวลาเป็นข้อจ ากัด หากต้องการให้อิสระอาจ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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น าเข้าห้องเย็น แต่เป็นการเพิ่มต้นทุน การทราบอุปสงค์ท าให้ได้ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้าคงคลังส่งผล
ต่อเนื่องต่อระบบการผลิตและจ าหน่ายสินค้า  คลังสินค้ามีความส าคัญในแง่ที่ เป็นทั้งทางเข้าและ
ทางออกของวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจการ
จัดหาวัตถุดิบ /สินค้ า  (Supply)  เข้ า ใจแนวคิดการจัดการวัตถุดิบและแนวคิดการกระจาย
สินค้า คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพและคุณภาพที่
พร้อมจะน าส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ โดยอาจเรียกเป็นชื่ออ่ืนๆ เช่น คลังสินค้า 
(Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ (Storage) , ที่เก็บสินค้า (Whaft) , คลังพัสดุ (Depot) , ฉาง
เก็บสินค้า (Silo) , แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โดยไม่ว่า
จะเรียกว่าอะไร คลังสินค้าก็จะท าหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบหรือ
สิ่งของต่างๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของกระบวนการ Supply Chain 

  คลังสินค้าโดยทั่วไปแล้วเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าที่ ใช้
ส าหรับผู้ผลิตผู้ส่งออก ผู้น าเข้าสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ที่ท าธุรกิจขนส่ง ผู้ให้บริการด้านพิธีศุลกากรเป็นต้นซึ่ง
เป็นอาคารเฉพาะกิจส่วนมากเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมีขนาดเหมาะสมกับธุรกิจที่ท าอยู่ ซึ่งอาคารอาจจะมี
อุปกรณ์ในการจัดเก็บเคลื่อนย้ายทยกขนสินค้า ตามความเหมาะสม ซึ่งอาคารยังมีท่าขึ้นลงสินค้าโดย
สามารถที่จะมีที่จอดรถยนต์เท่าที่จ าเป็น บางคร้ังก็เป็นคลังสินค้าติดชานชาลารถไฟ สนามบิน ท่าเรือ 
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเครน รถฟอร์คลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปว่งบนพื้นหรือชั้นวางสินค้า ปัจจุบันมีการ
ใช้คลังสินค้าอัตโนมัติ และระบบสายพานล าเลียงที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอัตโนมัติ โดยสินค้าอัตดน
มัติมีความสูงมากกว่า 20 เมตร ท าให้ใช้พื้นที่ได้ดีขึ้น โดยมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังติดตามสินค้า 
ท าให้เกิดความแม่นย าสูงขึ้น 

  คลังสินค้าสมัยใหม่จะใช้เพื่อการส่งออก ผลิต เพื่อส่งสินค้าตรงไปยังร้านค้าปลีกใน
ภูมิภาคหรือทั้งประเทศ ท าให้สามารถลดต้นทุนสินค้าต่อยอดขายได้ เพราะไม่ต้องยกขนหลายทอด 
โดยเฉพาะยุคปัจจุบันจะใช้อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่ต้องมีหน้าร้าน แต่จะใช้การส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้า     
ซึ่งต้องมีระบบการขนส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันที่ที่มีการสั่งซื้อ นอกจากนั้นยังมีระบบหยิบตาม
แสงสว่างที่ต าแหน่งในการหยิบสินค้า และหยิบตามเสียง แบบ FIFO และ LIFO                                        

ความส าคัญของสินค้า 
  คลังสินค้ามีวิวัฒนาการที่ยาวนานจุดเร่ิมต้นเกิดจากการเก็บรักษาอาหารรวมทั้ง
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จนถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ใช้ในการด ารงชีวิต จนมีพัฒนาการ
เร่ือยมาสู่ระบบของการผลิต และการค้าในปัจจุบัน กลายเป็นความจ าเป็นต่อธุรกิจการผลิต ที่ถือว่า
คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ เพื่อรอการผลิต 
จนกลายเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่รอการจ าหน่าย คลังสินค้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการด าเนินการที่
สูงแต่ด้วยความจ าเป็นคลังสินค้าจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วยการ
หาวิธีการในจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมไม่มากและน้อยไป 
  ซึ่งได้มีการพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสานเทศต่าง ฯ เข้ามาจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคลังสินค้า จึงถือได้ว่าคลังสินค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ จะน า

13 
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ความส าเร็จไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มี
การพัฒนารูปแบบของคลังสินค้าไปอยู่ในศูนย์กระจานสินค้าที่คิดค้นโดยผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง และ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานด้านการกระจายสินค้าเป็นไปอย่ างรวดเร็วและลด
ความผิดพลาด 
  คลังสินค้ามีวัตถุประสงค์หลักหลาย ๆ ด้าน เช่น เพื่อท าหน้าที่รักษาระดับสินคงคลัง
เพื่อสนับสนุนการผลิต ( Manufacturing Support ) เพื่อท าหน้าที่ผสามสินค้า ( Product-mixing )เพื่อท า
หน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง ( Cross dock ) เป็นต้น เนื่องจากคลังสินค้ามีหน้าที่หลากหลาย
ประโยชน์ของคลังสินค้าจึงมีมากมายซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  - เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 
  - เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต 
  - เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการสั่งซื้อในปริมาณมาก 
  - เพื่อใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบ เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซื้อวัตถุดิบ
  - เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย 
  - เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ า 

  วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า 
คลังสินค้ามีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไป และถูกจัดขึ้นเพื่อด าเนินกิจกรรมอัน

เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าส าเร็จรูป และวัตถุดิบ เพื่อใช้เวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามแม้
คลังสินค้าจะมีหลาหลายรูปแบบ แต่จะมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่คล้ายคลึงกันซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. เพื่อท าหน้าที่รักษาคลังสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 
2. เพื่อสนับสนุนการผลิต ให้มีวัตุดิบและส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
3. เพื่อท าหน้าที่ผสมสานสินค้าก่อนจัดส่ง 
4. เพื่อท าหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง 
5. เพื่อท าหน้าที่คัดแยกหีบห่อ หรือท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า 

  ประโยชน์ของคลังสินค้า 
  คลังสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดจ าหน่าย และการกระจายสินค้าซึ่งเกี่ยวพัน
กับระบบของการผลิตและการขนส่ง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนเกือบทั้งหมดของการผลิต
สินค้าต่อหนึ่งหน่วยเสมอ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากมีการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านใด
ด้านหนึ่ง จะส่งผลต่อการลดต้นทุนทั้งสิ้น อันจะส่งผลไปสู่ก าไรและการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าเสมอ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์และความจ าเป็นของคลังสินค้ามีมากมาย  จึงขอสรุปให้เห็น
ชัดเจนเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
  1. เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บส ารองวัตถุดิบ และสินค้าไว้ใช้ในการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม                                                                                                                     
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  2. สามารถตอบสนองการท างานในระบบการท างานแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) 
รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างราบร่ืน ลดความแปรปรวนด้านอุปสงค์และอุปทาน 
  3. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการมีสินค้าและบริการไว้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
  4. ป้องกันการขาดแคลนสินค้าท่าอจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาด 
และฤดูกาล 
  5. ก่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนด าเนินการ และระบบการผลิตสินค้า 
  6. สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

รายละเอียดท่ีส าคัญของประโยชน์ของคลังสินค้า มีดังนี้ 
  1. เป็นสถานที่ใช้ในการจัดเก็บส ารองวัตถุดิบ และสินค้า ไว้ใช้ในการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสมโดยหน้าที่หลักของคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบสินค้าส าเร็จรูปทั้งเพื่อ
รอน าเข้าสู่กระบวนการผลิต อละรอการจัดจ าหน่ายไปยังตลาด ซึ่งในบางคร้ังอาจต้องใช้เวลาผลิตเสร็จ
อาจไม่มีค าสั่งซื้อหรือมีค าสั่งซื้อเป็นจ านวนไม่เหมาะสม อาจท าให้ต้องมีการเก็บรักษาไว้ระยะเวลา
หนึ่งเพื่อรอการจ าหน่ายต่อไป 
  2. สามารถตอบสนองการท างานในระบบการท างานแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) 
ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารสินค้าคงคลังที่มุ่งลดการสูญเสีย และลดสินค้าคงคลัง ระบบจะเน้นในเร่ือง
การผลิตในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และจะต้องการวัตถุดิบเมื่อมีการผลิตด้สนต้นทุนที่ต่ าและคุณภาพที่
เหมาะสม ลดการถือครองสินค้า หรือวัตถุดิบลงจนท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดตารางการส่ง
สินค้า และปรับลดระยะเวลาในสถานที่พักสินค้าลงให้มากที่สุดจนกลายเป็นรูปแบบของศูนย์กระจาย
สินค้าในปัจจุบัน การด าเนินงานในรูปแบบนี้จะต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในอุป
สงค์ด้านโลจิสติกส์ บริษัทขนส่ง ผู้จัดส่งสินค้า วัตถุดิบและผู้ผลิต 
  3. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการมีสินค้าและบริการไว้อย่างต่อเนื่อง 
การมีระบบของการจัดการคลังสินค้าที่ดี เหมาะสม จะช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่ จัดส่งไป
ให้บริการลูกค้าตามค าสั่งซื้อ และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที เป็นอีกบริษัทหนึ่งขอการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
  4. ป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาด
และฤดูกาล คลังสินค้าท าหน้าที่ในการจัดเก็บส ารองวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสม      
และย่อมเป็นวิธีการในการป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด             
และลูกค้าได้ 
  5. ก่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนด าเนินการและระบบการผลิตสินค้ากล่าว      
คือ ในทฤษฏีเร่ืองความประหยัดที่มีต่อขนาด Economies of Scale การมีคลังสินค้าช่วยส่งเสริมการผลิต
จ านวนมากอันส่งผลไปสู่ต้นทุนรวมในการผลิตที่จะลดลงตามขนาดของการผลิต 
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  6. สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม คลังสินค้าจัดเป็นเคร่ืองมือ       
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านเวลา สถานที่ปริมาณที่
พร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่ลูกค้าของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

  การแบ่งประเภทของคลังสินค้า 
  คลังสินค้าโดยทั่วไปจะท าหน้าที่จัดเก็บวัตถุดิบ หรือ สินค้าส าเร็จรูป เป็นหลักหรือ
บางคร้ังอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิต ชิ้นส่วนหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูปบ้าง ซึ่งในการจัดเก็บสินค้าหรือ
วัตถุดิบจ าพวกนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าการแบ่งประเภทของคลังสินค้า
สามารถท าได้โดยแบ่งตามลักษณะธุรกิจ แบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน หรือ แบ่งตาม
ลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา ดังต่อไปนี้ 

  การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะธุรกิจ 
  คลังสินค้ายังแบ่งออกได้ 2 ประเภทตามลักษณะธุรกิจ คือ คลังสาธารณะ (Public 
Warehouse ) และคลังส่วนตัว ( Private Warehouse ) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

  คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) 
  คลังสินค้าสาธารณะ คือ คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับเก็บสินค้าเป็นหลักเป็น
โกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า เช่น พวกคลังห้องเย็นต่าง ๆ ที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งที่มา
จากเมืองนอก โดยที่โรงงานแปรรูปไม่ต้องการลงทุนสร้างคลังห้องเย็นเป็นของตัวเองก็จะจัดจ้างให้
คลังห้องเย็นช่วยจัดเก็บให้โดยคิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น 
  ข้อดีของคลังสาธารณะ 
  1. มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้นเนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการแก่ลูกค้า
หลายคน 
  2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน 
  3. เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของสินค้า 
  4. มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า 
  ข้อเสียของคลังสาธารณะ 
  1. อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล เพราะ ระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่างกัน
มาก 
  2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัวสินค้า 
  3. พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 
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 คลังสินค้าส่วนตัว ( Private Warehouse ) 
  คลังส่วนตัว คือ คลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลาย ๆ แห่งได้สร้างคลังในพื้นที่
ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า
ส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น 
  ข้อดีของคลังสินค้าส่วนตัว 
  1. มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 
  2. มีความยืดหยุ่นสูง 
  3. มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 
  ข้อเสียของคลังส่วนตัว 
  1. ขาดความยืดหยุ่น 
  2. จ้อจ ากัดทางด้านการเงิน 
  3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

  การแบ่งประเภทของสินค้าตามลักษณะงาน 
  คลังสินค้าส าหรับเก็บรักษาสินค้า 
  คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือ
สินค้าส าเร็จรูป เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต หรือร้านค้าตามล าดับดังนั้นการ
จัดการสินค้าประเภทน้ีจะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการสูญหายของสินค้าเป็นส าคัญ 

ศูนย์กระจายสินค้า ( Distribution center, DC ) 
  ในส่วนความหมายของค าว่า ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC)  มีผู้ให้ค า
จ ากัดความเป็นความหมายที่น่าสนใจ และท าให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างชัดเจน ดังนี้ ในพจนานุกรมโลจิสติกส์ ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า ศูนย์
กระจายสินค้า “ เป็นคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ซึ่งรวมไปถึงสถานที่ที่รวมสินค้าของการค้าส่ง
และค้าปลีก ” 

  ศูนย์กระจายสินค้า คือ คลังสินค้าที่ท าหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) 
และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) 

  ศูนย์กระจายสินค้า หรือ ศูนย์จัดจ าหน่าย นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า DC ที่มาจากค าว่า 
(Distribution center) หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทเอกชน ที่ด าเนินการในการรวบรวมค าสั่งซื้อจาก
หลาย ๆ ที่รวบรวมเป็นค าสั่งซื้อเดียว และจัดส่งค าสั่งซื้อไปยังโรงงานผู้ผลิต หรือ Suppliers เพื่อให้
จัดส่งสินค้ามาในคราวเดียวเพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการจัดส่ง และท าหน้าที่ในการแยกย่อย
สินค้าไปบรรจุลงกล่องจัดส่งไปยังสาขาต่าง ๆ ของบริษัทเอกชนเหล่านั้น ถือว่าเป็นคลังสินค้าอีก
ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ด าเนินการจัดตั้งขึ้นโดยธุรกิจคนกลางทั้งค้าส่งและค้าปลีกโดยมี
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมการจัดส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตต่าง ๆ หรือ Suppliers จ านวนมากให้
จัดส่งสินค้าไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อลดต้นทุนของเวลาและค่าใช้จ่าย 
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  ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ ( Physical ) ได้เป็น 
  1. คลังสินค้าที่มิดชิด มีก าแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป ซึ่งบางแห่ง
จะมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดต้ังเคร่ืองท าความเย็น (Frozen Warehouse)  
  2. คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่เสียหายจากสภาวะ
อากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ าหนัก ซึ่งโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก 
  3. คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้ าท่วม ไม่มี
หลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็นลานวาง
สินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ตาม ICD หรือ 
ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือสินค้า      
เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่าง ๆ 
  4. คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่สินค้าน าเข้าหรือเอาออกโดยวิธี
ดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ ามัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้าการเกษตรต่าง ๆ 
  5. คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือเคร่ืองบินหรือโบกี้

เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการ

ส่งบอก 

  6. คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบัน

ถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่านเครือข่าย 

Network เช่น Web site เป็นต้น 

  ประเภทของสินค้าจัดแบ่งตามภาระกิจ ประกอบไปด้วย 
  1. สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการส ารองสินค้าเพื่อให้มี
ประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึงสินค้าที่
ผลิตได้บางฤดูกาลเท่านั้น จึงต้องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี 
  2. สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-in-
process Stock)  
  3. สินค้าคลังส ารอง (Safety/Buffer) เป็นการส ารองสินค้าซึ่งระยะเวลาในการส่งมอบ 
(Lead Time) เช่น สินค้าซึ่งต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ 
  4. สินค้าระหว่างการขนส่ง (In-Transit) ซึ่งอยู่ในระหว่างเส้นทางการขนส่งจาก
โรงงานผลิต เช่น การขขนส่งทางเรือ ซึ่งใช้เวลา ขนส่งจากผู้ผลิต ไปสู่ลูกค้าซึ่งอยู่คนละส่วนของทวีป 
หรือเก็บรักษาไว้ ณ คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้า 
  5. สินค้าคงคลังส ารองของ Suppliers หรือผู้จัดส่ง เป็นสินค้าคงคลังส ารองที่ผู้ขาย
สินค้าได้เก็บส ารองไว้ให้กับผู้ผลิต (ลูกค้า) เพื่อป้องกันความแปรผันของ Order ฉุกเฉินหรือป้องกัน
การผลิตที่ไม่ทันหรือป้องกันการจัดส่งไม่ทัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนของผูขาย (Suppliers) โดยธรรมชาติก็
การบวกเข้าไปในต้นทุนสินค้า ซึ่งก็กลายเป็นต้นทุนของผู้ซื้อในที่สุดการด าเนินกิจกรรมของ Supply 
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Chain        ซึ่งมี Logistics เป็นหัวใจของการบริหารจัดการมุ่งไปสู่ Just in time ที่ต้องมีการวางระบบ
การผลิต ให้มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ                        ได้ โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือสินค้า
ส าเร็จรูป จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะน าการจัดการแบบ
Lean ละน าระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ดี สามารถลดการลงทุน ในสินค้าคงคลังในด้านวัตถุดิบ
และสินค้าส าเร็จรูปโดยรวมของโซ่อุปทานได้ และ เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ก็จะส่งผลให้อัตราส่วนการ 
หมุนเวียนสินค้าคงคลังสูงขึ้นและเมื่อเกิดการลงทุนในสินค้าคงคลังลดลง ก็จะส่งผลให้อัตราส่วน
ผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ้นได้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาลดลงที่เรียกว่า Economy of 
Scale ต้นทุนการด าเนินงานจึงลดลงด้วย ซึ่งน าไปสู่การตั้งราคาที่ต่ าลงได้และเกิดความสามารถในการ
แข่งขัน (Core Competency) 

  ขอบเขตในการด าเนินงานคลังสินค้า 
  1. รับฝากสินค้าโดยได้รับเงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
  2. ให้ผู้ฝากยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้นจ าน าไว้เป็นประกัน 
  3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ฝาก 

4. กระท าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า 
5. รับมอบอ านาจจากผู้ฝากสินค้าให้กระท าตามแบบพิธีการของศุลกากรเกี่ยวกับการ

น าเข้าและส่งออก 
6. น าเงินที่ได้รับจากการบริการไปลงทุนหาผลประโยชน์ 

2. แนวคิดและทฤษฏีระบบบาร์โค้ด 
  ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) คือ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมา
ประยุกต์ใช้งานในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพิ่ม
ความถูกต้องแม่นย า และลดข้อผิดพลาดที่อาจขึ้นจากการท างานด้วยวิธีการปกติ อีกคร้ังยังสามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากระบบบาร์โค้ด ไปใช้ประโชยน์ต่อยอดได้อีกหลายอย่าง เช่น ในเร่ืองการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) เป็นต้น 

  บาร์โค้ด หมายถึง การใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร และ
ประยุกต์ต่อยอดโดยการน าตัวเลขหรือตัวอักษรเหล่านั้นบ่งชี้ไปยังสิ่งต่างๆ เช่น สินค้า (Product), วัน
หมดอายุ (Expiration date), รหัสเฉพาะสินค้า (Serial number), บุคคล (Person), URL Website เป็นต้น 

  การน าระบบบาร์โค้ดไปใช้งานนั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
ท างานทางธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจถึงข้อดี และข้อด้อยของระบบบาร์โค้ด มองเห็นภาพ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเมื่อน าระบบบาร์โค้ดมาใช้งานแล้วซึ่งปัจจุบัน ตัวอย่างธุรกิจ   ต่าง ๆ ที่
ได้น าระบบบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้งานนั้นมีอยู่อย่างมากมาย ปัจจุบันมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก มีประมาณ 11 ระบบ ดังนี้ 
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  2.1 UPC (Uniform Product Code) ใช้เมื่อปี พ.ศ -2515 ในประเทศ สหรัฐอเมริการ
และแคนาดาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี ้
      2.1.1 แบบย่อมี 8 หลัก หรือเรียก UPC-E ใช้กับสินค้าที่มีข้อมูลน้อย 
      2.1.2 แบบมาตราฐานมี 12 หลัก หรือเรียก UPC-A ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป 
     2.1.3 แบบเพิ่มตัวเลข 2 หลัก หรือเรียก UPC-A+2 ในกรณีที่ UPC-A เก็บข้อมูลไม่
พอ 
     2.1.4 แบบเพิ่มตัวเลข 5 หลัก หรือเรียก UPC-A+5 เพื่อเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น 
  2.2 EAN (European Article Number) เร่ิมใช้เมื่อปี พ.ศ 2519 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี ้
     2.2.1 แบบย่อมี 8 หลัก หลักเรียก EAN-8 ใช้กับธุรกิจเล็ก มีข้อมูลไม่มาก 
     2.2.2 แบบมาตรฐานมี 13 หลัก หรือเรียก EAN-13 
     2.2.3 แบบเพิ่มตัวเลข 2 หลัก หรือเรียก EAN-13+12 เพื่อเพิ่มข้อมูล 
     2.2.4 แบบเพิ่มตัวเลข 5 หลัก หรือเรียก EAN-13+5 เพื่อเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น 
  2.3 CODE 39 เร่ิมใช้ในปี พ.ศ 2517 ในธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นบาร์โค้ดระบบแรกที่
ใช้รวมกับตัวอักษรได้ เก็บข้อมูลได้มาก 
  2.4 INTERLEAVE 1 of 5 หรือ เรียกว่า ITF เป็นบาร์โค้ดตัวใหญ่ใช้กับหีบบรรจุ
สินค้า หรือเรียก Cass Cade 
  2.5 CODABAR ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กับธุรกิจเวชภัณฑ์ ในปี พ.ศ -2515 
  2.6 CODE 128 ได้ถูกพัฒนาขึ้นและยอมรับว่าได้ใช้เป็นทางการในสหรัฐอเมริการ     
เมื่อปี พ.ศ 2524 นิยมใช้ในวงการดีไซเนอร์และแฟชั่น ปัจจุบันก าลังเร่ิมนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็น
บาร์โค้ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรสามารถบันทึกข้อมูลของสินค้าได้มากเช่น 
หน่วยวัดต่าง ๆ เลขหมายล าดับการขนส่ง , เลขหมาย batch/lot, วันหมดอายุและสถานที่ตั้ง เป็นต้น ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและระบบการสืบค้น
ย้อนกลับ (traceability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.7 CODE 93 ได้เร่ิมพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ 2525 ปัจจุบันเร่ิมนิยมใช้ในวงการ
อุตสาหกรรม 
  2.8 CODE 49 ได้เร่ิมพัฒนาขึ้นปี พ.ศ 2530 โดยพัฒนาจาก CODE 39 ให้บรรจุข้อมูล
ได้มากขึ้น 
  2.9 CODE 16k เหมาะส าหรับใช้กับอุตสหกรรมผลิตสินค้าที่เล็กมากมีพื้นที่ในการใส่
บาร์โค้ดน้อย เช่น อุปกรณ์อะไหล่ เคร่ืองไฟฟ้า 
  2.10 ISSN/ISBN (International Standard Book Number) ใช้กับหนังสือและนิตยสาร  
  2.11 EAN / UCC 128 หรือ Shipping Container Code เป็นระบบใหม่โดยการร่วมมือ
ระหว่าง EAN ของยุโรป และ UCC ของสหัฐอเมริกา โดยอาระบบ EAN มาใช้ร่วมกับ CODE 128        
เพื่อบอกรายละเอียดของสินค้ามากขึ้น เช่น วันเดือนปีที่ผลิต คร้ังที่ผลิตวันที่สั่งซื้อมีกี่สี กี่ขนาด เป็นต้น 
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เมื่อเทียบความเร็วของคน ในการอ่านข้อมูล กับใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดอ่านข้อมูลใน

บาร์โค้ดนั้น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่ามาก และสามารถน าข้อมูลที่อ่านได้

นั้น น าไปใช้งานต่อได้ทันที (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ออกแบบมา) เช่น ถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อแล้วน า

สินค้ามาจ่ายเงินที่เคาเตอร์ ถ้าไม่มีบาร์โค้ด ที่สินค้า พนักงานก็ต้องท าการคีย์  รหัสสินค้าเข้าระบบการ

ขาย ซึ่งนั่นจะท าให้เราเสียเวลาในการรอ แต่ที่เราเห็นทุกวันนี้  คือ พนักงานท าการสแกนบาร์โค้ดที่

สินค้า ใช้เวลารวดเร็ว และท าให้การท างานสะดวกขึ้นมากด้วย 

ประเภทของระบบบาร์โค้ด 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.1 EAN-8 

  EAN-8  เป็นบาร์โค้ดแบบ EAN ที่เหมาะสมหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กใช้หลักการ
คล้ายกันกับบาร์โค้ดแบบ EAN-13 แต่จ านวนหลักน้อยกว่า คือ จะมีตัวเลช 2 หรือ 3 หลัก แทนรหัส
ประเทศ  4 หรือ 5 หลักเป็นข้อมูลสินค้า และอีก 1 หลักส าหรับตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ
บาร์โค้ด (Check Digit) แต่สามารถขยายจ านวนหลักออกไปได้อีก 2 หรือ 5 หลัก ในลักษณะของ 
Extension Barcode  (UPC-A+2 , UPC-A+5 ) ซึ่งเป็นคนละลักษณะกับการใช้บาร์โค้ด แบบ UPC-E         
ที่จะต้องพิมพ์ออกมาในรูปแบบเต็มเหมือน UPC-A แต่ท าการตัด 0 (ศุนย์) ออกข้อมูลตัวเลขใน
สัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ EAN-8 จะบ่งชี้ถึงผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ และเมื่อมีการใช้ EAN-8 มากขึ้นใน
หลายประเทศ จ านวนของตัวเลขที่น ามาใช้ซึ่งมีจ านวนจ ากัดท าให้ไม่เพียงพอกับผู้ใช้  จึงหันมา ใช้
บาร์โค้ดแบบ         EAN-13 แทน 
 

 

 
   

   

ภาพที่ 3.2 UPC-A (Universal Product Code) 
UPC-A (Universal Product Code) พบมากในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ แคนนาดา รหัสบาร์โค้ดที่ใช้เป็นแบบ 12 หลัก  หลักที่ 1 เป็นหลักที่ระบุประเภท
สินค้า และตัวที่ 12 เป็นหลักที่แสดงตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด รหัสบาร์โค้ดแบบ 
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UPC มีหน่วยงาน Uniform Council [UCC] ที่ตั้งอยู่รัฐ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแลในการ
จดทะเบียนบาร์โค้ด 
 

 

 

ภาพที่ 3.3 UPC-E   
  UPC-E  เป็นบาร์โค้ดแบบ UPC ที่เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ถูกพัฒนามาจาก
บาร์โค้ดแบบ UPC-A โดยตัดจะเลข 0 (ศูนย์) ออกทั้งหมด บาร์โค้ด UPC-E สามารถพิมพ์ออกมาได้
ขนาดเล็กมาก ไว้ใช้ส าหรับป้านขนาดเล็กที่ติดบนตัวสินค้า  
  

 
 
 

 

ภาพที่ 3.4 Interleaved 2 of 5   

  Interleaved 2 of 5  เป็นรหัสบาร์โค้ดที่ใช้ในระบบรับ-ส่งสินค้า รหัสบาร์โค้ดแบบนี้
เหมาะส าหรับพิมพ์ลงบนกระดาษลูกฟูก มักใช้ในโกดังจัดเก็บสินค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ 

 บาร์โค้ดที่ใช้ตัวเลขและตัวอักษร 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 โค้ด 39 (Code 39) 

  โค้ด 39 (Code 39)  รูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งประเภทนี้ถูกพัฒนาขึ้นมา จากความ
ต้องการที่จะน าเอาข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเข้าไปในรหัสแท่ง ด้วย และโค้ด 39 ก็เป็นรูปสัญลักษณ์           
ของรหัสแท่ง ที่นิยมใช้มากที่สุดในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยทั่วไปแล้วนิยม
น าไปใช้งานด้านการจัดการสินค้าคงคลัง หรือการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ ในโรงงานผลิต
สินค้า ความยาวของรูปสัญลักษณ์ แบบโค้ด 39 นี้ค่อนข้างยาวและอาจจะไม่เหมาะสมหากฉลากสินค้า
มีพื้นที่จ ากัด 
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ภาพที่ 3.6 โค้ด 128 (Code 128)   
โค้ด 128 (Code 128)  เนื่องจากโค้ด 39 เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้ค่อนข้างจ ากัด 

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาโค้ด 128 ขึ้นมาใช้งาน และเหมาะสมกับฉลากสินค้าที่มีพื้นที่จ ากัด เพราะรหัส
แท่งแบบโค้ด 128 นี้จะกะทัดรัดและดูแน่นกว่าโค้ด 39 โดยทั่วไปแล้วโค้ด 128 นิยมใช้ในอุตสาหกรรม 
การจัดส่งสินค้าซึ่งมีปัญหาด้านการพิมพ์ฉลาก 

 
ภาพที่ 3.7 PDF417 (Portable Data File) 

PDF417 (Portable Data File) เป็นบาร์โค้ด 2 มิติแบบสแต๊ก ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 

1992 โดยบริษัท Symbol Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา บาร์โค้ดแบบ PDF417 สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ISO/IEC 15438 และ AIM USS-PDF417 ลักษณะบาร์โค้ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีส่วนแทน

รหัสข้อมูลหรือที่เรียกว่าโมดูลข้อมูล (Data Module)   เป็นแถบสีด าและสีขาวเรียงตัวกันหลายๆ แถว

ทางแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ถึง 90 แถว และ 1 ถึง 30 คอลัมน์ สามารถบรรจถข้อมูลได้

มากสุดถึง 2,710 ตัวเลข 1,850 ตัวอักษร 1,018 ไบนารี ค าว่า PDF ย่อมาจาก Portable Data File และ

ประกอบไปด้วย 4 แถบ และ 4 ช่องว่างใน 17 โมดูล จึงท าให้ได้หมายเลข 417 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดจะ

สามารถอ่านได้ในทิศทางเดียว เช่น อ่านจากทางซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย และอ่านจากบนลงล่าง 

หรือ ล่างขึ้นบน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่บาร์โค้ดแบบ PDF 417 จะน าไปใช้กับงานที่ต้องการความ

ละเอียด และถูกต้องเป็นพิเศษพีดีเอฟ417 (PDF417) รูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งแบบพีดีเอฟ417 หรือ

เรียกอีกอย่างว่า รหัสแท่งสองมิติ เป็นรูปสัญลักษณ์ที่มีความหนาแน่นของรหัสแท่ง มากกว่าปกติและ

ไม่เป็นเส้นตรง ใกล้เคียงกับตารางค าศัพท์อักษรไขว้ที่เคยเห็นอยู่ทั่วไป สิ่งที่ท าให้รหัสแท่งแบบพีดีเอฟ

417แตกต่างจากรหัสแท่งแบบอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็คือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรหัสแท่ง พีดีเอฟ417 

จะเก็บข้อมูลเป็นลักษณะแฟ้มข้อมูลแทนที่จะเป็นข้อมูลตัวเลขอ้างอิง บางรัฐ (ในประเทศอเมริกา) จะ

น ารหัสแท่งสองมิตินี้ไปใช้บนใบขับขี่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณได้มากมาย เช่นชื่อของคุณ 

รูปถ่าย บันทึกข้อหาที่คุณเคยฝ่าฝืนกฎจราจร และข้อมูลอ่ืน ๆ รูปสัญลักษณ์แบบพีดีเอฟ417 ซึ่งมีขนาด

เท่ากับแสตมป์นี้สามารถที่จะเก็บเน้ือหา ของค าประกาศที่เกทตี้ส์เบอร์กได้ทั้งหมด 
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ภาพที่ 3.8 Data Matrix   

Data Matrix บาร์โค้ด 2 มิติแบบนี้ ถูกพัฒนาดโดยบริษัท RVSI Acuity Cimatrix 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1989 สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 16022 และ ANSI/AIM 

BC11-ISS-Data Matrix ลักษณะบาร์โค้ดมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส าหรับบาร์โค้ดรูป

สี่เหลี่ยมจตุรัสมีโมดูลข้อมูลระหว่าง 10 x 10 ถึง 144 x 144 โมดูล และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 8 x 18 ถึง 16 

x 48 โมดูล Data Matrix สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุด 3,116 ตัวเลข หรือ 2.355 ตัวอักษร แต่ส าหรับ

ข้อมูลประเภทอื่นได้แก่ข้อมูลเลขฐานสองบรรจุได้ 1,556 ไบต์ (1 ไบต์เท่ากับเลขฐานสอง 8 หลัก) และ

ตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่นบรรจุได้ 778 ตัวอักษร รูปแบบค้นหาของบาร์โค้ดแบบ Data Matrix อยู่ที่ต าแหน่ง

ของด้านซ้ายและด้านล่างของบาร์โค้ด บาร์โค้ด Data Matrix ส่วนใหญ่ใช้ในงานที่มีพื้นที่จ ากัดและ

ต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็ก 

ประโยชน์ของบาร์โค้ด 
  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ระบบบาร์โค้ดจะช่วยให้การท างานเป็นไป
อย่างรวดเร็วแม่นย าและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร อีกด้วย 

2. ลดขั้นตอนในการท างาน ประหยัดเวลา โดนเฉพาะการรับช าระเงิน การออก
ใบเสร็จ ระบบสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบบาร์โค้ดจะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การหมุนเวียนสินค้าได้ดี 

3. ลดข้อผิดพลาดในการท าธุรกิจ การใช้บาร์โค้ดในการท าธุรกิจการค้าเป็นการ
ป้องกันการเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ ในระบบธุรกิจมากขึ้น 

4. ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ในการจ้างพนักงานเช็คสต็อคสินค้าหรือท า
หนเที่อื่น ๆ ที่บาร์โค้ดสามารถท าแทนได้ 

5. ยกระดับมาตรฐานสินค้า การระบุบาร์โค้ดจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ผลิต
และท าให้ผู้ผลิตค านึงถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเน่ืองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่ืองการแสดงข้อมูลสินค้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอีกด้วย 

23 



12 

การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดตามระบบมาตรฐานสากล GS1 ในการบริหาร

จัดการร่วมกับ Software ต่าง ๆ ในการด าเนินงานธุรกิจอย่างกว้างขวาง เช่น การช าระเงิน ณ จุดขายการ
สแกนรับสินค้าเข้า Stock หรือตัดจ่ายสินค้าออกจาก Stock การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ทางด้าน Traceability เป็นต้น และสามารถใช้งานได้กับทุกหน่วยงานใน Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ าไป
จนถึงปลายน้ าโดนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นความส าคัญของบาร์โค้ดมากขึ้นสังเกตได้จากมี
การตั้งข้อก าหนดทางการค้าที่เกี่ยวกับบาร์โค้ดเกิดขึ้น เช่น ในการน าสินค้าเข้าห้างต้องมีการติด
บาร์โค้ดที่ตัวสินค้า      หรือการติดต่อค้าขายกับบางประเทศจะมีการขอในรับรองคุณภาพบาร์โค้ดซึ่ง
หากบาร์โค้ดของสินค้ามีปัญหาไม่สามารถสแกรได้จะเกิดผลกระทบตลอดทั้ง Supply Chain 

บาร์โค้ดจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการด าเนินธุรกิจการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 
(Barcode Verification) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ จุดของ Supply Chain            
และมั่นใจได้ว่าบาร์โค้ดที่ผลิตออกมาในแต่ละ Lot ได้คุณภาพหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการทดสอบและ
เปรียบเทียบสัญลักษณ์กับมาตรฐานคุณภาพของการพิมพ์ และข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าบาร์โค้ดอ่านค่าได้
ดีแค่ไหน เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่าสัญลักษณ์ จะท างานตรงตามวัตถุประสงค์ในทุก ๆ ขึ้นตอนที่
สินค้าเคลื่อนที่ในสาย Supply Chain 

เพื่อลดปัญหาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในการตรวจสอบ
คุณภาพบาร์โค้ดนั้นไม่สามารถใช้เคร่ืองสแกนทั่วไปในการตรวจสอบได้ แต่ต้องใช้เคร่ืองมือเฉพาะ        
ที่เรียกว่า Barcode Verifier เนื่องจากว่า เคร่ืองสแกนถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการอ่านเท่านั้นแต่เคร่ือง 
Barcode Verifier จะถูกออกแบบมาเพื่อท าการวัดค่าต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผลต่อคุณภาพของบาร์โค้ด      
และสามารถทราบได้ว่าต้องปรับปรุงบาร์โค้ดที่จุดใดเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด อีกทั้ง
เคร่ืองสแกนแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่ต่างกัน เช่น ขนาดของรูรับแสง ระบบการถอดรหัส (Decode 
Algorithms) 

ดังนั้นถ้าเคร่ืองสแกนเคร่ืองหนึ่งสารมารถอ่านได้ ไม่ได้หมายความว่าเคร่ืองสแกน
เคร่ืองอ่ืน ๆ จะสามารถอ่านสัญลักษณ์บาร์โค้ดนี้ ได้เช่นเดียวกันสถาบันรหัสสากลได้ให้บริการรับ
ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดตามมาตรฐาน ISO/IEC 15416 และมาตรฐานสากล GS1 พร้อมทั้งออก
ใบรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 

การค านวณตัวเลขตรวจสอบ (Check Digit)  
เลขตรวจสอบ (Check Digit) เป็นหมายเลขหลักสุดท้ายที่วางอยู่ในต าแหน่งขวาสุด

ของชุดตัวเลขบาร์โค้ด และ “Check Digit” นี้เกิดขึ้นจากการค านวณเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถระบุ
ก าหนดค่าตัวเลขนี้เองได้ เนื่องจากหากมีการระบุให้หลักสุดท้ายเป็นเลข 9 หรือเลขอ่ืนตามที่ต้องการ
นั้น ทั้ง ๆ         ที่ Check Digit ที่ค านวณออกมาไม่ใช่เลขนั้น ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันที คือ เคร่ือง
สแกนเนอร์จะไม่สามารถอ่านค่าสัญลักษณ์บาร์โค้ดนั้นได้ 
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  เลขหมายประจ าตัวสินค้า (Global Trade Item Number : GTIN) 
การระบุตัวตนของสินค้า (Identification of Trade Item) อาศัยเลขหมายประจ าตัว

สินค้าสากล (GTIN : Global Trade Item Number) โดยเลขหมายดังกล่าวใช้บ่งชี้เฉพาะรายการสินค้าที่
ใช้ในการท าธุรกิจทั่วโลก ที่สามารถใช้ในการอ้างอิงเพื่อจัดเก็บ     และค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ระหว่างคู่ค้า อาทิเช่น ชนิดสินค้า, การก าหนดราคา, การสั่งซื้อ, หรือการจัดส่งสินค้า โดยเลขหมาย
ประจ าตัวสินค้าจะประกอบด้วย รหัสประเทศ, เลขหมายประจ าตัวสมาชิกหรือรหัสประจ าตัวบริษัท,                     
รหัสประจ าตัวสินค้าที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ก าหนดเอง และตัวเลขตรวจสอบที่ได้จากการค านาณ 

  เลขหมายประจ าต าแหน่งท่ีตั้ง (Global Location Number : GLN) 
  เลขหมาย GLN ถูกน ามาใช้เพื่อบ่งชี้การเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องทางกฎหมายของการ
เป็นองกร น ามาใช้บ่งชี้สถานที่ตั้งทางกายภาพ หรือหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนกงานในองค์กรเลข
หมายประจ าต าแหน่งที่ตั้งสากลหรือ GLN เป็นเลขหมายบ่งชี้ที่ใช้แทนหน่วยที่ตั้งองค์กรทางกายภาพ
หรือหน่วยงานหน้าที่หรือหน่วยงานที่ถูกต้องทางกฎหมาย 

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับสลาก (Label Consideration)  
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกสลากมี 5 ปัจจัย ดังนี ้
  1. อายุการอ่าน (Life Read) จ านวนของการอ่านในแต่ละช่วงเลามีผลกระทบต่อความ
ทนทานอายุของกระดาษสลาก ถ้าเป็นพวกสารสังเคราะห์จะอายุมากกว่ากระดาษความทนทานเหมาะ
ส าหรับใช้กับงานที่ติดบนพาเลทที่ยกเคลื่อนย้ายด้วยรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งมีการใช้เคร่ืองอ่านบ่อย แต่กรณี
เป็นกล่องอาจจะอ่านไม่บ่อยนักก็สามารถใช้กระดาษธรรมดาได้ 
  2. เคร่ืองอ่าน (Scanner) บางคร้ังการใช้เคร่ืองอ่านที่ต่อเนื่องหรือมีความถี่สูง โอกาส
ขูดขีดบนบาร์โค้ดมีในระดับสูง โดนเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แบบหน้าที่สัมผัส 
  3. โอกาสที่เคร่ืองอ่านจะขูดบาร์โค้ดบนผิวหน้า การอ่านรหัสโดยเคร่ืองอ่านแบบ
สัมผัสโอกาสที่รหัสจะถูกขูดสูงมาก สลากที่ใช้มีทั้งแบบที่ติดตาย ถ้าลอกก็จะเสี ยรูป และสลากที่
สามารถลอกเอาน ามาใช้ใหม่ได้ โดยปกติประเภทที่สามารถลอกได้จะใช้ในงานสภาพแวดล้อมที่ไม่มี
ฝุ่น เช่นในส านักงาน เพราะสามารถย้ายจากต าแหน่งหนึ่งไปยังต าแหน่งหนึ่งได้ 
  4. สามารถใช้กับเคร่ืองพิมพ์ที่มีอยู่ (Printer Compatible) ถ้าเคร่ืองพิมพ์ไม่เหมาะสม   
กับสลาก เช่น กาวหนาไป หรือกาวที่ทนความร้อนไม่ได้จะส่งผลตามมาเช่นกรณี เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์จะ
พิมพ์ภายใต้อุณหภูมิ 300-500 °F ถ้าใช้กาวประเภทยาง อาจท าให้สลากติดเพราะกาวจะหลอม กระดาษ
ติดในเคร่ืองพิมพ์ได้ ฉะนั้นหน่วยงานใดที่พิมพ์สลากเองต้องพิจารณาหน้ากระดาษที่พิมพ์ กาว แผ่น
ลอก หรือบางคร้ังบริษัทอาจจะเลือกซื้ออุปกรณ์ในการพิมพ์เพื่อให้งานออกมาดีและถูกต้องแม่นย า 
  5. รูปแบบการเลือกมีเดีย (Label Media Selection Form) เป็นรูปแบบการพิมพ์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งต้องพิจารณาถึงวิธีการใช้สลาก สถานที่ใช้ อายุงานที่ใช้ 
หลักจากวิเคาระห์ข้อมูลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้วสามารถปรึกษากับผู้ขายซึ่งสามารถให้รายละเอียด
เกี่ยวกับขนาดและมีเดียที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการ โดยต้องมีรูปแบบในการถามผู้ขายใน
กระบวนการจัดซื้อซึ่งไม่ควรตัดสินใจซื้อโดยไม่มีรายละเอียดหรือก่อนปรึกษาผู้ขาย ในตารางเป็น
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ตัวอย่างค าถามเกี่ยวกับการพิจารณาสลาก เช่น สลากท าด้วยกระดาษหรือสังเคราะห์ กาวที่ใช้เป็นแบบ
ส่วนประกอบของยางหรืออะครีลิค ใช้ในสิ่งแวดล้อมแบบใด เช่นใกล้สารเคมีและของเหลว ความชื้น
สูง แสงอาทิตย์จ้าหรือไม่เพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างมากขึ้น 

 

ตารางที่ 3.1 ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อสลกา 

ชนิดของสลาก ชนิดของเคร่ืองอ่าน อายุการใช้งานสลาก สภาพแวดล้อม 

สลากกระดาษ สัมผัสหรือไม่สัมผัส น้อยกว่า 2 ปี มีการป้องกัน, ควบคุมความ
ร้อนและมีความชื้นในระดับ
ต่ า 

สลากวัสดุ
สังเคราะห์ 

สัมผัสหรือไม่สัมผัส 2-10 ป ี ใช้ในที่ชื้นใช้ งานภายนอก
แสงอาทิตย์เข้าไปถึง 

  
ตารางที่ 3.2 ข้อควรพิจารณาในการเลือกชนิดของกา 

ชนิดของกาว อายุใช้งาน อุณหภูมิที่ใช้ 

กาวที่มีองค์ประกอบของยาง น้อยกว่า 2 ป ี ต่ า 

กาวที่มีองค์ประกอบของอะครีลิก 2-10 ป ี สูง 

   

  เป็นการก าหนดลักษณะสลากที่ใช้ที่ เหมาะสมหรือเรียกว่าข้อก าหนดของสลาก           
และความสามารถในการใช้รวมถึงพิจารณาเร่ืองราคาที่ซื้อ เช่น สลากกระดาษจะถูกกว่าสลากว            
วัสดุสังเคราะห์ กาวยางจะถูกกว่ากาวอะครีลิค ขนาดที่ใช้ความเป็นขนาดที่เป็นมาตรฐานเพราะขนาด       
ที่ไม่มีในท้องตลาดท าให้ต้นทุนแพง การจัดซื้อแพงหรือถูกขึ้นกับปริมาณสั่งซื้อด้วยเช่นกัน ลักษณะ    
ของม้วนสลาก 
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ภาพ 3.9 ลักษณะของม้วนสลาก 

  การพัฒนาบาร์โค้ดในงานอุตสาหกรรม (Barcode Development in Industrial)  
  การน าบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้าจะมีคุณประโยชน์หลายประการเราจะน าเสนอ
การใช้งานบาร์โค้ดในดรงงารอุตสหกรรมในแต่ละประเภท จึงจะเน้นถึงระบบ Barcode ในงาน
อุตสาหกรรมที่น าเจ้ารหัส Barcode เข้ามามีบทบาทในการท างานทางด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะทั้ง 
อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขณะนี้ได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสหกรรมการ
น าเทคโนโลยีบาร์โค้ดเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้าโดยน าบาร์โค้ดมา
ติดกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้าหรือทางด้านการ
จัดการสต็อกสินค้า ช่วยในการตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 
  ทั้งนี้การน าบาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมกันมาก คุณสมบัติที่มีอยู่ของ
บาร์โค้ดแบบ 1 มิตินั้น ยังไม่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากเท่าที่ควร เช่น การบรรจุข้อมูล      
ได้น้อย และการใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เป็นต้น ดังนั้นจึงท าให้มีการพัฒนาบาร์โค้ด 2 มิติขึ้นมา 

  อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) 
  เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาผลิต หาตลาด และจัดจ าหน่าย     
ยานยนต์ คุณสามารถสร้างการแสดงทั้งหมดจากฐานผู้ผลิตในระดับปฏิบัติการที่ช่วยให้คุณสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดทรัพยากรและลดสินค้าคงคลังที่ชั้นผลิตยาน
ยนต ์
  1. ปรับปรุงวิธีการด าเนินการอย่างรวดเร็วสายการผลิตที่จะได้รับ 
  2. ลดการสูญเสียวัสดุ หรือสินค้า เร่ืองที่สนใจติดตามและ Management Solution 
  3. ติดตามยานพาหนะที่พวกเขาเลื่อน Off – Line รับรองซ่อมและพื้นที่บรรจุ 

  อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) 
  อุตสาหกรรมทางเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมอุตสาหกรรม
มากมายหลายอย่าง อุตสาหกรรมที่ท าเคร่ืองเคมีทั้งหลายจะผลิตผลส าเร็จรูป เช่น พลาสติก สี ยารักษา
โรค ผงซักฟอก วัตถุระเบิด ไยเทียม สีย้อมผ้า และยาฆ่าแมลง เป็นต้น สามารถจ าแนกสินค้าด้านเคมี 
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และวัตุอันตราย และเพิ่มมาตรฐานและความปลอดภัยในสายการผลิต โดยน าเอาระบบบาร์โค้ดเข้ามา
ช่วยเหลือ สิ่งที่ได้รับจากการน าเอาระบบบาร์โค้ดมาใช้ 
  1. ปรับปรุงวิธีการด าเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต 
  2. ลดการสูญเสียวัสดุ 
  3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยยื่งขึ้น 

  ด้านการศึกษา (Education) 
  ด้านการศึกษาสามารถน าบาร์โค้ดมาใช้กับงานหลาย ๆ ด้าน เช่น ระบบห้องสมุด
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ รหัสประจ าตัวฯ ตัวอย่างการน าบาร์โค้ดมาใช้ในด้านการศึกษา สามารถน าเอาระบบ
บาร์โค้ดมาช่วยเหลือ ในเร่ืองห้องสมุด แนะลดเวลาในการสืบค้นต่าง ๆ และการน าเอาระบบมาช่วยใน
การยืม คืน ได้อีกด้วยสิ่งที่จะได้รับจากการน าเอาระบบบาร์โค้ดมาใช้ 
  1. ปรับปรุงวิธีการด าเนินการอย่างรวดเร็วในสายการค้นหาข้อมูล 
  2. เพื่มความรวดเร็วและการค้นหาข้อมูล 

  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry) 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองรับวิทยุ และโทรศัพท์ เป็นต้น สามารถ
น าเอาระบบบาร์โค้ดมาช่วยเหลือ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry) เช่น จ าแนก
สินค้า รหัสสินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อการท างานได้รวดเร็ว แม่นย าและทันต่อการปข่ง
ขันของตลาด จึงได้น าเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการท างานทุกชิ้นส่วนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 
สามารถน าไปพัฒนาต่อไปได้ 

  อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)  
  อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตหลากหลายขั้นตอน
และผลผลิตของแต่ละขั้นตอนนั้นยังสามารถน าไปใช้งานต่อได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่นสินค้าหนึ่ง 
เมื่อผ่านกระบวนการขั้นต้นแล้วก็จะสามารถน าไปบริโภคตรงทันที หรือน าไปผ่านกระบวนการปรุง 
การแปรรูปอย่างง่าย ไปจนถึงการแปรรูปขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกันในกระบวนการผลิต ทุกวันนี้สิ่งที่
ต้องค านึง และปฏิบัติคือ การท างานให้รวดเร็ว แม่นย าและทันต่อการแข่งขันของตลาด ตรวจสอบได้ 
จึงได้น าเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการท างานทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถน าไป
พัฒนาต่อไปได้ สามารถน าเอาระบบบาร์โค้ดมาช่วยเหลือ ในกระบวนการต่าง ๆ ได้ เช่น 
  1. ปรับปรุงวิธีการด าเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต 
  2. ลดการสูญเสียวัสดุ 
  3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ รวมถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
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  อุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry) 
  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นอุตสหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน ซึ่งสูงสุดใน
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถท าร้ายได้เงินตราต่างประเทศได้ปีละกว่าแสนล้านบาทไทยเป็น
ผู้ผลิต เสื้อผ้าส่งออก ติดอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยคุณภาพงานที่ดี ราคาเหมาะสม รูปแบบงานและดี
ไซด์ที่ทันสมัย เหตุนี้จึงเป็นที่นิยมที่จะน าเอาระบบบาร์โค้ด มาเพื่อรองรับการขยายงานที่ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า ที่ขยายตัวมากขึ้น และเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการควบคุมสินค้าคงคลังให้
เหมาะสมไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 
  1. ปรับปรุงวิธีการด าเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต 
  2. ลดการสูญเสียวัสดุ 

  ด้านการแพทย์ (Healthcare Providers) 
  งานบริหารด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลปัจจุบันเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการ (Management Information System) มาประยุกต์เข้ากับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น งานเวชระเบียนผู้ป่วย งานบริหารจัดการ
เคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น การน าระบบงานบาร์โค้ดมาใช้ในด้านการแพทย์เพื่องานบริหาร เช่น ผู้ป่วย
ต้องการความปลอดภัย หมายเลขประจ าตัวระชาชน ต้องถูกต้องเพราะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์     
เช่น ยา น้ าเกลือ ที่จะใช้กับคนไข้ต้องถูกต้องแม่นย า เพื่อลดข้อผิดพลาดในการท างาน และจะท าสิ่ง    
ต่าง ๆ ไปใช้กับผู้ป่วย 

  ธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก (Retail Barcode) 
  ธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก (Retail) ธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก คือ การขายสินค้า และบริการ
ให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อซื้อไปอุปโภคบริโภคของตนเอง การค้าปลีกได้พัฒนาเป็นประเภทต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการด าเนินชีวิตประจัน โดยจ าแนกตาม
ประเภทของร้านค้าและสินค้าได้ ดังนี้ 
  1. ธุรกิจค้าปลีกประเภทหาบแร่  
  2. ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) 
  3. ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
  4. ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสรรพาหาร เช่น ขายสินค้าประเภทอาหารสด 
  5. ธุรกิจค้าปลีกประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supercenter) หรือไฮเปอร์มาร์ท 
  6. ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า (Department Store) 

  ธุรกิจขนส่ง (Transportation) 
  ธุรกิจขนส่งสินค้ามีบทบาทอย่างสูงต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน เพราะเป็นส่วนที่ช่วย
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างต่อเน่ือง การขนส่งสินค้ามี 3 ทาง คือ ทางบก ทางน้ า อากาศ 
ซึ่งในที่นี้จะเน้นการวิเคราะห์เฉพาะการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทางบก เนื่องจากเป็น
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อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบ SMEs สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ในขณะที่การขนส่งทางน้ าและอากาศ
จ าเป็นต้องใช้เงินค่อนข้างสูง การน าเอาระบบบาร์โค้ด และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของลูกค้าเส้นทาง 
รวมถึงการน าการพัฒนาระบบจัดส่ง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบายตรวจสอบได้เลยเป็น             
ที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในงานขนส่งสินค้าและบริการ 

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัส (Contact Scanners)  
เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่เวลาอ่าน ต้องสัมผัสกับผิวหน้าของร  หัส

แท่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
- เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบปากกา (Pen Scanner) หรือแวนด์ (Wand) เป็นเคร่ืองอ่าน

บาร์โค้ดที่มีลักษณะเหมือนหัวปากกา โดยมีปลายปากกาเป็นอุปกรณ์ส าหรับผลิตล าแสงเพื่ออ่าน
ข้อมูล น้ าหนักเบา พกพาสะดวก มีข้อจ ากัดเร่ืองคุณภาพฉลากต้องดีมาก เพราะหัวอ่านที่สัมผัสบนรหัส
แท่งอาจจะท าให้รหัสลบหรือเสียหายได้ เหมาะส าหรับอ่านบาร์โค้ดบนเอกสารหรือคูปอง 

- เคร่ืองอ่านบัตร (Slot Scanner) เป็นเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ที่ใช้อ่านรหัสแท่งจากบัตร   
หรือวัสดุอ่ืน โดยต้องรูดบัตรที่มีบาร์โค้ดนั้นลงในช่องเพื่ออ่านข้อมูล เหมาะส าหรับรูดบัตรที่มี      
บาร์โค้ดอ่านรหัสบาร์โค้ดจากบัตรประจ าตัว เพื่อบันทึกเวลาหรือดูข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตัวเจ้าของบัตรเอง 

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส (Non Contact Scanner) 
เป็น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ที่มีหลายรูปแบบจากแบบง่ายๆ ที่ลักษณะคล้ายปืนที่เห็นตาม

ร้านค้าปลีก จนถึงระบบแบบ Pocket PC สามารถอ่านโดยห่างจากรหัสแท่งได้ ท าให้ท างาน                       
ได้รวดเร็ว ง่ายและสะดวก โดยแบ่งเป็นหลายชนิดดังนี้ 

- เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD (Charge Coupled Device Scanner) เคร่ืองอ่าน
บาร์โค้ด ประเภทนี้ เป็นเคร่ืองอ่านราคาถูก การท างานจะอาศัยการสะท้อนของแสงจากรหัสแท่ง           
และช่องว่างแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณวีดีโอ เคร่ืองอ่านแบบนี้ในขณะอ่านจะไม่มีการเคลื่อนที่ชิ้นส่วน 
ความแม่นย าจะสูงกว่าแบบเลเซอร์ ใช้พลังงานน้อย อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการสร้างล าแสง 
(LED)  จะยาวนานกว่าเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แบบนี้ยังเป็นแบบตัดวงจรไฟอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มี             
การใช้งาน 

- เคร่ืองอ่านบาร์โคดแบบ Linear Imaging โดย เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ประเภทนี้               
เป็นเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ที่ใช้หลักการอ่านโดยวิธีจับภาพโดยเลนซ์รับภาพเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูป          
ท าให้ระบบหัวอ่านมีความสามารถในการอ่านในเชิงเรขาคณิตสูงกว่า เคร่ืองอ่านแบบ CCD             
สามารถอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็กมาก ๆได้ เนื่องจากใช้การอ่านด้วยตัวเลนซ์รับภาพท าให้จับภาพได้
ระยะไกลขึ้นอ่านได้เร็วถึง 100-450 scan ต่อวินาที ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบ 
Linear Imaging มีความสามารถในการอ่านและความเร็วในการอ่านเหนือว่าการอ่านแบบ CCD                
แต่มีความทนทานเหมือนกัน และอ่านในระยะไกลได้เทียบเท่ ามาตรฐานของเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด          
แบบเลเซอร์ 
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3. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
  การควบคุมสินค้าคงคลัง 
  การควบคุม (Control) หมายถึง การบวนการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ             
ในกระบวนการท างานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปจามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประเมินผล
การด าเนินงานจริงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยเคร่ืองมือที่เรียกว่า การรายงานข้อมูล
หรือการรายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) ส าหรับแสดงผลการด าเนินงานจริงว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ซ้ าอีก 
  การควบคุมสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ตลอดจนการวางแผนว่าจะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อใด จ านวน
เท่าไร ณ เวลาใด รวมถึงการก าหนดสถานที่จัดเก็บ และระดับปริมาณความเหมาะสมของสินค้าที่มีอยู่
ในคลัง ทั้งนี้ต้องประเมินผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นถ้าสินค้าขาด หรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ             
และก าหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด 

  ความส าคัญของการควบคุมสินค้าคงคลัง 
  การควบคุมสินค้าคงคลังมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นหลักการควบคุม
สินค้าคงคลังสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  1. การตัดสินใจว่ารายการสินค้าชนิดใดจะต้องจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า 
  2. การก าหนดวิธีจัดเก็บสินค้า 
  3. การประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สินค้ามีไม่พอจ าหน่าย 
  4. การก าหนดระดับสินค้าคงคลังที่สามารถจัดเก็บได้ และมีความสอดคล้องกับระบบ
ควบคุมที่ใช้ 

  จุดมุ่งหมายของการควบคุมสินค้าคงคลัง 
  1. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง 
  2 ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น เช่น หน่วยเสียที่เกิดขึ้นกาะบวนการผลิต         
ถ้าธุรกิจมีระบบการควบคุมที่ดี จะท าให้ผลผลิตที่ได้ออกมาไม่มีหน่วยเสียอยู่เลย หรือมีน้อยที่สุด 
ส่งผลให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป 
  3. ระบบการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วในกระบวนการ
ควบคุมจะก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลัง 
  1. สินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน จึงต้องอาศัยการจ าหน่าย
ออกไปหรือการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแลกซื้อสินค้า เป็นต้น 
  2. ความล่าช้าของการส่งสินค้า ท าให้ธุรกิจต้องติดตามของที่ส่งไม่ได้ตามก าหนดที่ตก
ลงกัน 
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  3. ปริมาณสินค้ามีไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย ท าให้ต้องสั่งซื้อเพิ่ม 

  การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
  การจัดเก็บสินค้าคงคลัง หมายถึง การจัดระเบียบและการจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้า
เพื่อให้พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต หรือขายให้กับลูกค้าได้โดยสะดวกสบาย 

  ความส าคัญของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
  การจัดเก็บสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสินค้าคงคลังเพราะ
กระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
และสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยอันตรายใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ดีนั้น หมายถึง 
ความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  จุดมั่งหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
  จุดมั่งหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี ้

  1. การใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ กระบวนการจัดเก็บสินค้าคง
คลังจะเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่สูงเป็นระบบ      
และเกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการท างาน 

  2. การใช้เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ การจัดเก็บสินค้าจะ
ส่งเสริมให้พนักงานในธุรกิจเห็นความส าคัญในเร่ืองของเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บตลอดจนหาวิธีการ
จัดเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ระยะเวลาที่ใช้มีความรวดเร็วประกอบกับพนักงานในธุรกิจจะมี
ความรู้           และความเข้าใจในการท างานมากขึ้น 

  3. การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบเรียบร้อยจะท าให้สามารถ
ค้นหาสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ตลอดจนให้ลูกค้าทั้งภายใน          
และภายนอกไม่เสียเวลารอคอยนานและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

  4. การป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหายหรือเสียหายได้ การจัดเก็บสินค้าจะช่วยป้องกันภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหาย เพราะ มีระบบการจัดเก็บที่
มีประสิทธิภาพ 

  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
  คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้ขายปัจจัยการ
ผลิตหรืองานระหว่างการผลิตแต่ยังผลิตไม่ เสร็จ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ใช้ เก็บสินค้าที่ผ่าน
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กระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อรอขายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญนอกจากนี้
แล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ดังนี้ 
  1. ที่ตั้งของคลังสินค้า ได้มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวว่า คลังสินค้าเหมือนกับโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ ตั้งอยู่กับที่  และอาศัยการขนส่งเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับระบบภายใน                
และภายนอกของธุรกิจดังนั้นท าเลที่ตั้งของสินค้าจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการขนส่ง          
เป็นอย่างมากกล่าวคือ ถ้าท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าอยู่ในที่ที่ขนส่งได้ยาก ท าให้ระบบการขนส่งล่าช้า 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสินค้าซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผล            
ให้การด าเนินงานโดยรวมเสียที่ตั้งของคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ดังนั้นการ
เลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้ามีหลักในการพิจารณาดังนี ้

        1.1 ลูกค้าที่มาใช้บริการกับธุรกิจของเรามีความสะดวกสบายหรือไม่ในการมา
ติดต่อซึ่งลูกค้าในที่นี้ ได้แก่ โรงงานผลิตสินค้า ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า และตลาดจัดจ าหน่ายเป็นต้น 

        1.2 ระบบคมนาคมและการติดต่อสื่อสารสถานที่เก็บรักษาสินค้าควรตั้งอยู่ใกล้จุด
ที่มีระบบเครือข่ายการขนส่งและการสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ า และทาง
อากาศ เป็นต้น ตลอดจนเคร่ืองมือสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail เป็นต้น เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ 

        1.3 ชุมชน ผู้ประกอบการไม่ควรตั้งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว เพราะจะประสบปัญหา
ทางด้านทัศนคติของประชาชนในชุมชน ภัยโรงงาน และสินค้าอาจอยู่ในช่วงที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไฟ
ไหม้ สินค้าสูญหาย เป็นต้น ตลอดจนย่านชุมชนมักจะมีค่าใช้จ่ายสูง 

  2. การก าหนดผัง เมื่อก าหนดสถานที่ตั้งคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วปัจจัยต่อมาจะ
พิจารณาถึงการวางลักษณะงานหรือวางโครงสร้างว่าจะมีการจัดวางสินค้าอย่างไร ให้มีความเรียบร้อย                 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนดผังจะต้องค านึงถึงเนื้อที่ที่ใช้เก็บรักษา การล าเลียง ปริมาณสินค้าที่
จัดเก็บ ตลอดจนความคล่องตัวในการท างานเพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อมีความต้องการใช้ 

  3. เคร่ืองทุ่นแรง เป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งการใช้เคร่ืองทุ่นแรงต้องค านึงถึงพื้นที่ที่ใช้ท างาน เพราะในบางคร้ัง เคร่ืองจักรที่มีขนาดใหญ่จะ
ท าให้สิ้นเปลืองในเร่ืองการจัดวาง และจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลง เคร่ืองทุ่นแรงดังกล่าว ได้แก่ 
รถยก รอก สายพานล าเลียง เป็นต้น นอกจากนี้ในการพิจารณาเลือกซื้อเคร่ืองทุ่นแรงต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงผลที่ได้รับมาว่าคุ้มค่ากับเงินทุนที่ได้จ่ายไปหรือไม่นอกจากนี้ต้องค านึงถึงความสามารถ
ของบุคลากรในธุรกิจด้วยว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้และการดูแลรักษาเคร่ือง
ทุ่นแรง 

  4. การออกแบบอาคาร เมื่อทราบว่าผังของอาคารเป็นอย่างไร และธุรกิจจะใช้เคร่ือง
ทุ่นแรงประเภทใด งานขั้นต่อมาคือ การออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารในการจัดเก็บสินค้าซึ่งการก่อสร้าง
อาคารต้องออกแบบไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในคลังสินค้า กล่าวคือ อาคารต้องก่อสร้างวัสดุที่
มีความแข็งแกร่ง ทนทาน มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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  5. การจัดการ เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ในบริหารงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นตัวสนับสนุนให้ระบบการแจกจ่ายข้อมูลสินค้าทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องเพราะ
ถ้าระบบการบริหารมีความล่าช้า และผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นด้วย 

  กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
  การจัดเก็บ (Storing) ในปัจจุบันถือเป็นงานหลักที่ช่วยให้บริหารสินค้ามีความสะดวก
รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน
ให้งานจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมวิธีการใช้พื้นที่
ในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้ระบบการจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารงาน
ควรพิจารณาถึงความส าคัญของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ดังนี้ 
  1. การออกแบบและก าหนด (Lay-Out and Design) ถ้าธุรกิจมีการออกแบบและ
ก าหนดผังไว้อย่างดี มีความถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ประหยัดเงินทุนในระยะยาวงานรับและจ่าย
สินค้าจะมีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนสามารถให้บริการทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขายได้เต็มที่ และ
ทันเวลาเมื่อเกิดความต้องการ 
  2. การวางแผนระบบการจัดเก็บ (Storage Planning) ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนดแผง
งานโดยพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้ 
        2.1 ขนาดของคลังสินค้า (Sizing the warehouse) กล่าวคือ มีการค านวณพื้นที่
คลังสินค้าออกเป็นลูกบาศก์เมตร ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง ตลอดจนมีการก าหนดว่าพื้นที่
ทั้งหมดที่ใช้จัดเก็บ เช่น จะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าประมาณร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือไว้ส าหรับ
ช่องทางจราจรส านักงานและแผนการตลาด    เป็นต้น 
        2.2 ความต้องการในการจัดเก็บ (Storage Requirement) เป็นการพิจารณาถึง
คุณลักษณะของสินค้าแต่ละรายการตามมุมมองต่าง ๆ ดังนี้ 

       2.2.1 สภาพแวดล้อมของสินค้าว่ามีลักษณะ ขนาดและสภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
ตลอดจนค านึงถึงความจ าเป็นว่าต้องจัดเก็บเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บตามที่
กฎหมายก าหนด หรือเป็นสินค้าที่ต้องกักกันไว้เป็นพิเศษ เป็นต้น 

        2.2.2 สินค้าดังกล่าวก่อให้เกิดภัยอันตรายได้หรือไม่ เช่น เป็นสารไวไฟ สารเคมี 
กรด น้ ามัน และแก๊ส เป็นต้น 

        2.2.3 สินค้าดังกล่าวต้องมีความปลอดภัยสูง กล่าวคือ การค านึงถึงมูลค่าของสินค้า
ที่จัดเก็บว่ามีราคาแพงหรือไม่ ถ้าใช่ต้องมีการจัดเก็บอย่างเข้มงวด หรือต้องหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ปกป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น 

        2.2.4 สินค้าที่มีรูปร่างพิเศษ รูปร่างของสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอาศัยการ
ออกแบบและการวางแผนผังในการจัดเก็บต้องมีความเหมาะสมและมีปลอดภัย ซึ่งสินค้าบางชนิดอ่ืน 
อาจต้องมีการจัดเก็บในกรณีพิเศษต่อไป 
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  3. ความต้องการในการก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บ (Stock Location Requirement)            
การก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าต้องมีการจัดเก็บสินค้าต้องมีการค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
        3.1 ชนิดของสินค้า ว่าเป็นสินค้าประเภทไหน ขนาดเท่าไร ตลอดจนการค านึงถึง
น้ าหนักของสินค้าดังกล่าวด้วย 
        3.2 ปริมาณของสินค้าที่ท าการจัดเก็บ เพราะจะเป็นตัวช่วยในการก าหนดอาณา
เขต หรือพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 
        3.3 อัตราการหมุนของสินค้า ว่าเป็นอย่างไร เช่น สินค้า A มียอดการขายสูงและมี
การเคลื่อนย้ายเข้าออกบ่อย ดังนั้นสินค้า A ควรอยู่ ณ ต าแหน่งที่ใกล้กับทางออกมากที่สุด เป็นต้น 

  การบริหารพื้นท่ีจัดเก็บให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด (Space Utilization) 
  ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งในที่นี้จะก าหนดระดับร้อยละตาม
ข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ดังนี้                                                                                    
  1. ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด จัดเป็นส่วนของพื้นที่ประกอบเพื่อท าหน้าที่สนับสนุน
การบริหารงานจัดเก็บและสินค้า ได้แก่ ส านักงาน ช่องทางวิ่ง ลานขนถ่าย สถานที่ขายสินค้า เป็นต้น 
  2. ร้อยละ 60 ที่เหลือ เป็นส่วนของการบริหารงานจัดเก็บสินค้า ซึ่งในส่วนนี้ควร
จัดเก็บแบบผสม กล่าวคือ พื้นที่ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของพื้นที่การจัดเก็บสินค้าควร
จัดเก็บแบบรวงผึ้ง  

  การก าหนดสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า (Stock Location) 
  ที่นิยมใช้ปัจจุบัน 3 วิธี คือ 
  1. การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บแน่นอน (Fixed Storage Address) คือ การก าหนด
ต าแหน่งยที่จัดเก็บไว้แน่นอน โดยการจัดกลุ่มแต่ละประเภท แต่ละรายการเพื่อความสะดวกใน              
การจัดเก็บและแจกจ่ายได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการระบุรหัสไว้ชัดเจน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
  2. การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บเป็นพิเศษ (Zoned Storage) คือ การก าหนดอาณาเขต     
ไว้เป็นพิเศษ ตามลักษณะของสินค้าที่จัดเก็บ เช่น วัตถุไวไฟ สินค้าที่มีน้ าหนักมาก รูปร่างผิดปกติหรือ
ต้องอยู่ในที่ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น 
  3. การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บไม่แน่นอน (Floating Slot System) ไม่มีการก าหนด
ต าแหน่งที่จัดเก็บตายตัวแน่นอน สามารถเก็บได้ทุกทีทุกแห่งที่ว่าง ต้องมีการวางระบบการควบคุม       
และติดตามที่ดี เพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้งระบบการเก็บ การจ่าย ต้องง่ายต่อการตรวจนับด้วย      
สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 

  ระบบการจัดเก็บสินค้าท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน  
มีอยู่  2 ประเภท ดังนี้ ระบบปิด (Closed Stores System) และระบบปิด (Open Stores 

System) ซึ่งทั้ง 2 ระบบอาจน ามาใช้ในเวลาเดียวกัน หรือธุรกิจเดียวกันได้ แต่การน ามาใช้ต้องพิจารณา
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ถึงลักษณะของกระบวนการผลิต และวิธีการที่จะน าวัตถุดิบนั้นไปใช้ในการผลิตซึ่งรายละเอียดของทั้ง         
2 ระบบมีดังนี้ 

1. ระบบปิด (Closed Stores System) เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าไว้อย่างมิดชิด              
และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้า ต้องมีเอกสารแนบ        
และมีการควบคุมทางการบัญชีอย่างเคร่งครัด เช่น มีการบันทึก การตรวจรับการเบิกจ่าย ตลอดจนการ
บ่งบอกถึงที่จัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของระบบดังกล่าวนี้ต้องการให้สินค้ามีความปลอดภัยมาก
ที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะสมกับลักษณะการผลิตตามค าสั่งซื้อ (Job Order) หรือสินค้าที่ต้องการควบคุมน
เป็นพิเศษ 

2. ระบบเปิด (Open Stores System) เป็นระบบการจัดเก็บที่นิยมใช้กันมากที่สุด               
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง  และมีการผลิตเป็นจ านวนมาก                      
(Mass Production) สามารถคาดคะเนความต้องการของลูกค้าได้แน่นอน เพราะระบบดังกล่าวจะ
พยายามจัดเก็บสินค้าไว้ใกล้แหล่งผลิตมากที่สุด เพื่อสะดวกในการด าเนินงานตลอดจนระบบดังกล่าว                  
ไม่จ าเป็นต้องควบคุมดูแลสินค้าอย่างเข้มงวด แต่จะเน้นที่การควบคุมภาพของงานผลิตมากกว่า              
การควบคุมปริมาณของสินค้า 

ดังนั้นระบบที่ กล่ าวมาข้ างต้นถ้ า เป็นระบบแบบเปิดจะมีความเหมาะสม                               
กับกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง และมีการก าหนดระดับมาตรฐานของสินค้า  ซึ่งระบบนี้                   
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า สินค้าไม่เสียหายง่าย กล่าวคือ ต้องไม่เปาระบาง เสียหายหรือถูก
โจรกรรมได้ง่าย แต่ถ้าลักษณะสินค้าตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาควรใช้ระบบแบบปิดจะเหมาะสมกว่า 

การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุม ตลอดจนการ

ตรวจสอบมิให้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหัก ช ารุด เสียหายหรือสูญหายและอยู่ในสภาพ          
ที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั้นนอกจากจะต้องมีระบบการผลิตที่ดีแล้วต้องอาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เคร่ืองจักรจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม และมีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหากวัตถุดิบที่น ามาจาก
คลังสินค้านั้นมีคุณภาพแบะอยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้ทันทีจะช่วยให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ
เช่นกัน ดังนั้นการที่จะให้วัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา พนักงานในคลังสินค้า
ต้องคอยตรวจตรา ดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าไม่ให้แตกหักสูญหาย เพราะถ้าพนักงานดูแลวัตถุดิบ
ไม่ดีเมื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตจะท าให้ผลผลิตที่ได้เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อน าสินค้าดังกล่าว
ออกสู่ตลาดจะท าให้ยอดขายตกต่ า และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ส่งผลกระทบให้ผลการ
ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในสภาพที่ไม่ดี 
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  ความส าคัญของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง  
การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง ผู้ที่รับผิดชอบ คือ แผนกคลังสินค้า มีหน้าที่ควบคุมมิให้

สินค้าหรือวัตถุดิบสูญหาย อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ และดูแลรักษาสินค้า
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  

ผู้ดูแลรักษาสินค้าคงคลังเป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อในใบรับสินค้าจนกระทั่งสินค้า
นั้นได้มีการเบิกออกไป ตามวิธีการที่อยู่ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานสินค้ารายการ
ใดเมื่อรับเข้ามาในคลังแล้ว จะต้องน าเข้าไปไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งซึ่งสะดวกในการเบิกจ่ายการจัดสถานที่
ภายในคลังสินค้าจะต้องพิจารณาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สินค้าประเภทเดียวกันควรเก็บไว้ ณ ที่
ใกล้เคียงกัน ควรจัดท าชั้นภายในคลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าที่มีราคาสูง ภาชนะที่เก็บสินค้าประเภท
ต่าง ๆ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของสิ่งของนั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือถูกท าลาย
โดยสัตร์หรือธรรมชาติ ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคลังสินค้าเป็นอันขาด ผู้บริหารควร
จัดท าบัตรประจ าสินค้าหรือบัตรสินค้าขึ้นใช้ส าหรับสินค้า แต่ละรายการเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง โดย
ให้มีการบันทึกจ านวนสินค้าที่รับเข้าและวันที่รับเข้า ตอนจ่ายจะต้องบันทึกจ านวนที่จ่ายและวันที่จ่าย
ด้วย สรุปยอดคงเหลือตลอดเวลา หากสินค้ารายการใดมีจ านวนน้อยถึงจุดสั่งซื้อจะต้องออกใบซื้อ แจ้ง
ไปยังแผนกจัดซื้อต่อไป 

จุดมั่งหมายของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
การดูแลรักษาสินค้าคงคลังในคลังสินค้า มีรายละเอียดดังน้ี 
1. เพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่ถูกเก้บรักษาไว้นั้น จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ทันที เมื่อมีเอกสารค าขอเบิกหรือค าสั่งซื้อจากลูกค้า 

2. เพื่อสามารถค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลท าหสินค้าเกิดการช ารุด แตกหักเสียหายและ
เสื่อมคุณภาพ 

3. เพื่อป้องกันสินค้าที่เก็บรักษาให้พ้นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น       
การลักขโมย ไฟไหม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ น้ าท่วม และสิ่งเปรอะเปื้อนต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนเดิมก่อนน าไปใช้ตามปกติ 

4. เพื่อให้ระบบการเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การซ่อมแซมสินค้า ตลอดจนท าให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากขึ้น 

วิธีการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
วิธีการดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าสามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี ้
1. การส ารวจ (Survey) คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าที่เก็บรักษาไว้ว่ามีจ านวนเท่าใด 

แล้วน ามาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในบัญชีคุมยอดสินค้า ถ้าเกิดความแตกต่างจะ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมกับวิเคาระห์หาสสาเหตุต่าง ๆ เพื่อหาทางไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งการ
ส ารวจสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
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      1.1 การส ารวจแบบเบ็ดเสร็จ คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าทุกรายการที่มีอยู่ใน
คลังสินค้า และมีการก าหนดช่วงวันเวลาที่แน่นอน ตลอดจนในขณะที่ส ารวจนั้นจะปิดคลังสินค้าเพื่อ
ไม่ให้มีการเบิกจ่ายสินค้า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งวิธีการตรวจนับ ดังกล่าว อาจถือเป็นวิธีการตรวจนับ
ประจ าปีได้ 

      1.2 การส ารวจแบบหมุนเวียน คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าทุกรายการแต่จะ
ตรวจนับไปเร่ือย ๆ อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เช่น วันที่ 1 จะตรวจนับสินค้า A 
วันที่ 2 ตรวจนับสินค้า B เป็นต้น การตรวจนับตามวิธีนี้จะไม่มีการปิดคลังสินค้า แต่ให้ด าเนินการรับ
หรือจ่ายสินค้าได้ตามปกติ 

      1.3 การส ารวจแบบพิเศษ คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าที่ก าหนดรายการหรือ
ประเภทไว้อย่างเฉพาะเจาะจง หรือมีเหตุผลพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สินค้า A เป็นสินค้าที่มีต้นทุน
สูง จะมีการตรวจนับสินค้า A เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลาจะไม่มีการก าหนดไว้ตายตัว 

2. การตรวจสอบ (Checking) คือ การตรวจดูสภาพของสินค้า เพื่อเป็นหลักประกัน
สินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งการก าหนดเวลาการตรวจสอบสภาพ
ของสินค้านั้นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากสินค้าแต่    ละชนิดมีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษ
แตกต่างกัน ดังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี ดังนี ้

      2.1 การตรวจสอบโดยใช้สายตา คือ การตรวจสอบสภาพแบบกว้าง ๆ จาก
ภายนอก ซึ่งอาจจะพบหรือไม่พบการช ารุดของสินค้า ซึ่งผลที่ได้มักจะไม่แน่นอนแต่ เป็นวิธีที่นิยม
ปฏิบัตเิพราะง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย 

      2.2 การตรวจสอบโดยประมาณ คือ การตรวจสอบสภาพโดยอาศัยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างของสินค้าแทนการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งมักจ าก าหนดเป็นสัดส่วน เช่น สินค้าประเภทเสื้อเชิ้ต 
อาจตรวจสอบเพียงร้อยละ 20 ของจ านวนเสื้อเชิ้ตทั้งหมด เป็นต้น 

      2.3 การตรวจสอบทุกรายการ คือ การตรวจสอบสภาพของสินค้าทุกรายการอย่าง
ละเอียด ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ผลที่ได้รับมีความแน่นอนสูง เช่นกัน 

3. การควบคุม (Controlling) คือ วิธีการป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
สินค้าในคลังสินค้า เช่น 

      3.1 การควบคุมแมลงหรือสัตว์ประเภทหนู นก ปลวก มอด และอ่ืน ๆ ไม่ให้มา
ท าลายสินค้าที่เก็บไว้ในคลัง เป็นต้น ซึ่งวิธีการควบคุมดังกล่าวมักจะอาศัยการตรวจสอบในขณะที่มี
การรับหรือจ่ายสินค้า ถ้าตรวจพบจะท าการแก้ไขทันที เช่น โรยยา พ่นยา เคลือบยา อบ หรือรมควัน
และควบคุมอุณหภูมิให้มีความเหมาะสม ตลอดจนการท าความสะอาดคลังสินค้าอยู่เสมอ เป็นต้น 

      3.2 การป้องกันอัคคีภัยหรือเพลิงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อสินค้า ซึ่งอัคคีภัยหรือ
เพลิงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

            3.2.1 เพลิงประเภท 1 คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ กระดาษ 
เสื้อผ้า และขยะมูลฝอย เพลิงชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถดับได้โดยใช้น้ าหรือสารผสมที่มีน้ าเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญและใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดโซดาแอซิด 
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            3.2.2 เพลิงประเภท 2 คือ เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ ามันชนิดต่าง ๆ 
หรืออาจเกิดจากการลุกไหม้ของสี ยางเหนียว หรือวัสดุที่เป็นของเหลวอ่ืน ๆ ชนิดที่ไม่ปนกับน้ า การ
ดับเพลิงประเภทนี้ท าได้โดยการป้องกันไม่ให้มีอากาศเข้าไปช่วยการลุกไหม้ เพลิงประเภทนี้ใช้น้ าดับ
ไม่ได ้

            3.2.3 เพลิงประเภท 3 คือ เป็นเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเกิดเพลิงชนิดนี้
ขึ้นสารที่น ามาใช้ดับเพลิงต้องเป็นสารที่ไม่น าไฟฟ้า การดับเพลิงชนิดนี้อาจต้องใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิด
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เหลวหรือใช้น้ าประกอบกัน 

             3.2.4 เพลิงประเภท 4 คือ เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากเชื้อไฟที่เป็นโลหะ     
เช่น แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม ฉะนั้นเมื่อต้องการจะดับเพลิงชนิดขึ้นได้ยากและมักไม่มีปัญหา
ในการดับมากนัก 

ดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย ผู้บริหารควรมีการฝึกอบรมการเรียนรู้ถึง
อัคคีภัยประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับพนักงานในธุรกิจเพื่อระมัดระวังไม่ให้
เกิดอัคคีภัยกับสินค้าในคลังสินค้าได้ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดูแลรักษาสินค้าคงคลังมีความส าคัญมาก 
เพราะสามารถช่วยให้วัตถุดิบหรือสินค้าที่เก็บรักษาไว้มีความปลอดภัยถูกต้องและสามารถน ามาใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ 

กลยุทธ์ในการดูแลและป้องกันสินค้าคงลังให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการที่ส าคัญในการดูแลและป้องกันสินค้าคงลังให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

นั้นมี ดังนี ้
  1. การวางแผน ไม่ว่าจะท างานอะไรควรมีการวางแผนทุกคร้ัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ หมายถึง ความปลอดภัยของทรัพยากรที่อยู่ในคลังสินค้าการวางแผนเร่ิม
จากการวางผังคลังสินค้าไปจนกระทั่งการวางแผนเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันภัยต่าง ๆ 
พร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยธุรกิจควรเน้นให้พนักงานทุกระดับทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2. การก าหนดวินัยและข้อบังคับ ธุรกิจมีความจ าเป็นต้องมีข้อบังคับเพื่อให้การท างาน   
มีระเบียบวินัย และด าเนินตามแผนงานได้เร็วขึ้น หลักปฏิบัติดังกล่าวมุ่งเน้นใช้กับพนักงานมากกว่า
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในคลังสินค้า ซึ่งการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ควรเป็นข้อความสั้นกะทัดรัด      
มีความเข้าใจง่าย ใช้บังคับกับทุกคนเสมอกัน และไม่ควรออกกฎบ่อยจนเกินไป 

3. การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้มีความเหมาะสม ธุรกิจควรพิจารณาเลือก
พนักงานและเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับงานในคลังสินค้า ตลอดจนพนักงานผู้นั้นต้องมี
ประสบการณ์และมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ธุรกิจควรค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่ก าหนดให้ท า 

4. ความสะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งที่ค าคัญและจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการดูแลรักษา
สินค้าคงคลัง เพราะความสะอาดเรียบร้อยจะช่วยใหเการท างานมีความเป็นระเบียบปลอดภัยตลอดจน
สร้างขวัญและทัศนคติมนการท างานที่ดี ทั้งนี้ยังช่วยรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

39 



12 

5. การบ ารุงรักษา เป็นกระบวนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการ
ซ่อมแซมเคร่ือมือและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมาก การเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช่จ่ายที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได ้

6. การบันทึกข้อมูล คือ การจดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ว่าเร่ิม
ใช้เมื่อไร และบ ารุงรักษาสภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ณ เวลาใด ตลอดจนการบันทึกรายงาน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ได้รับจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 

การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน

คลังสินค้าไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเคร่ืองมืออุปกรณ์และวัสดุ  ในการ
ขนย้าย ตลอดจนค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระบบในบางคร้ังเราอาจเรียกการเคลื่อนย้า ยนี้     
ว่า “การขนถ่าย” 

ความส าคัญของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติงานของ

การบริหารสินค้าคงคลัง เพราะถ้าไม่มีระบบการควบคุมและติดตามที่ดีแล้วย่อม หมายถึง การร่ัวไหล
ของวัตถุดิบหรือสินค้า นั้นคือ ปริมาณของวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี         
ซึ่งอาจเกิดจากการทุจริตของพนักงาน บางคร้ังอาจเกิดจากวัตถุดิบหรือสินค้าที่รับมาช ารุด โดยไม่มีการ
แจ้งให้ทราบ ณ วันที่รับวัตุดิบหรือสินค้าเข้ามาท าให้ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหรือต้องสูญหายเงิชดใช้    
และชื่อเสียงในการปฏิบัติงานได้ตลอดจนการเบิกจ่ายนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้กระบวนการผลิตจน
กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูปยังต้องอาศัยการเคลื่อนที่ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นถ้าระบบงานดังกล่าวมีความเป็น
สินค้าและมีความถูกต้องจะท าให้แผนผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน 

ประเภทของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
ประเภทของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

  1. การเบิกจ่ายขั้นต้น คือ การเบิกจ่ายรายการของสินค้าที่ไม่เคยเบิกมาก่อนเลย 
  2. การเบิกจ่ายทดแทน คือ การเบิกจ่ายรายการเฉพาะของวัตถุดิบที่ถูกใช้งานหมดไป
มาแทนที่วัตถุดิบเดิมและการเบิกจ่ายประเภทนี้จะไม่พิจารณาถึงสินค้า 
  3. การเบิกจ่ายพิเศษ คือ การเบิกจ่ายในกรณีพิเศษโดยที่มิได้มีการเตรียมล่วงหน้า
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี ้
        3.1 การเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน คือ การเบิกจ่ายวัตถุดิบหรือสินค้าในกรณีฉุกเฉินที่
จ าเป็นต้องเบิกอย่างเร่งด่วน 
        3.2 การเบิกจ่ายนอกอัตรา คือ การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มิได้ก าหนด
ไว้ในอัตราการเบิกปกติ 
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        3.3 การเบิกจ่ายก่อนก าหนด คือ การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าก่อนถึงเวลา
ที่ก าหนดไว้ให้เบิกได้ 

  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
  ในระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ควรค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นตัวสนับสนุนให้
ระบบการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. การเคลื่อนย้ายหรือการขนถ่าย คือ การเคลื่อนที่ของสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง หรือการย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง ซึ่งในการเคลื่อนย้ายสินค้าแต่ละประเภทย่อม
มีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของสินค้าและเป้าหมายของการขนส่งทั้งนี้ระบบการ
ขนส่งในปัจจุบันมีอยู่ 5 ทางด้วยกัน คือ 

        1.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railroad) เป็นวิธีการขนส่งที่ก าหนดเส้นทางการเดินรถ
ไว้ตายตัว เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณและน้ าหนักมาก ตลอดจนเส้นทางการขนส่งมี
ระยะทางไกล ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่มีข้อจ ากัดตรงที่คว ามยืดหยุ่นในการ
ขนส่งน้อย การออกรถมีระยะเวลาก าหนดตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการได้ 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสียอีก คือ มักมีความล่าช้า และคุณภาพของการให้บริการต่ า 

        1.2 การขนส่งทางรถบรรทุก (Truck) เป็นวิธีการขนส่งที่สะดวกที่สุดสามารถ
ขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ปริมานน้อยจนถึงปริมาณมาก มีความยืดหยุ่นสูงโดยเฉพาะ
เร่ืองของเวลาและการก าหนดเส้นทางการเดินรถ แต่มีข้อจ ากัดตรงที่ถ้ามีสินค้าปริมาณมากหรือระยะ
ทางไกล       จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งทางรถไฟ 

        1.3 การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด 
เหมาะส าหรับสินค้าที่มีราคาต้นทุนต่อหน่วยต่ า ปริมาณและน้ าหนักมาก เช่น ไม้ซุง ข้าว ทรายหิน       
เป็นต้น ตลอดจนเหมาะกับการขนส่งที่มีระยะทางไกล หรือการขนส่งระหว่างประเทศ ข้อจ ากัดของ
การขนส่งทางน้ า คือ ค่อนข้างล่าช้า เส้นทางการขนส่งใช้ได้กับคลอง แม่น้ า และทะเล 

        1.4 การขนส่งทางอากาศ (Air Transport) เป็นวิธีการขนส่งที่มีความรวดเร็วสูง
ที่สุด เหมาะส าหรับสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ ต้นทุนต่อหน่วยสูง ละสินค้าถูกจ ากัดในเร่ืองเวลา เช่น 
ดอกไม้ระหว่างประเทศ เพชรหรือพลอย อะไหล่ด่วนพิเศษ เป็นต้น แต่มีข้อจ ากัดตรงค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริหารสูง กล่าวคือ การคิดค่าบริการจะคิดตามน้ าดังนั้นการขนส่งวิธีดังกล่าวจะพิจารณาถึงน้ าหนัก
ของสินค้าเป็นส าคัญ 

        1.5 การขนส่งทางท่อ (Pipeline) เป็นวิธีการขนส่งที่นิยมใช้กับสินค้าประเภทก๊าซ
และน้ ามัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาต่ า แต่การลงทุนวางท่อในคร้ังแรกจะมี
ค่าใช้จ่ายสูง ตลอดจนอายุการใช้งานยาวนาน สามารถท าการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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  2. เวลา นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างนึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการ
เบิกจ่ายว่าสูงต่ าเพียงใด ดังนั้นถ้าธุรกิจมีระบบการเบิกจ่ายที่รวดเร็วจะท าให้กระบวนการท างานอ่ืน ๆ     
มีความรวดเร็วไปด้วย 

  3. ปริมาณของสินค้า มีความสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายในเร่ืองของจ านวนเที่ยวในการ
เคลื่อนย้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดจ านวนเที่ยวให้มีวความเหมาะสมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
เวลา 

  4. เน้ือที่ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเบิกจ่าย เพราะในการเคลื่อนย้ายต้องใช้
เน้ือที่ในการติดต้ังเคร่ืองมือในการขนย้าย 

  ปัจจัยทั้ง 4 จะต้องน ามาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังของ
ธุรกิจมีประสิทธิภาพ 

  กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
  ในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง สิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการเบิกจ่ายสินค้าออกจาก
คลังสินค้า คือ ความจ าเป็นที่ต้องมีเอกสารอ้างอิงประกอบด้วยทุกคร้ัง เพื่อประโชยน์ในการควบคุมทาง
บัญชี ตลอดจนการปรับแต่งยอดคงเหลือให้ถูกต้องอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารสินค้าคงคลังจะมีหน้าที่ในการ
ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบที่ตั้งไว้ ตลอดจนเอกสารการเบิกจ่ายจะได้รับอนุมัติ
จากผู้ที่มีอ านาจในการเบิกสินค้า เพื่อให้พนักงานเบิกจ่ายสินค้าสามารถตรวจสอบในเร่ืองของความ
ถูกต้องของจ านวนและชนิดของสินค้าที่จัดออกมาจากคลังสินค้าให้กับผู้เบิกนั้น  ๆ ไป ซึ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแผนกเบิกจ่ายสินค้าคงคลังสามารถสรุปได้ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้    

  1. งานเบิกจ่าย (Pick Order) 
  2. งานตรวจเช็คหรือตรวจทาน (Checker) 
  3. งานตรวจนับและท ารายงาน (Counting and Reporting) 
   - ทะเบียนเอกสาร 
   - การตรวจสอบเอกสาร 
   - การตัดยอด 
   - อ านาจในการอนุมัติการเบิกจ่าย 
   - แฟ้มเอกสาร 

4. หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า 
  1. การยกขนสินค้าและการจัดการคลังสินค้า 
  1.1 การยกขนสินค้าและการจัดการคลังสินค้า การจัดการโลจิสติกส์จะพิจารณา
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากทางเลือกขององค์ประกอบโลจิสติกส์ คือ สินค้าคงคลัง   และอุปสงค์ (Inventory & 
Demand) ระดับการให้บริการ (Service Level) ต้นทุน (Cost) และการใช้ประโยชน์ (Resource 
Utilization) ซึ่งการจัดการคลังสินค้าจะใช้หลักการด าเนินงสนให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
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สูงสุด หรืออีกนัยหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากปริมาณมาตรสินค้าสูงสุด ซึ่งจะต้องอาศัยการประยุกต์
เทคโนโลยี การยกขนสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้ามาใช้ 
  การออกแบบผังบริเวณ และการยกขนวัสดุ เป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินการผลิต       
ซึ่งพบว่าเป็นว่าจ้างแรงงานร้อยละ 25 พื้นที่โรงงานร้อยละ 55 ซึ่งเป็นการใช้เวลาในการยกขนถึงร้อยละ 
87 และคิดเป็นต้นทุนการผลิตตั้งแต่ร้อยละ 15-70 ในการพิจารณาด้านการยกขนวัสดุ ต้องทราบถึง
ขอบเขตนิยามของการยกขนวัสดุ หลักการยกขน การออกแบบหน่วยยกขน ทางเลือกของอุปกรณ์ใน
การยกขนสินค้าโดยเกี่ยวข้อง    กับการขนสินค้า การจัดเก็บ และการควบคุมวัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าจาก
เวลาและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผลกระทบจากความต้องการพื้นที่ ก าไร คุณภาพ ความปลอดภัย
และผลิตผล 

  1.2 การยกขนสินค้า (Material Handling) เป็นทั้งศิลปะ และเป็นวิทยาศาสตร์ในการ
เคลื่อนย้ายจัดเก็บ การป้องกัน และการควบคุมวัสดุ เพื่อให้เกิดการใช้วิธีการที่ถูกต้องเพื่อเตรียมการยก
ขนสินค้าตามปริมาณและเงื่อนไขที่ถูกต้อง ในสถานที่ถูกต้อง ในต าแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง 
และตามล าคับที่ถูกต้องซึ่งความถูกต้อง    (The “rights”) สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
        - ปริมาณที่ถูกต้อง (Right Amount) มุ่งที่การจัดส่งแบบทันเวลาพอดี (JIT) คือ 
สินค้าคงคลังไม่เกิด (Not Excessive Inventory) 
        - วัสดุที่ถูกต้อง (Right Material) หมายเลขก ากับวัสดุถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
หยิบวัสดุผิด 
        - สภาพถูกต้อง (Right Condition) ลูกค้ารับสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ คือ บรรจุ
ภัณฑ์ไม่แตก 
        - ล าดับที่ถูกต้อง (Right Sequence) ท าให้งานง่าย และการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
        - ก าหนดต าแหน่งที่ถูกต้อง (Right Orientation) ต าแหน่งวัสดุง่ายต่อการยกขน 
        - สถานที่ถูกต้อง (Right Place) เก็บในพื้นที่ที่จะใช้มากกว่าจัดเก็บในบางแห่ง
ระหว่างกลางทาง 
        - เวลาที่ถูกต้อง (Right Time) ส่งตรงเวลา และลดความผันแปรของเวลาจัดส่ง 
        - ต้นทุนที่ถูกต้อง (Right Cost) ท าให้บริษัทมีก าไรสูงกว่า แต่ไม่จ าเป็นต้องต้นทุน
ต่ าสุด 
        - วิธีการที่ถูกต้อง (Right Method) เลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์ตามความต้องการ 
ในการยกขน 
  1.3 ขอบเขตของการยกขนสินค้า (Material Handling View) การยกขนสามารถ
แบ่งแยกเป็น 3 มุมมอง 
        - มุมมองของความสะดวกสะบาย (Convention View) จะมองเฉพาะการ
เคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งภายในโรงงานหรือสินค้า 
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        - มุมของการร่วมสมัย (Contemporary view) ซึ่งจะขยายมุมมองโดยมุ่งที่การ
เคลื่อนย้ายวัสดุทั้งระบบในโรงงานหนึ่ง หรือคลังสินค้าหนึ่ง ต้องมีการเชื่อมต่อกับแผนของการยกขน
วัสดุ รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุจากพื่นที่ท่ารับสินค้าไปยังพื้นที่จัดเก็บ 

        - มุมมองของการพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต (Progressive View) จะเป็นการมองทั้ง
ระบบรวมถึงทุกกิจกรรมในการขนยกวัสดุจากผู้ขายจนถึงลูกค้าหรือคลอบคลุมทั้งซัพพลายเชนน่ันเอง 

  2. วัตถุประสงค์ในการยกขนสินค้า (Objectives Of  Materials Handling) 
  ถ้าเรามองที่การเลือกใช้อุปกรณ์ในแต่ละองค์กร ส่วนมากมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนี้ 
  2.1 ลดต้นทุนต่อหน่วยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 

  2.2 ลดเวลาในการยกขนสินค้า 

  2.3 ลดค่าด าเนินงานในคลังสินค้า การบริการโลจิสติกส์ และตลอดซัพพลายเชน 

  2.4 สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธผล หรือใช้พื้นที่น้อย โดยลดช่อง
ทางเดินรถยก 

  2.5 สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน 

  2.6 เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล 

  2.7 ลดการยกขนสินค้าหลายรอบ โดยการรวมหน่วยสินค้า 

  2.8 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีประสิทธิผล 

  2.9 ลดภาระงานหนักของพนักงาน 
  2.10 ปรับปรุงการให้บริการในคลังสินค้า และโลจิสติกส์ 

  อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้รับการพัฒนาจากระบบธรรมดาโดยยกด้วยคน และมีการ
พัฒนา ขยายขอบเขตอุปกรณ์มาให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น เป็นเวลาต่อเนื่อง              
ที่ยาวนานหลายปีซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตามความต้องการใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง
แนวโน้มเทคโนโลยีสูงขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่สูงขึ้น กระบวนการ
คัดเลือกอุปกรณ์ต้องท าให้เป็นที่ยอมรับตามความต้องการในสภาพการท างานปัจจับันซึ่งแต่ละงานก็ใช้
แตกต่างกันออกไป การพิจารณาต้องมองการไกลเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตที่คาดว่า   
จะขยายตัวได้ด้วย 

  3. หลักการยกขนสินค้า (The Principles Of  Material Handling) 
  สถาบันยกขนวัสดุแห่งอเมริกา(Materials Handling Institute Of America : MHIA)         
ได้ก าหนดหลักการในการยกขนสินค้า เป็น 10 หลักการ (การวางแผน ความเป็นมาตรฐานการท างาน 
การยอมรับความสามารถและข้อจ ากัดทางด้านร่างกายของมนุษย์ หน่วยบรรทุกการใช้ประโยชน์           
จากพื้นที่ ระบบอัตโนมัติ สภาพแวดล้อมและต้นทุนวงจรชีวิต) ส่วนศูนย์กลางสายพา ยล าเลียง 
(Conveyor Center) ได้ก าหนดไว้ 20 หลักการเมื่อรวมแล้วหลักการยกขนสินค้ามี 24 หลักการดังนี้ 
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  3.1 หลักการอัตโนมัติ (Automation Principle) การด าเนินการยกขนสินค้าต้องใช้
เคร่ืองจักรกลและระบบอัตโนมัติ ในที่ซึ่งได้ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเพิ่มการตอบสนองต่อลูกค้า ปรับปรุงความมั่งคงและคาวมสามารถในการคาดการณ์ 

  3.2 หลักการใช้คอมพิวเตอร์ (Computerization Principle) โดยพิจารณาการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้าและระบบจัดเก็บสินค้า เมื่อต้องการการรับประกันความถูกต้อง และ
ได้มีการปรับปรุงการควบคุมสารสนเทศและวัสดุ 

  3.3 หลักการต้นทุน (Cost Principle) เปรียบเทียบการปรับปรุงต้นทุนในทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละทางเลือกของอุปกรณ์และวิธีการบนพื้นฐานประสิทธิผลในการลงทุนสูงสุด โดยวัดค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยในการยกขนสินค้า 

  3.4 หลักการนิเวศน์วิทยา (Ecology Principle) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมวิยาที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม                       
โดยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเมื่อเลือกอุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติในการยกขนสินค้า 

  3.5 หลักการพลังงาน (Energy Principle) รวมถึงการใช้พลังงานของระบบยกขน
สินค้า และวิธีปฏิบัติในการยกขนสินค้า เมื่อท าการเปรียบเทียบ หรือเตรียมการปรับปรุงผลตอบแทน
ทางการลงทุน 

  3.6 หลักการสภาพแวดล้อม (Environment Principle) โดยบศึกษาผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและการใช้พนังงาน เมื่อออกแบบ หรือเลือกอุปกรณ์ หรือระบบการยกขนสินค้าโดย
สภาพแวดล้อมหมายถึงการตระหนักจากความต้องการไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ โดยต้องคาดการณ์และก าจัดผลกระทบทางลบต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ในการ
ปฏิบิติงานรายวัน โดยจุดส าคัญ คือตู้คอนเทนเนอร์ พาเลท และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เพื่อป้องกันหน่วย
สินค้า ต้องออกแบบให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และต้องเป็นส่วนประกอบที่สามารถย่อยสภาพ
ทางชีวะวิทยาได้ การออกแบบระบบต้องได้มีการตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการถือครองอุปกรณ์เหล่านี้ 
เช่น คอนเทนเนอร์เปล่า ถ้าวัสดุที่เป็นอันตรายควรได้ก าหนดความต้องการในการป้องกันการเผาท าลาย         
และความเสี่ยงอื่น ๆ  

  3.7 หลักการการศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ท างานและอุปกรณ์ให้
เหมาะสม สะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Ergonomic Principle) เป็นหลักการยอมรับ
ความสามารถชและข้อจ ากัดทางด้านร่างกายของมนุษย์ โดยออกแบบอุปกรณ์การยกขนและวิธีปฏิบัติที่
ท าให้มนุษย์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมั่นใจในความปลอดภัย โดยหลักการนี้เป็นวิทยา
ศาตร์ว่าด้วยการปรับการท างานกับสภาพการท างานเพื่อให้เหมาะสมกับสามารถของคนงาน โดยมี
ประเด็นหลักคือ อุปกรณ์ที่เลือกต้องก าจัดความซ้ าซ้อน และการท างานโดยใช้แรงงานคนงาน ซึ่งการ
ใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้งานและผู้ควบคุมอุปกรณ์สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิผล หลักการนี้สนองการ
ท างานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่จัดซื้อเพื่อช่วยในการท างานต้อง
ออกแบบให้ปลอดภัยส าหรับบุคคลที่ใช้งาน 
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  3.8 หลักการยืนหยุ่น (Flexibility Principle) ใช้วิธีการและอุปกรณ์ซึ่งสามารถท างานที่
หลากหลายภายใต้เงื่อนไขการด าเนินงานที่แตกต่างกัน 

  3.9 หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Principle) ใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วง
ของโลกเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุในทุกสถานที่ที่เป็นไปได้ ในขณะที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความปลอดภัย            
การแตกหักเสียหายของสินค้าและความสูญเสีย 

  3.10 หลักการวางผังบริเวณ (Layout Principle) เป็นการจัดเตรียมล าดับการด าเนินงาน
และการวางผังส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ ไว้หลายแนวทางตามความหลากหลายระบบแล้วเลือกระบบที่เป็น
ทางเลือกระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

  3.11 หลักการต้นทุนวงจรชีวิต (Life Cycle Cost Principle) การวิเคาระห์ทางเศรษฐกิจ
ต้องมาวงจรชีวิตของอุปกรณ์ยกขนละผลตอบแทนจากระบบ ซึ่ งรวมถึงกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างเลาที่เร่ิมจ่ายเงินเพื่อวางแผน หรือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ หรือจัดวางวิธีการท างานใหม่จนกว่า
อุปกรณ์จะน าไปแทนโดยสมบูรณ์รวมถึงเงินลงทุน การติดต้ัง การตั้งโปรแกรม การอบรม การทดสอบ
ระบบและการยอมรับระบบ การปฏิบัติการของแรงงานและสิ่งอ านวยความสะดวกการซ่อมบ ารุงและ
การซ่อม มูลค่าการน ามาใช้ใหม่ และกระบวนการก าจัดอุปกรณ์ที่เป็นระบบเดิมการซ่อมบ ารุงต้องมี
การเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ ซึ่งต้องน าเข้าสู่การวิเคราะห์ต้องวางแผนวในการทดแทนเมื่ออุปกรณ์
เร่ิมเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาในการคัดเลือกอุปกรณ์รวมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่องค์กร
น าเข้ามาพิจารณาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

  3.12 หลักการบ ารุงรักษา (Maintenance Principle) เตรียมแผนการซ่อมบ ารุงเชิง
ป้องกัน และก าหนดตารางซ่อมอุปกรณ์ยกขนสินค้า 

  3.13 หลักการเคร่ืองจักรกล (Mechanization Principle) ใช้เคร่ืองจักรกลใน
กระบวนการยกขนในสถานที่ที่เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการยกขน
วัสดุ 

  3.14 หลักการเสื่อมสภาพ (Obsolescence Principle) เป็นการเตรียมการในระยะยาว      
โดยท าเป็นนโยบายเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และวิธีการตัดค่าเสื่อม รวมถึงมูลค้าซาก 

  3.15 หลักการก าหนดต าแหน่ง (Orientation Principle) โดยการศึกษาความสัมพันธ์
ของระบบผ่านแผนที่ได้วางไว้ในขั้นตอนเร่ิมต้น เพื่อระบุปัญหาและวิธีการท ายกขนอยู่แล้ว ข้อจ ากัด           
ของผลตอบแทนทางการเงิน และการไหลของวัสดุ เพื่อก าหนดเป้าหมายและความต้องการในอนาคต 

  3.16 หลักการวางแผน (Planning Principle) การก าหนดแผนเพื่อรวมความต้องการ
พื้นฐานทางเลือกเพิ่มที่ต้องการ ละการพิจารณาความไม่แน่นอนในกิจกรรมการยกขนและจัดเก็บวัสดุ 
การยกขนวัสดุทั้งหมดต้องเป็นแผนที่ได้ไตร่ตรองรอบคอบแล้วจากสิ่งที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของผล
การด าเนินงานที่ได้รับข้อก าหนดในแต่ละหน้าที่ตามวิธีการยกขนแต่ละแบบต้องก าหนดโดยมีผลที่ได้
ชัดเจน โดยแผนจะอธิบายกิจกรรมวิธีการด าเนินการที่ทันสมัยแต่ง่ายเพื่อให้สินค้าแต่ละชนิด (Material 
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: What) มีการเคลื่อนย้ายในเวลาและไปยังสถานที่ (Moves : When and Where) และวิธีการยกขน และผู้
ด าเนินงาน (Method : How and Who) ประเด็นหลักของแผนคือการวางแผนต้องได้รับการพัฒนา
ระหว่างผู้วางแผนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสีย ในการใช้อุปกรณ์ การวางแผนโครงการขนาด
ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จจะต้องท าเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย ที่ปรึกษา และผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมีฝ่ายบริหาร วิศวกร ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายปฏิบัติการ 
ซึ่งแผนน้ีต้องมีผลต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรและความต้องการเร่งด่วน และแผนต้องจัดท า
เป็นเอกสารเกี่ยวกับวิธีการท างานแบบเดิมและปัญหา ข้อจ ากัดของการไหลของวัสดุ และผลตอบแทน
ทางการเงิน เพื่อก าหนดเป้าหมายละความต้องการในอนาคตนอกจากนั้นแผนต้องได้รับการสนับสนุน
พร้อมกันกับการออกแบบทางวิศกรรมของสินค้า การออกแบบกระบวนการ ผังบริเวณ วิธีการยกขน
วัสดุ ซึ่งจะไม่ท างานโดยอิสระและขาดความต่อเน่ือง ในการปฏิบัติงาน 

  3.17 หลักการปลอดภัย (Safely Principle) จัดเตรียมอุปกรณ์และวิธีการท างานซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และกฎระเบียบเพิ่มเติมจากประสบการณ์การใช้งานที่มีความ
ถูกต้องมากขึ้น 

  3.18 หลักการท าให้เข้าใจง่าย (Simplification Principle) การยกขนขนง่าย โดยก าจัด      
ลด หรือรวมกิจกรรมเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น หรืออุปกรณ์ 

  3.19 หลักการใช้ประโยชน์พื้นที่ (Standardization Principle) ท าให้ใช้ประโยชน์จาก
ปริมาณมาตรคลังสินค้าหรือพื้นที่ใช้งานสูงสุด หรือท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกพื้นที่
ที่มีอยู่รวมถึง ทางเดินรถพื้นที่ที่ไม่ได้จัดการ ซึ่งต้องจัดการให้ลดน้อยลง เพื่อเพิ่มปริมาตรการจัดเก็บให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองพื้นที่ว่างเหนือสินค้า 

  3.20 หลักการมาตรฐาน (Standardization Principle) ใช้อุปกรณ์และวิธีการยกขนที่
เป็นมาตรฐานในสถานที่ที่ เป็นไปได้ ในที่นี้รวมถึงซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และการควบคุมต้องเป็น
มาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการยกขน โดยไม่ท าการปรับแก้ตามความต้องการมากมัก
โดยต้องยอมรับข้อจ ากัดบางเร่ืองฉะนั้นผู้วางแผนต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการท างานของอุปกรณ์ที่จะ
จัดซื้อให้ท างานได้หลายอย่างภายใต้สภาพเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยมาตรฐานจะเป็นไป
ตามขนาดพาเลท และสิ่งที่บรรจุสินค้า รูปแบบการยกขนสินค้า อุปกรณ์และขั้นตอนการท างาน ทั้ง
มาตรฐานความยืนหยุ่น และการรวมกันเป็นชุดต้องไม่มีความขัดแย้งกัน 

  3.21 หลักการการไหลของระบบ (System Flow Principle) เป็นการบูรณาการไหล          
ของข้อมูลกับการไหลของวัสดุในการยกขนและจัดเก็บวัสดุ 

  3.22 หลักการระบบ (System Principle) การเชื่อมต่ากิจกรรมการยกขนและการจัดเก็บ 
ซึ่งท าให้เกิดการประหยัดเข้าสู่ระบบการด าเนินงานที่มีการขยายของเขตการประสานงานกันตั้งแต่การ
รับวัสดุการตรวจสอบ การจัดเก็บ การผลิต การประกอบ การรวมหน่วย การเลือกตามค าสั่ง การบรรจุ
หีบห่อ การคลังสินค้า การจัดส่ง การขนส่งรวมถึงการรับคืนสินค้า ซึ่งระบบหมายถึง การรวบรวม การ
มีปฏิสัมพันธ์ทุกกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์กัน มีความเป็นหนึ่งเดียวทั้งระบบ จุดส าคัญคือการบูรณา
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การระบบต้องรวมให้ครอบคลุมซัพพลายเชน ที่รวมการส่งสินค้าคงคลังต้องอยู่ในระดับต่ าสุดทั้งใน
การผลิต และการกระจายสินค้า แต่ต้องอยู่ในระดับการให้บริการสูงสุด การไหลของสารสนเทศ และ
การไหลของวัสดุ ต้องเชื่อมต่อกันและให้กิจกรรมเกิดพร้อมเพียงกัน วิธีการที่ใช้ต้องท าให้บ่งชี้วัสดุ
และสินค้าง่ายขึ้น เพื่อตัดสินใจก าหนดต าแหน่งจัดเก็บสถานะของคลังสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวก 
และภายในซัพพลายเชน เพพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายวัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้ง
คุณภาพ ปริมาณ เวลาในการจัดส่ง มีความสม่ าเสมอ และสามารถพยากรณ์ได้ทั้งคุณภาพ ปริมาณ เวลา
ในการจัดส่งโดยไม่มีข้อยกเว้น กระบวนการที่มีอยู่เดิมและวิธีการยกขนต้องง่าย ละปรับกระบวนการ
ท างานใหม่ก่อนที่จะซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ ระบบยกขนที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ต้องมีการเชื่อมต่อการไหลของวัสดุกับการจัดการการไหลของสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มี
การเชื่อมต่อประเด็นที่ท าให้เกิดความส าเร็จโดนอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ อุปต่อน้ าหนัก 
อุปกรณ์ต่อผู้ควบคุม และการควบคุมการสื่อสาร ทุกรายการที่ได้รับการคาดหวั งว่าจะยกขนโดย
อัตโนมัติต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับเคร่ืองจักรกล และการยกขนโดยอัตโนมัติ 

  3.23 หลักการรวมหน่วยยกขน (Unit Load Principle) การยกขนสินค้าในทางปฏิบัติ
ต้องรวมหน่วยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้มีขนาดที่เมาะสมท าให้การไหลของวัสดุ และสินค้าคงคลังในแต่
ละขั้นขิงซัพพลายเชนหน่วยการยกขนหนึ่งหมายถึงความสามารถจัดเก็บ หรือเคลื่อนย้ายในหนึ่งคร่ัง              
เช่น พาเลท คอนเทนเนอร์ ถัง กระบะ ของสินค้าที่จะยกขน โดยเกิดจากความพยายามที่จะไม่ยกสินค้า            
ชิ้นเล็ก ๆ ทีละชิ้น และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ไม่เต็มที่ ขนาดใหญ่  หรือขนาดเล็กของหน่วย                   
ยกขนขึ้นกับวัตถุดิบและสินค้าในแต่ละอุตสหกรรมและกระบวนการผลิต ซึ่งแปรตามสภาพ           
แวดล้อมในการท างาน เช่น ต้องการให้หน่วยยกขนมีความยืดหยุ่นไหลต่อเนื่อง การจัดส่งแบบทัน        
เวลาพอดี (JIJ) 

  3.24 หลักการท างาน (Work Principle) งานยกขนวัสดุต้องลดลงโดบไม่กระทบต่อ
ผลผลิต หรือระดับการให้บริการที่ต้องการ การวัดงานเป็นการวัดการไหลของการยกขน (ปริมาตร 
น้ าหนัก หรือหน่วยนับในแต่ละคร้ัง) คูณกับระยะทางที่เคลื่อนย้ายท ากระบวนการให้ง่ายขึ้นโดยการลด 
การรวม การท าให้สั้นลงการก าจัดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น ท าให้ลดงานลง เช่น การน าสินค้าออก         
การยกลง การวางสินค้าในช่องจัดเก็บหรือพื้น ฉะนั้นต้องดูวิธีการท างานในแต่ละกระบวนการล าดับ
การท างาน การวางผังกระบวนการและอุปกรณ์ ต้องจัดเตรียมเพื่อสนับสนุน การลดงานลง บางคร้ัง
อาจจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลก แต่ต้องพิจารณาความปลอดภัย และอากสที่สินค้าเสียหาย ระยะทางที่
สั้นที่สุดระหว่างสองจุด คือการเดินทางเป็นเส้นตรง 

  4. อุปกรณ์โลจิสติกส์ (Logistics Equipments)     
  ขอบเขตของอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายสินค้า (Range Of Material Handling Equipment) 
จ าแนกโดยสถาบันในประเทศสหัฐอเมริกาที่ท าการก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้า           
คือ Materials Handling Institute Of America (MHIA) ซึ่งเป็นสถาบันการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ใน
อเมริกา โดนมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ใช้มีความหลากหลายมากขึ้น ตามการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการท างานในคลังสินค้าและระบบการกระจายสินค้า 
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  การลงทุนสร้าง หรือซื้อระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้ามักเป็นการลงทุน
สูงในช่วงเร่ิมต้น เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เหมือนกับการก่อสร้างคลังสินค้า ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจจในหลายด้าน เช่น ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า ความคล่องตัวในการจัดเก็บ
และรักษาสินค้า คุณสมบัติของพนักงานที่ปฏิบัติงาน การไหลของสารสนเทศ และผลก าไรจากการ
ประกอบการ 

  ในอดีตประเทศไทยมีการยกขนสินค้าโดยใช้คนยก เช่น การดึงหินขึ้นรถ การหาบข้าว
ขึ้นสู่ฉาง การใช้อุปกรณ์ทั้งการยกขนสินค้าด้วยมือ (Manual Material Handling Equipment) ถือเป็น
ระบบการยกขนสินค้าแบบดั้งเดิม ปัจจุบันมีการพัฒนาการ   สู่ระดับคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated 
Warehouse) อุปกรณ์การยกขน และเคลื่อนย้ายสินค้าแบ่งตามลักษณะในการท างานเป็น 4 กลุ่ม                
คือ อุปกรณ์ยก และเคลื่อนย้ายสินค้า อุปกรณ์ในการเก็บสินค้า เทคโนโลยีอัตโนมัติ และบรรจุภัณฑ์ แต่
การขยายตัวของความต้องการรถฟอร์คลิฟท์เพื่อให้บรรลุความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้าใน
แนวราบขึ้นกับปริมาณสินค้า และความหลากหลายของสินค้าในแต่ละสายการผลิตที่จะต้อง ยก 
เนื่องจากปัจจุบันจ านวนสินค้าละความซับซ้อนของงานมีมากขึ้น โดยทอมกิน (Tompkins) ได้แบ่ง
อุปกรณ์ยกขนสินค้าวัสดุเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ 
  4.1 อุปกรณ์ในการขนส่งวัสดุ (Material Transport Equipment) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
เคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่นระหว่างที่ปฏิบัติงาน ระหว่างท่าขึ้นลงสินค้ากับพื้นที่
จัดเก็บ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ สายพานล าเลียง (Conveyors) เครน (Cranes) รถยกอุตสาหกรรม
(Industrial Trucks) และการขนส่งโดยใช้คนยก (No Equipment)  
  4.2 อุปกรณ์ในการก าหนดต าแหน่งวัสดุ (Material Positioning Equipment) ใช้ในการ
ยกขนวัสดุต าแหน่งเดียว ฉะนั้นต้องมีต าแหน่งที่ถูกต้องส าหรับการจัดล าดับการยกขน การใช้
เคร่ืองจักร การขนส่งและการจัดเก็บ ซึ่งไม่เหมือนกับการขนส่ง เพราะใช้โดยยึดติดไว้ที่สถานที่ท างาน
เพียงต าแหน่งเดียว ซึ่งบางคร้ังอาจจะไม่ใช้อุปกรณ์ก็ได้ 
  4.3 อุปกรณ์ในการรวมหน่วยวัสดุ (Material Unit Load Formation Equipment) ใช้ใน
กรณีที่การยกขนมีความยุ่งยากมีข้อจ ากัด ฉะนั้นจึงท าการรวมวัสดุเข้าเป็นหน่วยเดียวเพื่อให้สะดวกต่อ
การขนส่ง และจัดเก็บถ้าวัสดุเป็นแบบที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับชิ้นอ่ืน หรือเป็นชิ้นเดียวอาจจะรวมหน่วย
วัสดุโดยไม่ใช้ อุปกรณ์ได้ 
  4.4 อุปกรณ์ในการจัดเก็บวัสดุ (Material Storage Equipment) อุปกรณ์ใช้เพื่อการเก็บ
รักษาหรือส ารองวัสดุในช่วงเวลาหนึ่ง บางอุปกรณ์จัดเก็บ จะรวมขนส่งเข้าด้วยกัน เช่น ระบบจัดเก็บ
และน าเข้าอัตโนมัติ (AS/RS) หรือ แคโรเซล (Carousels) ถ้าวัสดุวางพื้นโดยตรงก็ไม่จ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์กลุ่มนี้ 
  4.5 อุปกรณ์ในการบ่งชี้และควบคุมวัสดุ (Material Identification And Control 
Equipment) เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อใน   การไหลของวัสดุ
ภายในโรงงาน หรือคลังสินค้าหรือซัพพลายเชน (ผู้ขายวัสดุและลูกค้า) การบ่งชี้วัสดุ และการควบคุมนี้
สามารถท าด้วยมือในกรณีที่ขนาดธุรกิจเล็ก มีความซับซ้อนน้อย 
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  การศึกษาเร่ืองการยกขนสินค้าจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
ได้ดี ต้องทราบเทคนิคการยกขน กิจกรรมการยกขนสินค้าในแต่ละหน่วยงาน เทคนิคการควบคุมวัสดุที่
ท าให่การคลังสินค้ามีประสิทธิผล รวมถึงการคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยกขนสินค้า บุคคลที่
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการยกสินค้าได้ดีต้องทราบภาพรวมของสินค้า หลักการออกแบบคลังสินค้า 
ข้อก าหนดของอุปกรณ์ยกขนสินค้า ซึ่งปัจจุบันต้องมีการวิจัยการค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ การ
ออกแบบทางวิศวกรรม การผลิตและประกอบการติดตั้งและทดสอบ ต้องมีการอารมแหผู้ใช้งานและ
หลังจากใช้จะต้องมีการจัดมีการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 
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นิยามค าศัพท์ 
ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การขนส่งต่อเนื่อง Multimodal Transport เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้า
ด้วยวิธีก ารผสมผสานการ
ขนส่ ง ห ล า ย รู ป แบบ จ า ก
สถานที่ หนึ่ งห รือจากผู้ ส่ ง
สินค้าต้นทางไปสู่สถานหนึ่ง
หรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่
หรือผู้รับสินค้าปลายทาง 

2 การคลังสินค้า Warehousing กระบวนการในการรับการเก็บ
การหยิบ ตลอดจนถึงการส่ง
สินค้าให้แก่รู้รับเพื่อการขาย 
หรือการใช้งานต่อไป 

3 การจัดการการ
คลังสินค้า 

Warehouse 
Management 

การจัดการในการ รับ  การ
จัด เก็บหมายถึง  การจัดส่ ง
สินค้าให้แก่ผู้รับเพื่อกิจกรรม
การขาย 

4 การจัด เก็บข้อมูล
และรับผิดชอบ 

Storage & 
Responsibility 

ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ
รับผิดชอบ 

5 การเชื่อมต่อของ
พาร์ทเนอร์ 

Rosetta Net Partner สร้างกระบวนการมาตรฐาน 
การให้บริการเพื่อการแบ่งปัน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจ
ของกลุ่มสมาชิก 

6 การตรวจสอบ
บาร์โค้ด 

Barcode Verification ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
บาร์โค้ดให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 การเทียบท่า Cross Docking การรับจ่ายสินค้าโดยไม่ผ่าน
การจัดเก็บ 

8 การแบ่งเป็นกลุ่ม Break - Bulk การแบ่งสินค้าที่ เป็นหีบห่อ
หรือกลุ่ม เช่น เหล็ก รถยนต์ 
เป็นต้น 

9 การป้อนข้อมูล Data Entry การบันทึกข้อมูลหรือการป้อน
ข้อมูลเข้าไปในสื่อ 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
10 การผลิตที่ผลิตตาม

ค าสั่งซื้อ 
Make to Order การผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อ

ของลูกค้า 
11 การผลิตเพื่อจัดเก็บ

เข้าคลังสินค้า 
Make to stock ผู้ผลิตจะท าการพยากรณ์ความ

ต้องการของผู้ซื้อว่ามีอยู่เท่าใด
ลักษณะใดบ้าง 

12 การระบุตัวตนของ
สินค้า 

Identification of Trade 
Items 

บ่งชี้เฉพาะรายการสินค้าหรือ
บริการ ที่ใช้ในการท าธุรกรรม 
ธุรกิจทั่วโลก 

13 การรับสินค้า Receiving การรับสินค้าที่ขนส่งมาจาก
ผู้ผลิต 

14 การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ 

Material Requirement 
Planning 

ค ว บ คุ ม วั ต ถุ ดิ บ ที่ อ า ศั ย
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย หรือ
เป็นที่ รู้จักกันว่าเป็นการตาม
ช่วงเวลา 

15 การส่งข้อมูลแต่ละ
คร้ัง 

Per transaction ระบบติดต่อและการส่งข้อมูล
แต่ละคร้ัง 

16 การส่งผ่านข้อมูล Batch transfer ระดับความสามารถในการ
ส่งผ่านข้อมูลเป็นชุด ๆ  

17 ก า รส่ ง มอบแล ะ   
การจัดจ าหน่าย 

Send & Distribution การแจกจ่ายในการส่งมอบ
สินค้า 

18 การสั่งซื้อ Purchasing ห น้ า ที่ ห นึ่ ง ใ น อ ง ค์ ก ร ที่
รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และบริการที่องค์กร
ต้องการ 

19 การขนส่งโดยไม่
ผ่านผู้ค้าส่ง 

Drop Shipment การขนส่งสินค้าโดยตรงจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้ค้าหรือผู้บริโภค
โดยไม่ผ่านผู้ค่าส่ง 

20 การปล่อยสินค้า Dispatch การล าเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น
บนพาหนะขนส่งหรือจ านวน
เงินที่จ่ายให้กับผู้ขนส่ง 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
21 การรวบรวมสินค้า Consolidation การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สอง

รายการขึ้นไปเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

22 กระบวนก า ร โล          
จิสติกส์ครบวงจร 

End-to-end กระบวนการด าเนินการด้าน
ลอจิสติกส์แบบครบวงจร การ
บริหารซัพพลายเชนแบบครบ
วงจร เ ร่ิ มตั้ ง แต่ ก า ร จั ดห า
วัตถุดิบและการขนส่งสินค้า
จ า กแหล่ ง ไปยั ง ผู้ บ ริ โภค
ปลายทาง 

23 การขนส่งแบบเต็ม
คันรถ 

Full-truck-load การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็ม
คันรถ 

24 การจัดหาและจัดส่ง
จ า ก แ ห ล่ ง สู่
โรงงานผลิต 

Inbound-to-
manufacturing 

การจัดหาและจัดส่งสินค้าจาก
แหล่งไปยังโรงงานผลิต 

25 การด าเนินการแบบ
พอดีเวลา 

Just-in-time กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การ
ขนส่ง ซึ่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันเวลาตามก าหนดการ
ในการผลิตหรือก าหนดการใน
การขนส่งให้แก่ลูกค้าพอดี 

26 การรับ-ส่งสินค้า
จากกลางทาง 

Kerbside การขนส่งไปยัง และ/หรือการ
รับสินค้าที่จะขนส่งจากกลาง
ทาง 

27 การประกอบสินค้า Kitting การประกอบชิ้นส่วนสินค้า
เพื่อให้เป็นสินค้าเพื่อผู้บริโภค
เพียงชิ้นเดียว 

28 ก า ร รั บ เ ห ม า
ด าเนินการ 

Outsourcing การว่าจ้างบริษัทภายนอกให้
รับเหมาด าเนินงานซึ่งบริษัท
พิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหลัก
ข อ ง บ ริ ษั ท  ก า ร รั บ เ ห ม า
ด าเนินการด้านโลจิสติกส์ 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
29 การขนส่งแบบไม่

ผ่านคลังสินค้า 
Merge in transit โครงสร้างด้านโลจิสติกส์ที่

ด าเนินการขนส่งสินค้าที่ได้มี
การรวบรวมและบรรจุหีบห่อ
แล้ว โดยไม่ผ่านคลังกระจาย
สินค้า จากผู้ผลิตหรือซัพพลาย
เออร์มากกว่าหนึ่งรายไปยัง
ผู้บริโภค 

30 กระบวนการจัดการ
สินค้าเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาษี 

Outward Processing 
Relief (OPR) 

การบริหารจัดการขนส่งและ
การด้านด าเนินพิธีการศุลกากร
ของสินค้าหรือวัตถุดิบตาม
กระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
และค่าธรรมเนียม 

31 เข้าก่อนออกก่อน First In First Out สินค้าใดที่ เข้ าสินค้ าก่อนก็
หมุนเวียนออกไปก่อนเพื่อลด
ความเสื่อมจากการจัดเก็บ 

32 เขตการค้าเสรี Free Trade Zone พื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้า
ใกล้ท่ าขนส่งซึ่ งสินค้าและ
วัตถุดิบที่น าเข้าไม่จ าเป็นต้อง
เ สี ย ภ า ษี ศุ ล ก า ก ร ห รื อ
ค่าธรรมเนียม 

33 คลังส่วนตัว Private Warehouse คลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่ง
บริษัทหลาย ๆ แห่ง ได้สร้าง
คลังในพื้นที่ของตัวเองวัตถุดิบ
คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น 

34 คลังสาธารณะ Public Warehouse คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อ
รับเก็บสินค้าเป็นหลัก เป็น
โกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าใน
การจัดเก็บสินค้า 
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35 คลังสินค้า Warehouse สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก

กระจายสินค้าคงคลัง 
36 เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด Barcode Printer ส่วนใหญ่น ามาใช้ในหน่อย

ง า น ต่ า ง ๆ ซึ่ ง จ ะ ใ ช้ พิ ม พ์
สติ๊กเกอร์ 

37 คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่
ได้รับมอบหมายจากศุลกากร
ให้จัด เก็บสินค้ า  การช าระ
ค่าธรรมเนียมและภาษีของ
สินค้าเหล่านี้จะท าได้ก็ต่อเมื่อ
สินค้าดังกล่าวได้รับการขน
ย้ายจากคลังแล้วเท่านั้น 

38 คอนเทนเนอร์ยักษ์ Bulk container ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่
ได้ รับการออกแบบขึ้นเพื่ อ
บรรทุกสินค้าปริมาณมาก 

39 คลังรวบรวมสินค้า Consolidation Centre คลังที่ด าเนินการบรรจุหีบห่อ
สินค้ารวมเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น
เพื่อด าเนินการจัดส่งต่อไป 

40 เครือข่ายกระจาย
สินค้าภายใน 

Domestic Distribution 
Networks (DDN) 

การจั ด เก็ บสินค้ าและการ
กระจายสินค้าสู่ห้างร้าน 

41 คลังสินค้าร่วม 
 

Multi-user ส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึง
คลังสินค้าที่ผู้ผลิตหรือองค์กร
มากกว่าหนึ่งรายใช้ร่วมกัน 

42 ตรวจสอบตัวเลข Check Digit คื อ รู ป แบบหนึ่ ง ข อ ง ก า ร
ตรวจสอบด้วยส่วนซ้ าซ้อน
เ พื่ อ ก า ร ต ร ว จ ห า ค ว า ม
ผิดพลาด 

43 ตรวจสอบย้อนกลับ Traceability ความสามารถในการสอบและ
ติดตาม อาหาร อาหารสัตว์ 
ผลิตอาหารสัตว์ หรือส่วนที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีจุดประสงค์
ส าหรับการบริโภค 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
44 ตู้คอนเทนเนอร์ Container ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด 

และสามารถน าไปใช้ใหม่ได้ 
ใช้ เพื่อการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลและทางรถไฟ 

45 บริการรับเหมา
ด้านโลจิสติกส์ 

Contract logistics 
 

กระบวนการที่ผู้ประกอบการ
มอบหมายให้บริษัทภายนอก
ดูแลการบริหารจัดการสินค้า 
การจัดเก็บ บริการโอนย้าย
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะด าเนินการภายใต้
สั ญญ า ร ะ ย ะ ย า ว เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ
และบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น 

46 บริการพิธีการ
ศุลกากร 

Customs broking 
 

บ ริ ก า ร ดู แ ล ด้ า น พิ ธี ก า ร
ศุลกากรในการน า เข้ าและ
ส่งออกสินค้าแทนผู้น าเข้าหรือ
ส่งออก 

47 บริการตกแต่ง
สินค้า 

Cut, make and trim 
(CMT) 

บริการบริหารการขนส่งและ
จัดการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อ
สิ น ค้ า แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ใ น 
อุ ต ส าหก ร รม แฟชั่ น ต า ม
กระบวนการเพื่อหลีก เลี่ ยง
ค่าธรรมเนียมศุลกากร 

48 ปริมาณความ
ต้องการ 

Demand ปริมาณสินค้าและบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งที่มีผู้ซื้อต้องการ
ซื้อ 

49 พาเลท Pallet แท่นส าห รับวา งสินค้ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมในระบบการ
จัดการคลังสินค้า เพื่อให้รถท า
การขนย้ายได้สะดวก 

50 รหัสแท่ง Barcode 
 

แท่นส าห รับวา งสินค้ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมจัดการ 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
51 รหัสบาร์โค้ด Barcode Label รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลาย

เส้ นที่ มี ข น า ดคว า มก ว้ า ง
แตกต่าง ๆกัน มักจะมีอยู่บน
สินค้านานาชนิด 

52 ระบบที่ใช้จัดการ
คลังสินค้า 

Warehouse 
Management System 

 

ระบบที่ ใ ชบ ริห ารจั ดก า ร
ค ลั ง สิ น ค้ า  โ ด ย จ ะ มี 
กระบวนการจัดการตั้ งแต่
สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง 

53 ระบบจัดการข้อมูล Management 
Information System 

ร ะ บบที่ ใ ห้ ส า ร สน เ ท ศที่
ผู้ บ ริ ห า ร ต้ อ ง ก า ร เ พื่ อ ใ ห้
ส าม ารถท า ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

54 ระบบบาร์โค้ด Barcode System การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และบาร์โค้ดมาประยุกใช้งาน
ในกระบวนการด าเนินงานทาง
ธุ ร กิ จ ต่ า ง  ๆ  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ 

55 ระยะเวลาน า 
 

 

Lead Time ระยะเวลานั้นตั้งแต่ออกใบสั่ง
ซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งได้ รับ
วั ต ถุ ดิ บ จ า ก ผู้ ข า ย โด ย ใ ช้
หลักการบริแบบทันเวลา 

56 ระบบบริหารซัพ
พลายเชน 

Control Tower กลุ่มบริการด้านข้อมูลซึ่งใช้ใน
การบริหารจัดการกิจกรรม
ด้านซัพพลายเชน แทนลูกค้า
หรือซัพพลายเออร์ 

57 ระบบ EDI Electronic data 
interchange (EDI) 

ระบบการส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบคอมพิวเตอร์ของสอง
บริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูลใน
เอกสารประเภทใบสั่งซื้อและ
ใบเรียกเก็บเงิน 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

58 โลจิสติกส์ส าหรับ
ห้างร้าน 

In-store logistics บริการก่อนการค้าปลีกภายใน
ห้างร้าน โดยส่วนใหญ่มักจะ
เป็นกิจกรรมในส่วนพื้นที่หลัง
ร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการ
สั่งสินค้าคืนสต็อก การจัดเก็บ
สินค้าและการบรรจุหีบห่อ 

59 ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Center คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัท
ห นึ่ ง ที่ อ อ ก แ บ บ ใ ห้ มี
ลักษณะเฉพาะอย่าง 

60 ศูนย์กระจายสินค้า
ร่วม 

Campus จุดที่ศูนย์กระจายสินค้าหลาย
แห่งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
พนั ก ง าน  แล ะ ก า รขนส่ ง
ร่วมกัน เพื่อประสิทธิผลด้าน
เวลาและค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติม
ใน ศูนย์กระจายสินค้าส าหรับ
ผู้ใช้หลายราย 

61 สติ๊กเกอร์หรือป้าย
ฉลาก 

Barcode Label คื อ ป้ า ย บ อก ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ยวกับตัวสินค้านั้น ๆ อาจ
พิมพ์ลงบนวัสดุ หรือพิมพ์ลง
บนภาชนะที่บรรจุสินค้านั้น 

62 สินค้าคงคลัง Inventory จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
ชนิดหนึ่งซึ่งกิจการต้องมีไว้
เพื่อขายหรือผลิตประกอบไป
ด้วยวั ตถุดิบ  สิ่ ง ของ เหลื อ 
ชิ้นส่วนที่ซื้อมาเพื่อการผลิต 

63 สินค้าที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการผลิต 

Work in process สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิต
มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้น
ครบตามกระบวนการผลิต นั่น
คือต้องรอเข้ากระบวนการ
ถัดไป 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
64 สินค้าส าเร็จรูป Finished goods สินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตเสร็จ

แล้ว สามารถน าไปใช้งานหรือ
บ ริโภคได้  โดยไม่ จ า เป็ น
จะต้องผ่านกระบวนการผลิต 
หรือ แปรรูป 

65 สินค้าอุปโภค
บริโภค 

Consumable product เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่
ผู้บริโภคซื้อใช้เป็นประจ าเพื่อ
ใช้เองหรือใช้ภายในครัวเรือน
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในทันทีมีการซื้อซ้ าบ่อย 

66 ส่วนหลังร้าน Backstage areas พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง ซึ่ง
ใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้า 

67 สินค้าขนส่ง Consignment สิ น ค้ า ห นึ่ ง ร า ย ก า ร ห รื อ
ม า ก ก ว่ า ที่ ผู้ ข น ส่ ง ไ ด้ รั บ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส่ ง ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

68 สินค้าหมดอายุ End-of-life สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวาง
จ าหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตก
รุ่น  ห รื อสิ นค้ า ที่ ช า รุ ด ไม่
สามารถซ่อมแซมได้ 

69 ห่วงโซ่อุปสงค์ Demand chain กระบวนการจัดส่งที่ตรงกัน
ข้ามกับกระบวนการจัดส่ง
ก าลังบ ารุงหรือซัพพลายเชน 
โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
นั้นเปลี่ยนมาเป็นเร่ิมจากอุป
สงค์ของลูกค้าแทน ห่วงโซ่อุป
สงค์นั้นด าเนินไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า
ของผู้ผลิตสินค้า 

70 อุตสาหกรรมเคมี Chemical Industry อุตสาหกรรมเคมีจะคลอบคลุม
ไปถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมอ
เ ช่ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค มี 
พลาสติก  
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บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดเก็บแก้วพลาสติกในคลังสินค้าโดยระบบบาร์โค้ด 

  จากที่ได้ไปศึกษาปัญหาการจัดเก็บแก้วพลาสติกโดยระบบบาร์โค้ดของบริษัท          
อีสเทริน์ โพลีแพค จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตแก้วพลาสติก จึงได้รวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บแก้วพลาสติกโดยระบบบาร์โค้ดของบริษัท อีสเทริน์ โพลีแพค จ ากัด            
ซึ่งศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้  

1. ขั้นตอนการท างานของระบบ Barcode ท่ีใช้ในการจัดการคลังสินค้า 
  ขั้นตอนการท างาน 
  1. การควบคุมกระบวนการรับวัตถุดิบ 

  2. น าแก้วพลาสติกใส่ถุงเรียงกันเป็น 1 แถว  

  3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของแก้วพลาสติกก่อนบรรจุลงลัง 

  4. น าผลิตภัณฑ์แก้วพลาสติกมาใส่รหัสบาร์โค้ดให้ลูกค้ากลุ่มย่อย หรือลูกค้าทั่วไปที่
ต้องการใช้รหัสบาร์โค้ด 

  5. จัดเก็บเป็นโซน ระบุโลเคชั่นใส่ระบบคอมพิวเตอร์  

  6. จัดเก็บข้อมูลโดยแทบเล็ก 

  7. บริษัททยอยส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยการยึดรหัสสินค้าเป็นหลัก   

  ปัญหาขั้นตอนการท างานของระบบ Barcode 
ปัญหาขั้นตอนการท างานของบริษัทนี้ที่ เกี่ยวกับระบบ Barcode มีการท างาน             

ของระบบบาร์โค้ดค่อนข้างล้าช้า ระบบเกิดการขัดข้องในขณะที่ก าลังปฏิบัติงาน การติดสติ๊กเกอร์        
ผิดพาเลท เมื่อน าสินค้าไปจัดเก็บในคลัง ท าให้เสียเวลาในการหาสินค้าหรือการตรวจสอบย้อนหลัง        
ป้าย Barcode ที่ติดกับสินค้าเกิดการเสียดสี ท าให้แท่งบาร์โค้ดฉีดขาดและไม่สามารถยิงสแกนเข้าระบบ
เพื่อเรียกดูข้อมูลได้ ส่วนใหญ่บริษัทจึงใช้รหัสสินค้าในการจะเก็บแก้วพลาสติกเข้าคลังสินค้ามากกว่า
ระบบบาร์โค้ด ระบบบาร์โค้ดของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด เป็นระบบเสริมขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้า
กลุ่มย่อย หรือลูกค้าทั่วไปที่ต้องการใส่ระบบบาร์โค้ดขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า เพื่อน าผลิตภัณฑ์
แก้วพลาสติกไปขายหรือส่งต่อเพื่อสร้างรายได้ 
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2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้า 
ธุรกิจจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ จะต้องวางแผนและ

คววบคุมเฉพาะขั้นตอนการด าเนินงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เท่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

การควบคุมวัตถุดิบที่มีการสั่งผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ 
1. ใบขอซื้อ 
2. ใบสั่งซื้อ 
3. เอกสารการตรวจรับวัตถุดิบ 
4. การจ่ายช าระเงิน 
5. กายภาพ เช่น วัตถุดิบ ความเรียบร้อยของสินค้า 
6. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
7. ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
      7.1 ตรวจเช็คสต็อคทุกเดือน 
      7.2 ตรวจสอบสินค้าเข้า – ออก 

ปัญหาของการควบคุมวัตถุดิบ 
1. การซื้อวัตถุดิบเก็บไว้ในเวลาที่ต้นทุนต่ า ท าให้พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของ

ความต้องการ 
2. ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 

3. น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

  ด้านการศึกษา 
  3.1 น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอน
ในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
  3.2 สามารถน าแนวทาง รูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการบริหารคลังสินค้า
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ เช่น การใช้ระบบบาร์โค้ด 
  3.3 สามารถน าข้อมูลมาศึกษาและพัฒนาเพื่อการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น               
และเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องต่อ ๆ ไป  

  ด้านการประกอบอาชีพ 
  จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ในการใช้ระบบ
บา ร์โค้ ด  ก ารจั ดการคลั งสินค้ า  ซึ่ งส ามารถน าไปใช้ ในอนาคตได้จ ริ ง  และต่อยอดใน                                    
การประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตนเอง 
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4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการท าโมเดล 
  คณะผู้จัดท าโครงการได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้าน ความีเหตุผล มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารเงินโดยการตัดสินใจในการซื้ออุปกรณ์ที่พอเหมาะสมไม่มากเกินความจ าเป็น เพราะอาจ     
ท าให้อุปกรณ์ที่ซื้อมาเหลือใช้ อาจท าให้งบปานปลาย 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

  จากการที่ได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บแก้วพลาสติกในคลังสินค้าโดยใช้ระบบ

บาร์โค้ดของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ท าให้เราทราบถึงขึ้นตอนการท างานของระบบบาร์โค้ด   

ว่ามีปัญหาอย่างไร และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้ามีปัญหาจัดเก็บอย่างไรบ้าง ทางคณะ

ผู้จัดท าพบปัญหาและประโยชน์ต่าง ๆ ในการท างานขององค์กร ดังต่อไปนี้ 

  1. ปัญหาขั้นตอนการท างานของระบบบาร์โค้ดที่ใช้ในคลังสินค้าของบริษัท อีสเทิร์น

โพลีแพค จ ากัด เกิดความล้าช้าในการท างานเมื่อน าระบบบาร์โค้ดเข้าช่วยในเร่ืองการจัดเก็บแก้ว

พลาสติกจึงท าให้บริษัทน าระบบบาร์โค้ดมาใช้เป็นเพียงระบบเสริมให้แก่ความต้องการของลูกค้า 

  2. ปัญหาการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้าของบริษัท อีสเทิ ร์น โพลีแพค 

จ ากัดเกิดจากการซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้ในเวลาที่ต้นทุนต่ า ท าให้พื้นที่น้อยไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บและ         

ในบางคร้ังที่ต้องการใช้พื้นที่จริง ๆ 

  3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงานที่ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเร่ืองเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดและยังสามารถรู้ถึง

วิธีการแก้ปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในคลังสินค้า 

ข้อเสนอแนะ 

  1. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบบาร์โค้ด    

และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อบาร์โค้ดขัดข้องในขณะที่ท างานให้มากขึ้นเพื่อไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน

และยังท าให้ประหยัดเวลาในการท างานมากขึ้น และยังคงพัฒนาระบบบาร์โค้ดต่อไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

  2. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ควรตรวจสอบคลังสินค้าทุกคร้ังเวลาซื้อวัตถุดิบมา

เก็บไว้ว่ามีพื้นที่เพียงพอในการเก็บหรือเปล่า และควรแบ่งหน้าที่ให้พนักงานดูแลในส่วนที่ตนได้รับ

มอบหมาย ควรจดบันทึกทุกคร้ังเวลาที่รับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า 

  3. บริษัทอีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ควรมีที่ท าความสะอาดร่างกายทุกแผนก             

เพราะบริษัทท าธุรกิจเกี่ยวกับการแปรสภาพพลาสติก 
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  4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินเพื่อซื้อ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท าโมเดล การคิดและการหาเหตุผลที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นจริง ๆ เพื่อที่จะให้

ได้โมเดลที่มีคุณภาพมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

  การเตรียมความพร้อมมาดีมาก 
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(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 230 
2 กระดาษลูกฟูก 9 แผ่น 225 
3 กระดาษลายน้ า 2 แผ่น 50 
4 กระดาษสี 2 แผ่น 90 
5 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 416 
6 เดินเส้น 3 ม้วน 36 
8 กาว 2 หน้า 20 
9 ไส้กาว 1 แพ็ค 20 

10 ปืนกาว 20 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กรรไกร 42 
13 คัตเตอร์ 2 ด้าม 30 
16 ปกใส 1 แผ่น 5 
17 กาว UHU 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 812 
19 กระดานไม้ 150 
20 กระดาษสติ๊กเกอร์ 50 

รวม 2,396 
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