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บทคัดย่อ 
  กรณีศึกษา บริษัท โฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษา
วิธีการดูแลรักษาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้า  เพื่อศึกษาปัญหาการดูแลรักษาชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้า  เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในคลังสินค้า เพื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
และ เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
 
 โปรแกรม Microsoft word 2016 คณะผู้จัดท าได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งาน
และการจัดหน้าและการท าโครงการเล่มนี้  และโปรแกรม Google Chrome ในการค้นหาข้อมูล
ประกอบโครงการในคร้ังนี้ 
 
 ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์
ต่อผู้จัดท าเกี่ยวกับการศึกษาด้านการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาชิ้นส่วน 
และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นน้องให้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการดูแลรักษาชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และยังศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาชิ้นส่วน และทางบริษัทฯได้น า
ข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาข้อมูลดูงานเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อไป 



(2) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน

อาจารย์ ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้
ค าแนะน าที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังคอยกระตุ้นและเป็นก าลังใจคอยผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จ
อย่างสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 

  กราบขอบพระคุณ บริษัท โฮชิน อีเล็กทรอนิคส์ จ ากัด ที่มอบโอกาสให้คณะ
ผู้จัดท าเข้าไปศึกษาดูงานภายในบริษัท ตลอดจนให้ความห่วงใยและอ านวยความสะดวกในเร่ือง
ต่างๆ แก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาดูงานอยู่ภายในบริษัทนี้ 

 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
กรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ของคณะผู้จัดท า ที่คอยเป็น
ก าลังใจและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ 

           
          คณะผู้จัดท า 
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        บทที1่ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 
  คลังสินค้า ( warehouse ) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ ในการ
เก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่
เก็บในคลังสินค้า ( warehouse ) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบ ( Material ) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ 
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ และ สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการ
ผลิต ตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้
ผู้ รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
คลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการ
เก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ า
ที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ ( ที่มา : www.riverplusblog.com/2011/08/18/warehouse-
management-basic-knowledge/ ) 
  
 คลังสินค้าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับสถานประกอบการทุกบริษัทจะมีคลังสินค้าไว้
จัดเก็บสินค้าที่ผลิตและจัดจ าหน่าย เช่นเดียวกับ บริษัทโฮชิน อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจ
ด้านการผลิตและขายส่ง อุปกรณ์เพาเวอร์ซัพพลาย  ( Power Supply ) และอุปกรณ์สายไฟ
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Cables ) เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาจัดเก็บไว้ใน
คลังสินค้าเพื่อจะจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างเหมาะสมแก่ตัวสินค้า เช่น  สายไฟ หัวสาย RJ-
45 ปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทได้น าระบบ Barcode มาใช้ในการจัดเก็บสินค้าในการท างานเพื่อลด
ความผิดพลาด 
 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจะศึกษาการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้าของ
บริษัท โฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ จ ากัด เพื่อศึกษาให้เข้าใจวิธีการควบคุมการจัดเก็บชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้าน าไปเป็นประโยชน์แนวทางในการศึกษา 

http://www.riverplusblog.com/2011/08/18/warehouse-management-basic-knowledge/
http://www.riverplusblog.com/2011/08/18/warehouse-management-basic-knowledge/
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วัตถุประประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาวิธีการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้าของ บริษัท     

โฮชิน อิเล็กทรอนิกส์จ ากัด  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้าของบริษัท  
โฮชิน อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 3.เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
คลังสินค้า 
  4. เพื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน
อนาคต   
 5.  เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจวิธีการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้าของ บริษัท  โฮชิน 
อิเล็กทรอนิกส์จ ากัด 

2. รู้ปัญหาการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้าของบริษัทโฮชิน 
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 3. เข้าใจการศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
คลังสินค้า 
 4. เพื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน
อนาคต   
 5.  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 



 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนิน ธุรกิจ 

 
 บริษัทโฮชินอีเล็คโทรนิคส์จ ากัด หรือที่มีชื่อย่อว่าบริษัทว่า “HCE” บริษัทด าเนิน

ธุรกิจด้านการผลิตและขายส่งเคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที่ 
5. นโยบายและวิสัยทัศน์  
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท  
 บริษัทโฮชินอีเล็คโทรนิคส์จ ากัดก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นผู้น าในการผลิตชุด
สายไฟ Wire Harness ,สายไฟที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, ชุดสายไฟคอมพิวเตอร์, ชุดสายไฟ
รถยนต์และประกอบชุดสายไฟส าหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
 บริษัทโฮชินอีเล็คโทรนิคส์จ ากัดได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางส าหรับ
ความสามารถด้านวิศวกรรมและความเป็นเลิศด้านการบริหารลูกค้าของเราจะพึ่งพาความเชี่ยวชาญ
ของเราในด้านเทคโนโลยีสายผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 
 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯได้ผลิตและสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าที่มีคุณภาพสูงซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะกับลูกค้าหลักได้แก่ Delta, Electrolux, 
Beko,Mitsubishi, Hitachi, Sharp, Sony, Panasonic เป็นต้น 
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ผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ มาตรฐาน ISO / TS 16949 :2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISO / TS 16949: 2009                        ISO 9001 : 2008                             
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 หนังสือรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
 
สถานที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ (บางปู) เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
บุคคลติดต่อ Mr. YeongKarHeng 
ที่อยู่ : 668 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
รหัสไปรษณีย์ 10280 
โทร 02-3240015~8 
แฟกซ์  02-3240301~2 
E-mail  yeong@hoochin.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yeong@hoochin.co.th
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 

ภาพท่ี 2.2หน้าโรงานผลิตบริษัท  โฮชิน อิเล็กทรอนิกส์จ ากัด 

ภาพท่ี 2.3 แผ่นป้าย บริษัท  โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์จ ากัด 
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ภาพท่ี 2.4 หน้าออฟฟิสบริษัท  โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์จ ากัด 

 
 



 

Hoo Chin Electronics Co.,Ltd.
Organization Chart

Ms.Wantana.L
Adviser

Account Section Finance Section

Mr.Vichien.G
Account & Finance Leader

Mr.Vichai.C
Finance Director

Final Outgoing
Quality Assurance

Incoming
Quality Control

In-Process
Quality Control

Document
Control Center

QA Interior Affair
Clerk & Engineer

Mr.Pitakpong
Supervisor of Quality Assurance

Mr.Joseph.H (Acting)
Quality Assurance Manager

Wacharat
Project Engineer

Mr.Singthon
IE Engineer

Ms.Mayuree
Document Control

Mr.Warit
Supervisor of Engineer

Mr.Yeong.H
R & D Engineering Manager

Supervisor of Technician
Mr.Tong.S

Manual
Solder & Crimp

Auto
Cut & Crimp

Mr.Tong.S
Supervisor of Crimping Line

Production
Ass'y L1

Production
Ass'y L2

Production
Ass'y L3

Production
Ass'y L4

Production
Sorting & Rework

Production
Ass'y L5

Production
Line's Inspect

Production
Ass'y M1

Mr.Cherluar.D
Supervisor of Assembly Line

Mr.Jeerawat.S
Production Manager

Mr.Tom Chan
 Plant  Manager

Ms. Wendy Sheng
Customer Service

Ms.Mei Hui, Lee
Sales & Market Development

Ms.Numphung
Interior Affair # Customer

vacancy
Sales & Marketing Manager

Ms.Suwana
PMC Supervisor

Material Purchase Control

Production Planning Control

Cost  Analysis Control

Raw  Material

Semi  Parts

F/G  Products

Inventory (W/H) Control

Mr.Chao-Chien.S
PMC Manager

Ms.Nuenjan.J
Administration & Safety

Ms.Arranya.G
Personal & Welfare

Mr.Sutthirak.P
MIS & Computer Service

Ms.Chutima
Administration Supervisor

Mr.C.F,Hung
Assist.Manager (Sales Director)

Mr.Joseph Huang
Assist.General Manager

Mr.Chang Feng-Hao
Managing Director (President)

Mr.Pongsak.C
Chairman

3. ผังองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 ผังองค์กร บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด 
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4. แผนท่ี 

 
ภาพท่ี 2.6 แผนที่ บริษัท บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด 

 8 
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5. นโยบาย และ วิสัยทัศน์  
 นโยบาย4 ข้อ เป็นกลยุทธ์ของความส าเร็จ 

การบรหิารที่ดีเยี่ยม 
คุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การบริการลูกค้าอย่างประทับใจ 

 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือ บริการใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการลดของเสียหรือการประหยัดพลังงาน 
การปรับปรุงและลดมลภาวะที่เป็นพิษอย่างต่อเน่ือง 
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 วิสัยทัศน์ 
 พนักงานของเราคือสินทรัพย์ที่ส าคัญที่สุดของเรา  เราจะพัฒนาพนักงานอย่าง
เต็มที่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาออกมา   
 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 บริษัทโฮชินอีเล็คโทรนิคส์จ ากัดผู้น าในการผลิตชุดสายไฟ Wire Harness ,สายไฟ
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, ชุดสายไฟคอมพิวเตอร์, ชุดสายไฟรถยนต์และประกอบชุดสายไฟ
ส าหรับผลิตภัณฑ์มีความเชี่ยวชาญ และช านาญเป็นพิเศษ ส าหรับแม่พิมพ์ และแบบพิมพ์ต่างๆ ของ
ชุดสายไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบครัน 
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ภาพท่ี 2.7 สาย SATA3.0 สีฟ้า (มีหัวล็อค) 

 
ภาพท่ี 2.8 เต้าเสียสายไฟ power supply 
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ภาพท่ี 2.9 ผลิตภัณฑ์ สาย IDE Cable(สายแพ IDE) 

 
ภาพท่ี 2.10 ผลิตภัณฑ์ สาย LAN 
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ภาพท่ี 2.11 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal 

ภาพท่ี 2.12 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 



13 
 

 
 ภาพท่ี 2.13 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 
ภาพท่ี 2.14 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.15 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียบไฟ power supply 

 
ภาพท่ี 2.16 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal 
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ภาพท่ี 2.17 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 
ภาพท่ี 2.18 ผลิตภัณฑ์ สาย IDE Cable 
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ภาพท่ี 2.19 เต้าเสียสายไฟ power supply 

 
ภาพท่ี 2.20 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.21 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 
ภาพท่ี 2.22 ผลิตภัณฑ์ สายไฟแดงด า ชนิดสายอ่อน 
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ภาพท่ี 2.23 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 
ภาพท่ี 2.24 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.25 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 
ภาพท่ี 2.26 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียสายไฟ power supply 
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ภาพท่ี 2.27 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียสายไฟ power supply 

 
ภาพท่ี 2.28 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.29 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียสายไฟ power supply 

 
ภาพท่ี 2.30 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

(ที่มา:WWW.hoochin.com) แหล่งอ้างอิง :  บริษัทโฮชินอีเล็คโทรนิคส์จ ากัด/ Hoo Chin Electronics 
Company Limite 



 

บทที3่ 

แนวคิดเละทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
 คณะผู้ รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาข้อมูลการดูแลรักษาชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในคลังสินค้า บริษัท โฮชิน อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 

1. แนวคิดทฤษฎีการจัดการคลังสินค้า  
2. ความส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า 
4. การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า 
5. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
6. ค านิยามศัพท์ 

 
1. แนวคิดทฤษฏีการจัดการคลังสินค้า    

ความหมายของคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ (Introduction to Storage Warehouse) 
 คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้า ในคลังสินค้าท าหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างการ
เคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนระบบคัดแยกสินค้า ในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า 
(warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 กล่องบรรจุภัณฑ์และสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งอยู่ในรูปสินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับ
รวมไปถึงงานระหว่างการสั่งน าเข้า จนสินค้าหมดที่และต้องการย าเข้ามาใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) 
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 การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การ
จัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนิน
ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน 
                           การควบคุม คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจาก
การ ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 

ความหมายของคลังสินค้าและการจัดการคลังสินค้า 
 คลังสินค้า (Warehouse) ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง สถานที่ เก็บสินค้า ,
คลังสินค้า ,โกดังสินค้า , โรงพัสดุคลังสินค้ายังรวมถึงสถานที่ เก็บสินค้าประเภทที่ต่างๆ เช่น คลัง
พัสดุ (Depot) ,คลังสินค้าประเภทที่แช่เย็น (Frozen Warehouse) คลังส าหรับกระจายสินค้า
(Distribution Warehouse) , คลังพลาธิการ คลังยุทธ์ปัจจัย , แท็งค์เก็บสินค้าของเหลว (Liquid Tank) 
, ฉางเก็บสินค้า (Silo) , คลังสินค้าท่าเรือ (Wharf) คลังสินค้าประเภทที่ ICD และCrosso Dock 
Warehouse ฯลฯ นอกจากนี่Warehouse ตามความหมายของโลจิสติกส์ หมายถึงสถานที่ ใช้ในการ
เก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและคุณสมบัติที่พร้อมจะส่งมอบให้กับบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบรรลุเป้าหมายแบบ Right Time , Right Quantities ,Right Place โดย
ภารกิจที่ส าคัญคลังสินค้าจึงท าหน้าที่เป็นที่พักและเก็บสินค้าหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ โดยเป็นสถานที่ 
ซึ่งใช้ในการพักสินค้าชั่ว คราวจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้ที่มีความต้องการไม่ว่าจะเพื่อการ
ผลิตหรือเพื่อจ าหน่าย จ่ายแจก หรือขาย หรือส่งมอบ คลังสินค้าจึงต้องมีหน้าที่ส าคัญ 3 ประการคือ
ประการแรก ท าหน้าที่ในการรับสินค้า โดยการตรวจสอบจ านวนคุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ
จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้อง
กับปริมาณ , จ านวน, สภาพและคุณภาพ โดยคลังสินค้าทุกประเภทที่จะท าหน้าที่ในฐานะผู้ทรง
สิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าชั่วคราว ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบที่จะมีต่อตัวสินค้า ดังนั้นหน้าที่
ประการที่สองของ Warehouse จึงเกี่ยวข้องกับการควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ใน
คลัง ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการ ทั้งการใช้เทคนิคเทคโนโลยีในการเก็บและทักษะ , เคร่ืองมือ
และเคร่ืองทุ่นแรงประเภทที่ต่างๆ เช่น รถยก, ชั้นวางสินค้า , การควบคุมบรรยายกาศอุณหภูมิและ
สภาพแวดล้อมในคลังให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด แต่ละประเภทที่รวมถึงอาศัยระบบและการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ Automated Robot System (ระบบหุ่นยนต์) ,ระบบ 
Bar Code หรือRFID รวมถึงระบบการสื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ โดยกิจกรรมในการควบคุมสินค้านี้จะ
เกี่ยวข้องกับการคัดแยกสินค้า , การPacking , การแบ่งบรรจุ,การคัดเลือก , การติดป้าย และที่ส าคัญ
และเป็นหัวใจของ Warehouseคือ การควบคุมทางด้านเอกสาร ทั้งที่เกี่ยวกับรายงาน (Status) การ
เคลื่อนไหวการรับและการเบิก-จ่าย ที่เรียกว่า Inventory Report และการควบคุมทางบัญชีโดย
ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า จะเป็นจ านวนหนึ่งในสามของต้นทุนโลจิสติกส์ นอกจากนี้หน้าที่
ประการที่สาม ของคลังสินค้าคือการส่งมอบจ่ายแจกสินค้าไม่ว่าจะส่งมอบ 
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 สินค้าให้กับผู้ผลิต หรือการจัดส่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับ ทั้ง
จ านวน ,สภาพ , สถานที่และเวลา (Theright thing at the right place in the right time) เพื่อส่งมอบ
ให้กับลูกค้า ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้า ด้วยหน้าที่นี้ท า
ให้คลังสินค้า สามารถแยกออกตามลักษณะของภารกิจ ได้แก่ คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ (Storage 
Warehouse) ,คลังสินค้าส าหรับจ าหน่าย , ศูนย์ขนส่งสินค้า, คลังสินค้า ทัณฑ์บน (Bonded) , ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Dock Warehouse) และศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Center) จะเห็นได้
ว่าคลังสินค้าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์ 
 ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดรองจากกิจกรรมด้านขนส่ง ทั้งนี้การลดต้นทุนโลจิสติกส์
ได้ผลและท าได้รวดเร็วเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ก็โดยการลดจ านวนสินค้าคงคลัง โดยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการส่งมอบ ที่เรียกว่า Just In Timeโดยภารกิจของคลังสินค้าจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่โดยเน้นประสิทธิภาพทางด้านค้าและการใช้ประโยชน์สูงสุดของ
พื้นที่ (Space Utility) 
 โดยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลังสมัยใหม่จะให้ความส าคัญ
ของ Zero Stock หรือ สต็อกที่เป็นศูนย์ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายและไม่ได้หมายความว่าจะ
ไม่มีสิ่งค้าคงคลังเหลืออยู่เลยแต่ความหมายของ Zero Stock นั้นได้เอาสต็อกที่เป็นศูนย์เป็นตัวตั้ง
โดยพยายามให้มีกระบวนการต่างๆที่จะท าให้สินค้าคงคลังน้อยที่สุดโดยมีตัวชีวัดเปรียบเทียบกับ 
Zero Stock ซึ่งอาจจะมีการน าระบบการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า Six Sigma มาใช้และด าเนินการน า
ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า  
 Logistics Best Practice โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่า ปริมาณของสินค้าคงคลังที่ธุรกิจ
จะยินยอมให้มีมากที่สุดมีได้เท่าไหร่ ซึ่งจะต้องมีระบบ KPI และระบบ Balance Score Card มาใช้
ควบคู่กันก็จะได้ประโยชน์สูงสุดคลังสินค้าไม่ว่าจะคลังของธุรกิจเองหรือคลังสินค้าของ utsource ก็
ล้วนแต่เป็นกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ในการท าหน้าที่เป็น Buffer ในการรองรับช่องว่างของ
ความสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้กับสินค้าที่มีการส่งมอบให้กับลูกค้าได้จริงโดยปริมาณ
สินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสินค้าส าหรับคนไทยมักจะถือเป็น  
 ทรัพย์สิน(Asset)อยู่ในบัญชีงบดุลขณะที่การจัดการสมัยใหม่จะถือว่าสินค้าคงคลัง
เป็นค่าใช้จ่ายเป็นCost ซึ่งโดยข้อเท็จจริงมูลค่าของสินค้าคงคลังจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงอัน
เนืองมาจากความเสียหายในการจัดเก็บ , ต้นทุนในการจัดเก็บ , การเสื่อมสภาพ และสินค้าบางส่วน
ก็เป็น Waste หรือขยะซึ่งไม่กล้าทิ้งและไม่กล้าตัดบัญชีซึ่งวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันของ 2 มุมมองนี้จะ 
เป็นตัวบ่งชีของธุรกิจที่ไม่ได้มีการจัดการด้วยโลจิสติกส์กับธุรกิจที่มีการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ
ซึ่งธุรกิจประเภทที่นี้จะ 
 มีการบริหารจัดการโดยใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารมาแทนสินค้าคงคลัง ที่
เรียกว่า“Information Replace Inventory”โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเมื่อเฉพาะส่งมอบสินค้า
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เท่านั้นไม่ใช่ผลิตไปเพื่อเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอการส่งมอบซึ่งเป็นเทคนิคที่ส าคัญที่ธุรกิจของ
ไทยจะต้องมีการริเร่ิมในการ 
 ปรับปรุงโดยเลิกการคาดเดาความต้องการของตลาดไม่ว่าจะใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์หรือทางสถิติโดยการขาดความเชื่อมโยงกับคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ของการคาดเดา
เช่นนี้ก็คือ ปริมาณของสินค้าคงคลังที่เรียกว่าSafety Stock หรือ สต็อกกันเหนียว ซึ่งที่สุดแล้วก็
กลายเป็นต้นทุนขององค์กร 
  ซึ่งคือเหตุผลส าคัญที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยท าไมจึงสูงกว่าประเทศคู่แข่งไม่ว่า
จะเป็นประเทศมาเลเซียหรือประเทศสิงคโปร์หรือประเทศที่พัฒนาแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยน
มุมมองโดยการวัดผลส าเร็จของธุรกิจด้วยการมีWarehouseขนาดใหญ่และใช้พื้นที่ของโรงงานและ
หรือทุนหมุนเวียน1ใน3ไปกับเร่ืองของคลังสินค้าและสินค้าคงคลังซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อการแข่งขัน
ในยุคเสรีการค้า 

วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 
 สามารถมีสินค้าคงคลัง บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความ

ต้องการของ ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
 สามารถลดระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลังในราคาต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อ

ท าให้ต้นทุน การผลิตต่ าลงด้วย 
ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 

(warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าเพื่อจัดเป็น
ขนส่งขนาดใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 

คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk 
warehouse) ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยก
สินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบ ให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 
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ภาพท่ี  3.2  การแบ่งประเภทสินค้าตามลักษณะสินค้า 
คลังสินค้าพิเศษ(ควบคุมอุณหภูมิความชื้น)   คลังสินค้าพิเศษมักจะเป็นคลังสินค้าที่

มีขนาดเล็ก เพื่อใช้เก็บสินค้าที่มูลค่าสูง ซึ่ง ต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม 
เพื่อคงคุณสมบัติของสินค้าไว้ ตัวอย่างสินค้าได้แก่ แว่นตาและเคร่ืองเวชภัณฑ์ต่างๆ  

คลังสินค้าทั่วไป   คลังสินค้าทั่วไป มีหน้าที่เก็บสินค้าหลากหลายที่ไม่ต้องการการ
รักษาดูแลเป็น พิเศษ อาทิเช่น สินค้าอุปโภคและเครื่องใช้สอยทั่วไป เป็นต้น 
(ที่มา : https://riverplusblog.com/2011/08/18/warehouse-management-basic-knowledge/) 
2. ความส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง  

การบริหารสินค้าคงคลัง 
 ในการวางแผนการผลิตรวม จะมีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและต้นทุน

ของสินค้าคงคลัง ซึ่งสินค้าคงคลังนี้เป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการผลิต สินค้าคง
คลังของแต่ละกิจการจะแตกต่างกันไป แม้แต่ในกิจการบริการจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังด้วย
เช่นกัน ในบทนี้จะเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในจ านวนที่เหมาะสม เพราะในการ
บริหารการผลิตถือว่าสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนจมประเภทหนึ่ง  

 ถ้าเก็บรักษาไว้มากเกินไปจะก่อให้เกิดต้นทุนการเก็บรักษา แต่ถ้ามีสินค้าคงคลัง
ในจ านวนน้อยเกินไป จะต้องสั่งสินค้ามากคร้ังขึ้นท าให้เป็นการเพิ่มต้นทุนการสั่งซื้อ ซึ่งในการ
บริหารการผลิตจะต้องบริหารต้นทุนทั้งสองนี้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ รวมทั้งจ านวนสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมโดยใช้การค านวณหาจุดคุ้มทุน  

 การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินงานขององค์การส่วนใหญ่ 
เพราะด้วยเหตุหลายประการคือ เงินทุนส่วนหนึ่งจะจมอยู่ในรูปของสินค้าคงคลัง และประกอบกับ
ต้องมีสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินงานประจ าวันอย่างเพียงพอกับความ
ต้องการที่ได้คาดคะเนไว้เป็นอย่างดี  
ความส าคัญของสินค้าคงคลัง  
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จากการศึกษาความหมาย และความจ าเป็นของสินค้าคงคลังแล้ว พอสรุป
ความส าคัญและความจ าเป็นของคลังสินค้าได้ดังนี้  

 1. ท าให้โรงงานสามารถผลิตสินค้า หรือเดินเคร่ืองจักรได้ตลอดสม่ าเสมอ อย่าง
เต็มก าลังการผลิต และท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง  

 2. ช่วยท าให้การผลิตไม่หยุดชะงัก ถึงแม้เคร่ืองจักรจะช ารุดเสียหายเพราะยังมี
สินค้าในคลังสินค้า เช่น เคร่ืองอัดปูนเม็ดในโรงงานปูนซีเมนต์ช ารุด โรงงานก็ยังมีปูนเม็ดในโกดัง
ที่จะน าออกมาบดเข้าเคร่ืองบดเพื่อเป็นซีเมนต์ผงจ าหน่ายได้  

 3. ช่วยให้โรงงานสามารถเก็บสินค้าไว้ได้ ในช่วงราคาสินค้าตกต่ า  
 4. ช่วยท าให้โรงงานมีสินค้าจ าหน่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ความ

ไม่แน่นอนของการขนส่งสินค้า เกิดปัญหาทางธรรมชาติ  
 5. ช่วยท าให้การผลิตและการจ้างแรงงานเป็นไปโดยสม่ าเสมอ ไม่ท าให้เกิดการ

ท างานหรือเคร่ืองเดินเปล่า ในการผลิตสินค้าบางอย่างจะต้องคาดคะเนถึงราคาวัตถุดิบในอนาคต
ด้วย และจ าเป็นจะต้องจัดหามาเก็บไว้ล่วงหน้าด้วยก่อนราคาจะขึ้น  

ประเภทของสินค้าคงคลัง (type of inventory) สินค้าคงคลัง แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ  
 1. สินค้าคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด (odds and ends) สินค้าคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด 
หมายถึง วัตถุดิบประเภทช่วยเหลือให้การผลิตด าเนินไปได้ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน น้ ามัน เชื้อเพลิง 
เป็นต้น ชิ้นส่วนสินค้าคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ดนี้ จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าส าเร็จรูป  

 2. สินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและอะไหล่ (raw material or spare parts) สินค้าคง
คลังประเภทนี้ ได้แก่ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าส าเร็จรูป เช่น น๊อต       
หัวเทียนที่จะใส่รถยนต์ เหล็กจะน ามาผลิตเป็นตัวถังรถยนต์ หินปูนที่จะน าผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น  

 3. สินค้าคงคลังประเภทกึ่งส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป (work in process 
inventory) หมายถึง วัสดุที่ผ่านจากวัตถุดิบมาแล้ว แต่ยังไม่เป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น เคร่ืองเคลือบ
ดินเผาที่ผ่านการเผามาครั้งหนึ่งแล้วยังต้องน ามาเขียนสีก่อน จะต้องเก็บในกระบวนการผลิต แล้วจึง
น าไปเผาเคลือบเป็นสินค้าส าเร็จรูป ปูนอัดเม็ด เป็นต้น  

 4. สินค้าคงคลังประเภทส าเร็จรูป สินค้าส าเร็จรูป (ready made or finished 
products) หมายถึง สินค้าที่สมบูรณ์เรียบร้อย แล้วน าไปเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอจ าหน่ายกลายเป็น
สินค้าประเภทส าเร็จรูป รถยนต์ มาม่า ผงชูรส เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของคลังประเภทที่กระจายสินค้า 
 - เพื่อความรวดเร็วในการกระจายสินค้าพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนด าเนินงานใน

ส่วนอ่ืนของแผนธุรกิจโดยรวม อาจพิจารณาว่าการกระจายสินค้าต้องสอดคล้องกับการ
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ประชาสัมพันธ์สินค้า ในด้านการผลิตต้องมีการกระจายสินค้าไปสู่คลังสินค้าต่างๆ ได้ตรงตาม
แผนการผลิตของลูกค้า 

 - ประหยัดต้นทุนรวมของสินค้าโดยการผลิตที่เรียกว่า Zero Stock 
 - ใช้เป็นกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขันโดยอาจไปตั้ง

คลังสินค้าใกล้กับลูกค้า 
 - ใช้เป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเพื่อให้มีปริมาณพอเพียงกับการจัดส่งเช่นการบรรจุ

สินค้าแบบConsolidate คือรวบรวมสินค้าของแต่ละผู้ส่งหรือผู้ขาย ซึ่งมีจ านวน ไม่พอเพียงที่จะ
จัดส่งให้เต็มตู้Containerธุรกิจ Supply Chain ท าหน้าที่ในการ ให้บริการในการรวบรวมสินค้า
เพื่อให้สินค้ามีปริมาณมากพอที่จะบรรจุตู้สินค้า หรือคุ้มกับการบรรทุกในแต่ละเที่ยวของขนส่งอาจ
พิจารณาได้จากการส่งมอบได้ครบถ้วนตามปริมาณความต้องการที่เกิดขึ้นในแหล่งต่างๆที่ต้อง
กระจายสินค้า 

 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่อาจตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์อื่นเป็นหลักมากกว่าที่จะใช้เป็นที่เก็บรักษาสินค้าซึ่งอาจมีลักษณะดังนี้ 

 - คลังสินค้าปลอดอากร ซึ่งอาจตั้งขึ้นโดยอาศัยกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมาย
สรรพสามิตหรือกฎหมายอ่ืนๆงดเว้นภาษีหรือค่าอากรขณะที่เก็บและช าระภาษีเมื่อมีการน าออกไป
จ าหน่าย 

 - คลังสินค้ายุทธภัณฑ์เป็นคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารโดยเฉพาะ 
 -  คลังสินค้าที่เป็นตลาดกลาง เป็นคลังสินค้าที่มีไว้โดยไม่มุ่งหมายทางธุรกิจแต่ 

เพื่อเก็บสินค้าทางเกษตรในช่วงฤดูกาลอาจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมื่อหรือการพยุงราคาขอสินค้า 
 - คลังสินค้าเพื่อการเก็บสินค้าที่มีการจ านองหรือจ าน า หรือเพื่อขอโควต้า ต่าง ๆ 
 - คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้แก่คลังสินค้าซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเช่น 

Frozen Storage,คลังสินค้าเก็บเคมีหรือคลังสินค้าเก็บไวน์ 
 - คลังยุทธ์ปัจจัย เป็นคลังสินค้าที่มีไว้เพื่อการทหาร 
 - คลังสินค้าเทกอง มักจะเป็นคลังสินค้าที่ไม่มีหลังคา ใช้ในการเก็บพืชไร่, หรือแร่

ธาต ุ
 - คลังสินค้าประเภทที่ไซโลและถัง (Silo & Tank) ซึ่งมีลักษณะปิดมิดโดยมี

วัตถุประสงค์ในการเก็บสินค้าบางประเภทที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ด, เกล็ด, ผลหรือเป็นของเหลวหรือ
ที่เป็นก๊าซ 

การแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ 
 1. คลังสินค้าที่มิดชิด มีก าแพง เพดาน และประตูได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป ซึ่งบาง
แห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิหรือ มีการติดต้ังเคร่ืองท าความเย็น (Frozen Warehouse) 
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 2. คลังสินค้าที่มีแต่หลังคาแต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่เสียหายจาก
สภาวะอากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้า หนัก ซึ่งโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก 

 3. คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้า ท่วม 
ไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็น
ลานวางสินค้าทั่วไปคลังสินค้ากลางแจ้งอาจได้แก่ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์เช่น ตาม 
ICD หรือท่าเรือ หรือสนามบิน นอกจากนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ 
หรือ สินค้าเทกอง หรือพืชไร่แร่ธาตุต่างๆ 

 4. คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่สินค้าน าเข้าหรือเอาออก 
โดยวิธีดูดผ่านท่อ(Pipe) เช่น คลังเก็บน้า มัน เก็บเคมีหรือSiloเก็บอาหารสัตว์, สินค้าการเกษตร    
ต่าง ๆ 

 5. คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ได้แก่ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือเคร่ืองบินหรือ
โบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อ
รอการส่งมอบ 

 6. คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่ง
ปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทที่หนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธีDown Load ผ่าน
เครือข่าย Network เช่น Web siteเป็นต้น 

กิจกรรมในคลังสินค้า 
 1.งานรับสินค้า (Goods Receipt) การรับสินค้าเป็นการน าสินค้าเข้า เพื่อที่จะท าการ
จัดเก็บโดยระบบของการรับสินค้าจะมีการตรวจสอบสินค้าได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นจ านวน 
ขนาด น้า หนักราคา ตลอดจนไปถึงช่วยค านวณ ยอดสินค้าที่ยังคงค้างอยู่ใน สต๊อกเพื่อที่จะสามารถ
จัดสรร พื้นที่ที่จะน าสินค้าในล็อตใหม่เข้าไปเก็บ ระบบยังสามารถบอก รายละเอียดในการเรียง
จัดเก็บ สินค้าแต่ละชนิดเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
 2.  การตรวจพิสูจน์ทราบ (Identify Goods) เพื่อรองรับความถูกต้องในเร่ืองของ 
ชื่อ หมายเลข หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้ารายการน้ัน 

 3. การตรวจแยกประเภทที่ (Sorting Goods) ในสินค้าหรือวัสดุบางอย่างอาจมี
ความจ าเป็นต้องแยกประเภทที่เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา เช่น ของดี, ของช ารุด, ของเก่า
,ของใหม่ ซึงต้องแยกออกจากกันในการเก็บรักษาคลังสินค้า 
 4. งานจัดเก็บสินค้า (Put away) ระบบตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้น เก็บของ
ต่างๆ ว่ามีขนาดและน้า หนักเท่าไหร่ เพียงพอต่อสินค้าที่จะน าเข้า มาเก็บหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถ
จ าแนกประเภทที่ของสินค้าที่จะ น ามาเก็บ และช่วย ให้พนักงานสามารถรู้ถึงสถานที่ในการเก็บ
สินค้าได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องพึงกระดาษหรือความจ า และช่วยบริหารเนื้อที่และจัดโซนที่
เหมาะสม 
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 5. งานดูแลรักษาสินค้า (Holding Goods) งานดูแลรักษาสินค้าประกอบด้วยงาน
ย่อยๆต่างๆเช่น 

- การตรวจสภาพ ตามลักษณะเฉพาะของสินค้าแต่ละชนิดซึ่งมีการเสื่อมสภาพที่
แตกต่างกัน 

- การถนอม สินค้าบางประเภทที่ต้องได้รับการถนอมตามระยะเวลา 
- การตรวจสอบเป็นการตรวจนับสินค้าที่เก็บรักษาเพื่อสอบยอดกับบัญชีคลุมใน

คลังสินค้าไม่น้อยกว่าปี ละ2 ครั้ง 
 6. งานจัดส่งสินค้า (Dispatch goods) 
7. การน าออกจากที่เก็บ (Picking) 
8. การจัดส่ง (Shipping) 
9. การส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross docking) 

(ที่มา : https://sites.google.com/site/introtowarehouse/home) 
3.  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า 

 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายตัวที่จะเข้ามาช่วยในเร่ืองการบริหารจัดการ เช่น 
บาร์โค้ด และRFID ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญในการเสริมศักยภาพการท างาน ขณะนี้หลายบริษัทก าลัง
มีแผนการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ถึงแม้ว่าจะต้องลงทุนสูงแต่ประโยชน์คือสามารถช่วยให้การ
ท างานมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ ล้วนมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เพราะ
ช่วยให้การท างานง่ายขึ้น โดยหากติดเคร่ืองอ่านที่หน้าโกดังเมื่อสินค้าผ่านเคร่ืองจะท าการอ่าน
ข้อมูลสินค้าทั้งหมดนอกจากนี้ระบบ RFID ยังช่วยเร่ืองความปลอดภัย เพราะหากสินค้าออกจาก
คลัง เคร่ืองจะทราบโดยอัตโนมัติและบันทึกว่าของหายไปเมื่อไรเวลาเท่าไรแต่ขณะนี้ราคาของการ
ติดตั้งระบบRFID ยังมีราคาสูงมากอย่างไรก็ตามเชื่อว่าไม่นานจะมีการน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์มาก
ขึ้น แม้ว่าการบริหารจัดการคลังสินค้าจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้
เติบโตข้างหน้าเพียงใดก็ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทต้องลงทุนสร้างแวร์เฮาส์เป็นของตัวเอง 
เพราะการสร้างแวร์เฮาส์ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงรวมถึงมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอีกมากมาย ดังนั้น
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่มีความช านาญให้จัดการแทนจึงเป็นอีกหนทางที่ดีกว่า เนื่องจาก
ต้องใช้เงินที่ค่อนข้างสูง มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอุปกรณ์เคร่ืองมือค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีรวมถึงค่าใช้จ่ายแฝงอีกมาก เชื่อว่าการ outsource น่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่า “ปัจจุบันควร
มองว่าจะท าอย่างไรให้ไม่มีแวร์เฮาส์เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง หากจ าเป็นต้องมี
คลังสินค้าล าดับแรกต้องศึกษาประโยชน์ที่ได้รับและสอดรับกับธุรกิจ เพราะคลังสินค้ามีหลาย
ประเภทที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท เพื่อจะได้ก าหนดรูปแบบและ
ท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมว่าควรจะตั้งอยู่ในแหล่งของลูกค้า ตั้งอยู่ในแหล่งผลิต หรือควรตั้งในแหล่ง
วัตถุดิบ”เมื่อก าหนดรูปแบบคลังสินค้าได้แล้ว หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าจะใช้กับลูกค้ากลุ่มใด ใช้
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กับกลุ่มสินค้าอะไรนอกจากนี้ต้องค านึงถึงอัตราความต้องการในแง่กิจกรรมต่างๆ ที่จะท าใน
คลังสินค้า ซึ่งจะมีผลต่อการบริหารจัดการเพราะจะต้องแบ่งว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร ต้องจัดพื้นที่
ส าหรับพนักงานหรือไม่อย่างไร และที่ส าคัญคือการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ท างาน นอกจากนี้ต้องค านึงถึงการขยายการลงทุนในอนาคตด้วย เพราะการตั้งคลังสินค้าต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงมาก จึงควรต้องมีการวางแผนการท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ส าคัญคือเร่ือง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งบาร์โค้ด หรือ RFID รวมถึงระบบโปรแกรมซอฟแวร์ประเภทที่
ต่างๆ เช่น WMS ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญโลจิสติกส์ภาพรวมแล้วมีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์กลายเป็นกุญแจ
ส าคัญที่จะไขค าตอบว่าท าอย่างไรให้ธุรกิจสามารถสู้คู่แข่งได้เพราะในแต่ละอุตสาหกรรมมี
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและพัฒนาการของอุตสาหกรรม โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าจะท าให้เป็นองค์ประกอบให้เกิด
ระบบการจัดการแบบJIT และแบบ Lean ล้วนเป็นการบริหารจัดการที่ช่วยเสริมศักยภาพการท างาน
ทั้งสิ้นนอกจากนี้การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ
ระบบ Just in Time (JIT) และการบริหารงานแบบ Lean มาใช้ซึ่งเป็นหลักการที่มุ่งก าจัดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต “การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบการส าคัญ
หลายอย่างเข้ามาร่วมด้วยและด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดีจึงต้องอาศัย
ระบบการท างานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัย และบุคลากร
ที่เป็นมืออาชีพ”การมีคลังสินค้าเพื่อส ารองสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสยง
จากความแปรผันของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองหลักให้บริษัทนั้นๆ สามารถผลิตสินค้า
เพียงพอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ระบบการท างานของคลังสินค้าสิ่งที่ส าคัญที่สุด
คือ การมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการท างาน เพื่อช่วยให้ระบบการ
ท างานผิดพลาดน้อยที่สุด การบริ หารจัดการคลังสินค้าในฐานะกลไกเพื่อการกระจายสินค้าที่ มี
ประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการน าระบบไอที่เข้ามาเป็นตัวหลักส าคัญในการบริหารจัดการ 
เพราะหากไม่มีระบบไอที่ก็จะไม่สามารถสู้ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
ได้แก่ ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing cost) เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการให้บริการ
ภายในคลังสินค้าการจัดเก็บสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ
ต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการสามารถด าเนินงานเองที่เรียกว่า In-house และการจ้างให้ผู้อ่ืนๆ 
ด าเนินการให้หรือเช่าที่ผู้ อ่ืนที่เรียกว่า outsource และต้นทุนในการถือครองสินค้า(Inventory 
carrying cost) คือต้นทุนในการถือครองสินค้าหรือค่าเสียโอกาสที่เงินทุนไปจมอยู่ในสินค้า รวมถึง
ต้นทุนค่าดอกเบี้ยค่าประกันสินค้า เป็นต้น 

คลังสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า (Cross Dock Warehouse) 
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ภาพท่ี  3.3 คลังสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า 
คลังสินค้าซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า ที่แท้จริงจะมีลักษณะที่เรียกว่า 

Cross Dock หมายถึงคลังสินค้าใช้ส าหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็น
คลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง 
โดยศัพท์นี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ผู้ที่สนใจศึกษาหรืออยู่ในแวดวงของโลจิสติกส์คงเคยได้
เห็นและได้ยินมามากพอสมควรโดย Cross Dock ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็นสถานที่ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะท าหน้าที่ในการบรรจุและคัดแยกสินค้า โดย Cross Dock 
จะท าหน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่งIntermodal Linkage ซึ่งอาจเป็น
จาก Suppliersหลายรายแล้วน ามาคัดแยกรวมรวม บรรทุกเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละราย จึงเหมาะกับ
ลักษณะของธุรกิจที่เป็น Wholesaler Consumer Goods ซึ่งจะจัดส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านConvenience Store หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมีOrder ย่อยที่หลากหลาย Cross Dock จึงเป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการ Outsourcing ในการเปลี่ยนถ่าย
สินค้าระหว่างพาหนะ ซึ่งใช้ในการขนส่ง โดย Cross Dock จะมีลักษณะคล้ายคลังสินค้าที่มี2 ด้าน 
โดยด้านหนึ่งส าหรับใช้ในการรับสินค้าและอีกด้านหนึ่งใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าที่น าเข้ามา
ในCross Dock จะมีกระบวนการคัดแยก-บรรจุและรวบรวมสินค้า เพื่อจัดส่งไปให้กับผู้รับ ซึ่งโดย
ปกติแล้วน าสินค้าเข้ามาเก็บและจัดส่ง มักจะด าเนินการให้เสร็จสินภายใน 24 ชั่วโมง Cross Dock 
ในทางปฏิบัติจึงท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยการรวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิตหรือSupplier
หลายรายโดยมีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกและกระบวนการในการคัดแยกตาม Order หรือการ
เติมเต็ม (Order &Fulfillment) โดย Cross Dock จะท าหน้าที่ ที่เรียกว่า “Relocate Shipment across 
the truck form shipper to customers” คือเป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับลูกค้า โดยสินค้า
ที่ออกจาก Cross Dock จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งทั้งหมดจะเป็น Vendor ไม่ใช่ Consumers ซึ่งเป็น
ลูกค้าที่ เป็นผู้บริโภค โดยจะเป็นการส่งโดยตรงไม่มีการผ่านคลังสินค้าที่ เป็น Intermediate 
Warehouse ที่เรียกว่า “Drop Ship Inventory” ภารกิจส าคัญของ Cross Dock จะเป็นตัวกลางในการ
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รวบรวมสินค้าให้สามารถจัดส่งได้เต็มคันรถหรือใช้พื้นที่ในคอนเทนเนอร์ให้ได้เต็มพิกัด โดยCross 
Dock ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า สถานีรวบรวมและกระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วจะกระจายอยู่ตามภาค 
หรือจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง จึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกที่ไม่มีสินค้าในเที่ยว
กลับ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการขนส่งทางถนนในประเทศไทย ทั้งนี้Cross Dock อาจจะท าหน้าที่
เป็น ICD (Inland Container Depot) โดยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น
การขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือขนส่งทางน้า หรือท่าเรือ -สนามบิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง ที่เรียกว่า
Multimodal Transport โดย Cross Dock จะท าหน้าที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. Truck Terminal Transfer ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งไป
อีกพาหนะหนึ่งในรูปแบบการขนส่งสินค้า ทั้งที่เป็นประเภทที่เดียวกันและต่างกัน เช่น จาก
รถบรรทุกหนึ่งไปอีกรถบรรทุกหนึ่ง หรือจากรถบรรทุกหนึ่งไปเป็นการขนส่งทางรถไฟหรือทาง
ถนน หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดส่งสินค้าไปทางเรือหรือทางอากาศเป็นต้น คือท า
หน้าที่เป็นสถานีในการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 

 2. Loading & Unloading –Supplier / Customers คือ ท าหน้าที่รวบรวม คัดแยก
สินค้าและกระจายสินค้า ทั้งบริเวณต้นทาง หรือปลายทางและท าหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้าก่อนการ
ส่งมอบ ท าหน้าที่เป็น Information Center คือเป็นสถานีในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงการ
ผลิตและการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือ Shipper ไปสู่ผู้รับสินค้าที่เรียกว่า Consignee เช่นร้าน
สะดวกซื้อร้านช า หรือโชว์ห่วย หรือห้างสรรพสินค้าประเภทที่Department Store 
 4. บางคร้ัง Cross Dock จะท าหน้าที่เป็น ICD คือ ศูนย์บรรจุและคัดแยกสินค้า เพื่อ
การน าเข้าและส่งออก ที่เรียกว่า Inbound & outbound ซึ่งกรณีเช่นนี้จะต้องมีที่ท าการศุลกากร
คลังสินค้า เพื่อรอการส่งมอบ ซึ่งจะท าหน้าที่ในการรับสินค้าจากเรือหรือเคร่ืองบิน แล้วน ามา
จัดเรียงกองหรือจัดเก็บเพื่อรอการขนส่งหรือส่งมอบ ซึ่ง ICD ในความหมายนี้จะหมายถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกที่เป็นInternational Logistics Regional HUB ท าหน้าที่เป็นสถานี
รวบรวมและกระจายสินค้าประจ าภาคคือเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปอีกพาหนะ
หนึ่ง (Intermodal Linkage) โดยหน้าที่หลักจะท าหน้าที่เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างภาคหรือจังหวัด ซึ่งกรณีเช่นนี้ยังมีการสับสนในภาระหน้าที่ของ Cross Dock ที่
เป็น ICD กับ Cross Dock ที่ท าหน้าที่เป็น Regional Hub ซึ่งยังมีความสับสนเกี่ยวกับ ICD และ 
Regional Terminal Hub ซึ่งบทบาทจะต่างกันมาก Cross Dock จึงมีบทบาทและความส าคัญใน    
กิจกรรมของโลจิสติกส์ในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการลดต้นทุน จากการขนส่งที่ไม่เต็มคันรถหรือ
ขนส่งเที่ยวกลับที่ไม่มีสินค้า โดยช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าช่วยให้การส่งมอบสินค้าเป็น
แบบทันเวลา (JIT) และส่งเสริมการค้าระดับภูมิภาคและประเทศ สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในเชิงต้นทุนรวม และเป็นปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการขนส่ง “Multimodal Transport” ซึ่งจะ
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ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทั้งของระดับธุรกิจระดับภาคและระดับประเทศและเป็นส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย  
(ที่มา : https://www.theeleader.com/news-enterprise/warehouse-technology/) 
 
4. การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า 

การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
 1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ 
และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
คลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งในการจัด เก็บรวมทั้งจ านวนที่จัดเก็บ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการ
จัดเก็บนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนสินค้าหรือ SKU น้อย และมีจ านวน
ต าแหน่งที่จัดเก็บน้อยด้วย ส าหรับในการท างานในนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะ
เป็นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองการจัดเก็บแล้วแต่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกัน จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจัดเก็บ
หรือการที่หาสินค้านั้นไม่เจอในวันที่ พนักงานที่ประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน ตารางด้านล่างจะ
แสดงการเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของรูปแบบการจัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ 

ข้อดี 
- ไม่ต้องการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
ข้อเสีย 
- ยากในการหาสินค้า 
- ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานคลังสินค้า 
- ไม่มีประสิทธิภาพ 

  2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) 
แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ 

สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บ
รูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวน
สินค้าหรือจ านวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมี
ข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่ สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละมากๆจนเกินจ านวน location ที่ก าหนดไว้
ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้า มาน้อยในช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิด
พื้นที่ที่เตรียมไว้ส าหรับสินค้าชนิดน้ันว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี  

ข้อดี 

https://www.theeleader.com/news-enterprise/warehouse-technology/
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- ง่ายต่อการน าไปใช้ 
- ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
ข้อเสีย 
- ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที่ 
- ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก 
- ต้องใช้พื้นที่มากหลายต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้มากที่สุด 
- ยากต่อการขยายพื้นที่จัดเก็บ 
- ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจัดเก็บสินค้า 

 3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) 
รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับ         

การจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้
รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับการจัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อน
รหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า 
และน าออกของรหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่เนื่องจากมีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ใน   
การจัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้พนักงานรู้ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความ
ยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมีความ ต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งจะท า
ให้เกิดปัญหาเร่ืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 

ข้อดี 
- ง่ายต่อการค้นหาสินค้า 
- ง่ายต่อการหยิบสินค้า 
- ง่ายต่อการน าไปใช้ 
- ไม่จ าเป็นต้องมีการบันทึกต าแหน่งสินค้า 
ข้อเสีย 
- ไม่ยืดหยุ่น 
- ยากต่อการปรับปริมาณความต้องการสินค้า 
- การเพิ่มการจัดเก็บสินค้าใหม่จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บสินค้าเดิมทั้งหมด 
- ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที่ 

 4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 
เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product 

type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวาง
สินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า
แบบนี้จัดอยู่ในแบบ combination system ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือ
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มีการเน้นเร่ือง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึง
ต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีข้อเสียเช่นกันเนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจ าเป็นต้องมี
ความรู้ใน เร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ 
pick สินค้าผิดชนิดได้ จากตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี้ 

 
ข้อดี 
- สินค้าถูกแบบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ได้ง่าย 
- การหยิบสินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
ข้อเสีย 
- กรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิดรุ่น/ยี่ห้อได้ 
- จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ 
- การใช้สอยพื้นที่จัดเก็บดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด 
- สินค้าบางอย่างอาจยุ่งยากในการจัดประเภทสินค้า 

 
  5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) 

เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูก
จัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่าง
คุ้มค่า เพิ่ม การใช้งานพื้นที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคลังสินค้าทุก
ขนาด 

ข้อดี 
- สามารถใช้งานพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
- ง่ายต่อการขยายการจัดเก็บ 
- ง่ายในการปฏิบัติงาน 
- ระยะทางเดินหยิบสินค้าไม่ไกล 
ข้อเสีย 
- ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
- ต้องเข้มงวดในติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ 

 6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) 
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เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดย
ต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้า ชนิดนั้นๆ เช่น หาก
คลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการ
จัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม เป็น
ต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว ส าหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น 
เนื่องจากมีการค านึงถึงเร่ืองการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้ โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าทุกๆ
แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ หลากหลาย 

 
ข้อดี 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
- เป็นการประสานข้อดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 
- สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บได้ตามสภาพของคลังสินค้า 
- สามารถควบคุมการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี 
- ขยายการจัดเก็บได้ง่าย 
ข้อเสีย 
- อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนเนื่องจากมีระบบการจัดเก็บมากกว่า 1 วิธี 
- การใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
 
นอกจากนี้ Charles (1997) ได้เสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินค้าไว้ 2 แนวคิด ดังนี้ 

 1. การจัดเก็บแบบซุ่ม (Random Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธี
หนึ่งที่ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่างได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนดพื้นที่ไว้
เฉพาะส าหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

 2. การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า ที่มีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะ
การ จัดเก็บสินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage 
นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดิน
ที่เก็บสินค้าและท าให้เกิด ความไม่สมดุลในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ส าหรับจัดเก็บแบบซุ่ม 
(Random Storage) นั้น จะเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้าซึ่ง จะช่วย
ลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ ท าให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจาก
สินค้าที่มีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ไกลจากประตู เป็นต้น  
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 การตรวจสอบ 
 กระบวนการตรวจสอบสามารถใช้ส าหรับการรับสินค้าเมื่อมีค าสั่งซื้อ ซึ่งจะอยู่ใน

ส่วนของชนิดหลักของการรับสินค้า ในกระบวนการตรวจสอบนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกการรับสินค้าซึ่ง
สินค้าคงคลังได้ถูกรับเข้าสู่พื้นที่การตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและตัดสินใจจ านวนที่
ต้องการ ที่จะใส่ในที่ตั้งที่ได้รับการอนุมัติและ/หรือที่ตั้งที่ไม่รับการอนุมัติ เมื่อการตรวจสอบถูก
ยืนยัน สินค้าคงคลังก็จะถูกอัพเดตที่ตั้งเพื่อการขนย้าย 

ภาพท่ี  3.4 การนับจ านวนสต๊อก 
การท างานนี้ถูกใช้เมื่อสินค้าคงคลังนั้นจ าเป็นต้องถูกขนย้ายจากหนึ่งที่ตั้งไปยังอีกที่ตั้ง

ภายในคลังสินค้า 
 
  การนับจ านวนสต๊อก 

 ฟังก์ชั่นนี้ถูกใช้ส าหรับการท างานนับจ านวนสต๊อกของคลังสินค้า เมื่อจ านวน      
สต๊อกถูกยืนยัน สินค้าคงคลังจะถูกอัพเดตด้วยจ านวนที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการนับจ านวนสต๊อก
ก าลังด าเนินการ สินค้าและต าแหน่งนั้นจะหยุดและไม่มีการด าเนินการสินค้าคงคลังอ่ืนๆได้จนกว่า
การนับจ านวนสต๊อกนั้นจะเสร็จสิ้น สินค้าและต าแหน่งจะไม่ถูกหยุดเมื่อการนับสต๊อกนั้นได้รับ
การอนุญาตและยืนยันแล้วเท่านั้น 

เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วยให้กิจการประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้กับ
คู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ย่อมน ามา
ซึ่งการลดต้นทุนด าเนินงานของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้
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อย่างมีคุณภาพและทันเวลา การบริหารคลังสินค้าที่ไม่เป็นระบบ ย่อมจะส่งผลให้การกระจายสินค้า
ไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเหล่านี้สร้างความสิ้นปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก การมีคลังสินค้าเพื่อ
ส ารองสินค้าคงคลัง(Inventory) ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากความแปรผันของ
อุปสงค์และอุปทานของการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรให้เชื่อมต่อกันได้อย่าง
สมบูรณ ์
 การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง 

 การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังนั้นจะเสร็จได้บนพื้นฐาน วิธีการหาค่าเฉลี่ย
น้ าหนักออนไลน์ หรือ MRP หรือราคาการซื้อล่าสุด เช่นเดียวกับวิธีการต้นทุน รายงานการประเมิน
สินค้าคงคลังถูกใช้ส าหรับการหามูลค่าทั้งหมดของสินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้า/ร้านค้า 
ทางเลือกอ่ืนของรายละเอียดมูลค่าสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาดสามารถออกมาเป็นรายงานได้ด้วย
เช่นกัน 

การบริหารคลังสินค้า จะจัดการตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจ่ายออกซึ่งสินค้า
ประเภทต่างๆ จึงต้องอาศัยเคร่ืองมือส าคัญคือการมีระบบSoftware และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology)หรือระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการด าเนินงาน ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีความผิดพลาด
น้อยที่สุด และยังจะเป็นตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน าสินค้านั้นไป
จัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่ง
โซนจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ระหว่างสินค้าที่มีกลิ่น สินค้าเคร่ืองอุปโภค-บริโภค 
และสินค้าที่ เป็นเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ Software ยังช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไปจากคลังสินค้า และเมื่อตัดสต็อก
ออกแล้ว พนักงานก็จะน าสินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยทันทีหัวใจหลักของการบริหาร
จัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องพิจารณาถึงการลดต้นทุนในการบริหาร
คลังสินค้า และสินค้าคงคลังใน 2 ส่วนส าคัญหลักๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
 1) ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Cost) เกิดจากกิจกรรมการให้บริการ
ภายในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ
ต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถด าเนินงานเองที่เรียกว่า In-house และการจ้างให้
ผู้อ่ืนด าเนินการให้ หรือเช่าคลังสินค้าของผู้อ่ืนที่เรียกว่า Outsource ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะเลือกด าเนินการเอง หรือจ้างผู้อ่ืนที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า 
หรืออาจใช้วิธีเช่า ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารกิจการว่าจะเลือกแบบใด เพื่อให้
ได้ผลในเชิงลดต้นทุนของกิจการให้ได้มากที่สุด  
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 2) ต้นทุนในการถือครองสินค้า(Inventory Carrying Cost) เป็นต้นทุนสินค้าคง
คลังที่เกิดจากการถือครองสินค้าเอาไว้ในระดับที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้าสั่งสินค้าเข้ามาน้อยไม่
เพียงพอก็จะเกิดปัญหาสินค้าขาดมือ ซึ่งก็จะมีผลต่อต้นทุนสินค้าขาดแคลน แต่ถ้าสั่งเข้ามามาก
เกินไปก็จะเกิดการสูญเสียในรูปของดอกเบี้ย หรือค่าเสียโอกาสที่เงินทุนไปจมอยู่ในตั วสินค้า 
รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นตามมาอีก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสินค้าที่เสียหารระหว่างเก็บไว้ใน
สต็อก ค่าดูแลรักษาสินค้า ค่าเช่าคลังสินค้า(ในกรณีไม่ได้สร้างคลังสินค้าของตนเอง) นอกจากนี้ ยัง
อาจมีค่าใช้จ่ายประเภทประกันภัยสินค้า ในระหว่างที่มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่แตกต่างกันของแต่
ละช่วงเวลา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการบริหารต้นทุนการด าเนินงานในระดับต่างๆ ตามปริมาณและ
ระยะเวลาที่มีการถือครองสินค้าไว้ในคลังสินค้า ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมว่าควรจะมีไว้ในจ านวนเท่าใด จึงจะเพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปในแต่ละรายการสินค้า 
จึงต้องมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลในการลดต้นทุนของกิจการ
นั่นเอง  
   ประเด็นส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงมากที่สุดก็คือ เทคนิคในการ          
ลด ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง นั่นก็คือ ท าอย่างไรที่จะจัดการให้ต้นทุนการ
สต็อกสินค้าต่ าที่สุด ซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ ”ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี” ที่เรียกว่า Just in time 
(JIT) เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ตราบกระทั่งปัจจุบันระบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กัน
อยู่ ซึ่งหลายบริษัทที่น าระบบนี้มาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ก็ประสบ
ผลส าเร็จมาแล้ว อย่างเช่นกรณีของบริษัท โตโยต้า ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญ่ีปุ่น และของโลก 
เป็นต้น การผลิตแบบทันเวลาพอดี เป็นระบบผลิตที่มุ่งเน้นก าจัดความสูญเสีย หรือกิจกรรมที่ไม่
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านต่างๆออกไปจากกระบวนการ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท โตโยต้า แห่งประเทศ
ญ่ีปุ่น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการผลิตรถยนต์ที่มีการป้อนชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิต ใน
ปริมาณและเวลาที่ต้องการด้วยความพอดีไม่ขาดไม่เกิน โดยมุ่งเน้นให้ผลิตเป็นสินค้าได้พอดีกับ
ความต้องการทั้งปริมาณและเวลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือลดความสูญเสีย และลดต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากสินค้าคงคลัง และลดงานระหว่างกระบวนการต่างๆที่เป็นข้อเสียของกระบวนการผลิต
แบบคราวละมาก ๆ จนต้องสต็อกสินค้าส่วนเกินเอาไว้จนเกิดต้นทุนเพิ่มโดยไม่จ าเป็น 

ระบบการผลิตแบบพอเหมาะพอดี มีแนวคิดที่มุ่งสร้างสายการไหลของผลิตภัณฑ์ 
ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่า โดยปราศจากการขัดจังหวะการไหลแบบทีละชิ้น(One-Piece Flow) มี
กลไกที่ส่งทอดมาจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีการด าเนินการก็ต่อเมื่อมีการดึงผลิตภัณฑ์
ออกไปจากสายการผลิต การปฏิบัติงานในส่วนของการผลิตจะต้องพิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้า
ได้สั่งซื้อ จนถึงเมื่อกิจการได้รับการช าระเงินจากลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเป้าหมายคือการลด
ช่วงเวลาด าเนินการให้สั้นลงมากที่สุด ด้วยการก าจัดความสูญเปล่าที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่า 
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 การบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลังนั้นไม่มีสูตรตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของธุรกิจว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องใช้พื้นที่ ระยะเวลา และต้นทุนในการสต็อกสินค้าที่มี
ความแตกต่างกัน แต่โดยหลักการแล้วก็จะต้องมีการประเมินความต้องการของตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อจะได้วางแผนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลานั้นๆ แต่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงนั้น ความต้องการของลูกค้าในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการหยุดนิ่ง 
เพราะในแต่ละวันผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่าการเก็บ
สต็อกสินค้าจะมีขั้นตอนด าเนินงานมากมาย ซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ แต่หากมองในแง่
ธุรกิจแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากข้อจ ากัดของลูกค้า
แต่ละรายไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ สินค้าที่มีลักษณะเป็นฤดูกาลอย่างเช่น การผลิตอาหารบรรจุ
กระป๋อง เมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานออกสู่ตลาด เช่น สับปะรด เงาะ ลิ้นจี่ 
มังคุด ฯลฯ ก็จ าเป็นต้องเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อการผลิตในระยะต่อๆไป เพราะเมื่อหมดฤดูกาลแล้วก็
จะไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน ท าให้สายการผลิตด้านโรงงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยปริยายจากการหยุดผลิตในแต่ละช่วงเวลา 

 การวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในแต่ละห้วงเวลา 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ 
และการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์ เพราะหากมีการประสานความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดระบบการวางแผนงานที่ผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า        
Co-Planning อันจะส่งผลให้การผลิตสินค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ไม่เกิดการเก็บสต็อก
สินค้าเพื่อรอผลิตที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพตลาดในขณะนั้น ซึ่งก็สามารถลดต้นทุนของ
กิจการได้ทางหนึ่ง 
 กล่าวโดยสรุป การสร้างคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อรองรับการเก็บสต็อกสินค้าภายใน
บริษัทนั้น หากเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็คงจะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ และ
ความคุ้มค่าในการลงทุนก่อน เพราะการสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก มีค่ าใช้จ่ายด้าน
ที่ดิน รวมถึงการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่จะมีราคาค่าที่ดินที่แตกต่างกันไปในแต่ละท าเล 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระดับต่างๆ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยี รวมถึงค่าโสหุ้ยที่แฝงอยู่อีกจ านวนหนึ่ง แต่ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามไปนั่นก็คือ 
ท าอย่างไรที่จะไม่ต้องมีคลังสินค้าเพื่อการสต็อกสินค้า เพราะนั่นย่อมหมายถึงการไม่มีต้นทุนส่วน
เพิ่มจ านวนมากจากการเก็บรักษาสินค้า แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นจริงๆที่จะต้องมีคลังสินค้า ล าดับ
แรกก็จะต้องศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งก็จะต้องสอดรับกับธุรกิจที่ท าอยู่ เพราะคลังสินค้ามี
หลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และนโยบายของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อจะได้ก าหนดรูปแบบ
และท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมว่า ควรตั้งอยู่ในแหล่งของลูกค้า ตั้งอยู่ในแหล่งผลิต หรือควรตั้งอยู่ใน
แหล่งวัตถุดิบ เมื่อก าหนดรูปแบบคลังสินค้าได้แล้ว ภายหลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าคลังสินค้าจะใช้
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กับลูกค้ากลุ่มใด ใช้กับกลุ่มสินค้าอะไร นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงอัตราความต้องการในด้าน
กิจกรรมต่างๆที่จะเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร 
ต้องจัดพื้นที่ส าหรับพนักงานมากน้อยเพียงใด รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย
มาใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการขยายการลงทุนในอนาคตด้วย เพราะการ
สร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก จึงควรต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ที่ส าคัญคือเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ 
ระบบบาร์โค๊ด ฯลฯ ซึ่งก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องให้ความส าคัญก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

 กลยุทธ์ให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบไอทีเป็นส่วนส าคัญใน
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบโลจิสติกส์ที่
ผู้บริหารให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบไอทีในการบริหารจัดการคลังสินค้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
การบริหารงาน ท าให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มความถูกต้องและความรวดเร็ว รวมทั้งส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ 

 จากการที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนต้องพัฒนา
ขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัยมาใช้เป็นเคร่ืองมือจัดการโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทย โดยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารให้สอดรับกับประสิทธิภาพการใช้ไอที 

 ส่วนหนึ่งในองค์กรที่มีความส าคัญอย่างมากต่อผลการด าเนินงานด้านธุรกิจ คือ 
การบริหารจัดการคลังสินค้า เนื่องจากเป็นการสนับสนุนการไหลของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังเกิดจากต้นทุนการบริหารจัดการ ความเสียหาย 
หรือความสูญเสียของสินค้า อีกทั้งข้อผิดพลาดจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ
สต็อกสินค้ามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้น หากต้องการข้อมูลในการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ควรน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการท างาน
ในคลังสินค้า 

 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
 1. ประสิทธิภาพในการท างาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคลังสินค้า 

การจัดเก็บสินค้า รอบหมุนเวียนสินค้า การเติมสินค้า ต้นทุน และเวลาในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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 2. ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วสอดรับกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ ท าให้สามารถวางแผนการ
ท างาน และการควบคุมระดับสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

 3. ประสิทธิภาพในการวางแผนและการพยากรณ์ สามารถปรับปรุงระดับการ
ให้บริการลูกค้า การกระจายสินค้า และประมาณการสินค้าย้อนกลับของลูกค้าแต่ละรายการ ลด
ปริมาณสินค้าคงคลัง และเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่จัดเก็บ 

 4. ประสิทธิภาพในการประเมินผลการลงทุน เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ก าไรจากการด าเนินงานในการลดค่าใช้จ่ายการจัดเก็บสินค้า และลดเวลาสูญเสียจากการท างาน 

 
ภาพท่ี  3.5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

(ที่มา : http://eprints.utcc.ac.th/2670/3/2670fulltext.pdf) 
 
5. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 การควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ใน
กระบวนการท างานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ตลอดจนประเมินผล
การด าเนินงานจริงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยเคร่ืองมือที่เรียกว่า การรายงานข้อมูล
หรือการรายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) ส าหรับแสดงผลการด าเนินงานจริงว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดซ้ าอีก 
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ภาพท่ี  3.6 การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

การควบคุมสินค้าคงคลัง 
 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) หมายถึง ภาระงานอัน

หนัก ประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะ
แต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีความหลากหลาย เช่น ขนาดรูปถ่าย สีผ้า 
ซึ่งท าให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจ านวนมาก เพื่อให้ได้จ านวนที่ถูกต้องภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อจะได้ทราบว่าชนิดสินค้าคงคลังที่เร่ิมขาดมือ ต้องซื้อมาเพิ่ม และปริมาณ
การซื้อที่เหมาะสม ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่ 3 วิธี คือ 
   
การควบคุมภายในสินค้าคงคลัง 
  - มีการตรวจรับและทดสอบคุณภาพของสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปตามเงือนไข
คุณลักษณะที่ก าหนด 
  - การรับมอบสินค้าเข้าคลัง มีการตรวจสอบทั่ง  จ านวน ชนิด ขนาด และ
คุณลักษณะอื่นว่าตรงกับใบสั่งซื้อไว้หรือไม่ 
  - สินค้าที่รอผลการทดสอบคุณภาพ ต้องแยกเก็บจากสินค้าที่ผ่านมาทดสอบแล้ว 
โดยมีป้ายก ากับห้ามแจกจ่ายอย่างชัดเจน 
  - การน าสินค้าออกจากคลังต้องมีเอกสารรออนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกคร้ัง 
  - มีการควบคุมบัตรสินค้าคงคลัง ที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ 
  - การตัดบัญชีสินค้า ที่เสียหายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับอนุมัติ 
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  - มีการสอบทางการค านวณราคาสินค้ากับเอกสารต้นทุน 
  - การบันทึกบัญชีรับจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  -การตรวจนับสินค้าทุกคร้ังต้องมีการเปรียบเทียบกับยอดบัญชีและหาสาเหตุของ
ผลแตกต่าง 
  - การปรับปรุงบัญชีสินค้า ต้องได้รับการอนุมัติทุกคร้ัง 
  - มีการควบคุมบัตรสินค้าคงคลัง ที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ 
  - การตัดบัญชีสินค้า ที่เสียหายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับอนุมัติ 
  - มีการสอบทานการค านวณราคาสินค้ากับเอกสารต้นทุน 
  - การบันทึกบัญชีรับจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  - การตรวจนับสินค้าทุกคร้ังต้องมีการเปรียบเทียบกับยอดบัญชี 
  - การปรับปรุงบัญชีสินค้า ต้องได้รับการอนุมัติทุกคร้ัง 
  - มีมาตรการในการบันทึกสินค้า ต้องได้รับการอนุมัติทุกคร้ัง 
   - การคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังต้องสอดคล้องกันและเป็นไปตามระบบขั้นตอน
การผลิต 
  - กรณีที่บริษัทได้ใช้ระบบต้นทุนมาตรฐาน ต้องมีการวิเคราะห์ผลต่างเมื่อต้นทุน
การผลิตจริงเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน 
  - มีการจัดท ารายงานสินค้าคงคลังต้องสอดคล้องกันและเป็นไปตามระบบขั้นตอน
การผลิต 
  - มีการสอบทานการตีราคาสินค้าคงคลัง โดยเปรียบเทียบสินค้าส าเร็จรูปกับราคาที่
คาดว่าจะขายได้ 
  - มีการสอบทานว่ายอดคงเหลือตามงบกระทบยอดสินค้า ตรงกับบัญชีคุมยอดใน
บัญชีแยกประเภท และมีการสิบทานติดตามมหาสาเหตุของรายการกระทบยอดที่ไม่ถูกต้อง 
  - มีเคร่ืองมือตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าคงคลังมีความปลอดภัย 
  - มีมาตรการที่เหมาะสมและรัดกุมส าหรับสินค้าที่ล้าสมัย 
 

ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System Perpetual 
System) 
 เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีทุกคร้ังที่มีการรับและจ่ายของ ท าให้
บัญชีคุมยอดแสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุม 
สินค้าคงคลังรายการที่ส าคัญที่ปล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงาน
เอกสารค่อนข้างสูง และต้องใช้พนักงานจ านวนมากจึงดูแลการรับจ่ายได้ทั่วถึง ในปัจจุบันการ
น าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานส านักงานและบัญชีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อนี้ 
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โดยการใช้รหัสแท่ง (Bar Code) หรือรหัสสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ ติดบนสินค้าแล้วใช้เคร่ืองอ่าน
แท่ง (Laser Scan) ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะมีความถูกต้อง แม่นย าเที่ยงตรงแล้ว ยังสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของการบริหารสินค้าคงคลังในซัพพลายเชนของสินค้าได้อีกด้วย 

ระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)  
 เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
เช่นตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาห์หรือปลายเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามา
เติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าที่มีการสั่งซื้อและเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่แน่นอน 
เช่น ร้านขายหนังสือของซีเอ็ดจะมีการส ารวจยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน 
เพื่อดูปริมาณหนังสือคงค้างในร้านและคลังสินค้า ยอดหนังสือที่ต้องเตรียมจัดส่งให้แก่ร้านตามที่
ต้องการสั่งซื้อ 
 โดยทั่วไปแล้วระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดมักจะมีระดับสินค้าคงคลังเหลือสูง
กว่าระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีการเผื่อส ารองการขาดมือโดยไม่คาดคิดไว้ก่อน
ล่วงหน้าบ้างและระบบนี้จะท าให้มีการปรับปริมาณการสั่งซื้อใหม่ เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย การเลือกใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเน่ืองและระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดมีข้อดีแต่ละ
แบบดังนี ้

ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเน่ือง 
 -มีสินค้าคงคลังเผื่อขาดมือน้อยกว่า โดยจะเผื่อสินค้าไว้เฉพาะช่วงเวลารอคอย
เท่านั้นแต่ละระบบเมื่อสิ้นงวดต้องเผื่อสินค้าไว้ทั้งช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่างการสั่งซื้อแต่ละ
คร้ัง 
 -ใช้จ านวนการสั่งซื้อคงที่ซึ่งจะท าให้ได้ส่วนลดปริมาณได้ง่าย 
 -สามารถตรวจสินค้าคงคลังแต่ละตัวอย่างอิสระ และเจาะจงเข้มงวดเฉพาะรายการ
ที่มีราคาแพงได ้

ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด 
 -ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเน่ือง 
 - เหมาะกับการสั่งซื้อของจากผู้ขายรายเดียวกันหลายๆชนิด เพราะจะได้               
ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และสะดวกต่อการตรวจนับยิ่งขึ้น 
 - ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ ากว่า 

ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวด ABC 
 ระบบนี้เป็นวิธีการจ าแนกสินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณา
ปริมาณและคุณภาพและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล 
ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน 
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จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็นเพราะในบรรดาสินค้าคงคลังทั้งหลายของแต่ละธุรกิจ
จะมักเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 - A เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณน้อยและค่อนข้างสูง 
 - B เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณปานกลางและมีมูลค่ารวมปานกลาง 
 - C เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมากแต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างต่ า 

การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 ความหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้าคงคลัง หมายถึง การจัด
ระเบียบและการจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อให้พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต 
หรือขายให้กับลูกค้าโดยสะดวกและรวดเร็ว 

ความส าคัญของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 การจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสินค้าคงคลังเพราะ

กระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
และสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยอันตรายใน
รูปแบบต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ดีนั้น หมายถึง 
ความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทดังนี ้ 
 -การใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์ที่สุด กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังจะ
เป็นการส่งเสริมระบบการบริหารพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่สูงเป็นระบบ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการท างาน 
 -การใช้เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดเก็บสินค้าจะส่งเสริมให้
พนักงานในธุรกิจเห็นความส าคัญในเร่ืองของเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บตลอดจนหาวิธีการจัดเก็บ
อย่างไรให้มีประวิทธิภาพ ท าให้ระยะเวลาที่ใช้มีความรวดเร็วประกอบกับพนักงานในธุรกิจจะมี
ความรู้และความเข้าใจในการท างานมากขึ้น 
 -การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบเรียบร้อยจะท าให้สามารถ
ค้นหาสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ตลอดจนให้ลูกค้าทั้งภายในละ
ภายนอกไม่เสียเวลารอคอยนานและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 -การป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหายหรือเสียหายได้ การจัดเก็บสินค้าช่วยป้องกันภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหาย เพราะมีระบบการ
จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
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 คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบที่ซื้อมาจากผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตหรืองานระหว่างการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสินค้าที่
ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อรอการขายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าจึงถือเป็นปัจจัยที่
ส าคัญนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลังดังนี้  
 -ที่ตั้งของคลังสินค้า ถ้าท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าอยู่ในที่ที่ขนส่งได้ยาก ท าให้ระบบ
การขนส่งล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสินค้า ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินงานโดยรวมเสียหายที่ตั้งของคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็ น
อันดับแรก  
 - การก าหนดผัง เมื่อก าหนดสถานที่ตั้งคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วปัจจัยต่อมาจะ
พิจารณาถึงการวางลักษณะงานหรือวางโครงสร้างว่าจะมีการจัดสินค้าอย่างไร ให้มีความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก าหนดผังจะต้องค านึงถึงเน้ือที่ที่ใช้เก็บรักษา การล าเลียง ปริมาณสินค้าที่
จัดเก็บ ตลอดจนความคล่องตัวในการท างานเพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อมีความต้องการใช้ 
 - เคร่ืองมือทุ่นแรง เป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นซึ่งการใช้เคร่ืองทุ่นแรงต้องค านึงถึงพื้นทีที่ใช้ท างาน เพราะในบางคร้ัง เคร่ืองจักรที่มีขนาด
ใหญ่จะท าให้สิ้นเปลืองการจัดวาง และจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลง เคร่ืองทุ่นแรงดังกล่าว 
เช่น รถยก รอก สายพานล าเลียง เป็นต้น นอกจากนี้ในการพิจารณาเลือกซื้อเคร่ืองทุ่นแรงต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงผลที่ได้รับมาว่าคุ้มค่ากับเงินทุนที่ได้จ่ายไป 

 - การออกแบบอาคาร การออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารในการจัดเก็บสินค้าซึ่งการ
ก่อสร้างอาคารจะต้องออกแบบไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในคลังสินค้า อาคารต้องก่อสร้าง
ด้วยวัสดุที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก 
 - การจัดการ เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นตัวสนับสนุนให้ระบบการแจกจ่ายข้อมูลสินค้าทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
เพราะถ้าระบบการบริหารมีความล่าช้า และผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นด้วย 

กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 การจัดเก็บ (Storing) เป็นงานหลักที่ช่วยให้การบริหารสินค้ามีความสะดวก
รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนให้งาน
จัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมวิธีการใช้พื้นที่ใน
การจัดเก็บให้มีประวิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ระบบการจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารงาน
ควรพิจารณาถึงความส าคัญของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
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ภาพท่ี  3.7 กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง  
 การดูแลสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุม ตลอดจนการ
ตรวจสอบมิให้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหัก ช ารุด เสียหายหรือ
สูญหาย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใจงานทันที 
 

           
ภาพท่ี  3.8  การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 

 การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั้นนอกจากจะต้องมีระบบการผลิตที่ดีแล้วต้องอาศัย
เทคโนโลยีทันสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหาก
วัตถุดิบที่มาจากคลังสินค้านั้นมีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีจะช่วยให้ผลผลิตที่
ออกมามีคุณภาพเช่นกัน  
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 พนักงานในคลังสินค้าต้องคอยตรวจตรา ดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าไม่ให้
แตกหักสูญหาย เพราะถ้าพนักงานดูแลวัตถุดิบไม่ดีเมื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตจะท าให้ผลผลิตที่
ได้เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อน าสินค้าออกสู่ตลอดจะท าให้ยอดขายตกต่ า และสร้างความไม่
พอใจให้กับลูกค้า ส่งผลกระทบให้ผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในสภาพที่ไม่ดี 
                       ความส าคัญของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 

 การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง ผู้ที่รับผิดชอบ คือ แผนกคลังสินค้า มีหน้าที่ควบคุมมี
ให้สินค้าหรือสินค้าสูญหาย อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ต้องการใช้ และดูแลเก็บ  
รักษาสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

ภาพท่ี  3.9  การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
 ผู้ดูแลรักษาสินค้าคงคลังเป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อในใบรับสินค้า จนกระทั่ง
สินค้านั้นได้มีการเบิกออกไป ตามวิธีการที่อยู่ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานสินค้า
รายการใดเมื่อรับเข้ามาในคลังแล้ว จะต้องน าเข้าเก็บไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งสะดวกในการเบิกจ่าย การ
จัดสถานที่ภายในคลังสินค้าจะต้องพิจารณาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สินค้าประเภทเดียวกันควรเก็บ
ไว้ ณ ที่ใกล้เคียงกัน ควรจัดท าชั้นภายในคลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าที่มีราคาสูง ภาชนะที่เก็บสินค้า
ต่างๆ จะต้องพิจารณาให้เหมาะกับสิ่งของนั้นๆ เพื่อป้องกันการเสียหายหรือถูกท าลายโดยสัตว์หรือ
ธรรมชาติ ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในคลังสินค้าเป็นอันขาด ผู้บริหารควรจัดท า
บัตรประจ าสินค้าหริบัตรสินค้าขึ้นใช้ส าหรับสินค้าแต่ละรายการเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง โดยให้มี
การบันทึกจ านวนสินค้าที่รับเข้าและวันที่รับเข้า ตอนจ่ายจะต้องบันทึกจ านวนที่จ่ายและวันที่จ่าย
ด้วย สรุปยอดคงเหลือตลอดเวลา หากสินค้ารายการใดมีจ านวนน้อยถึงจุดสั่งซื้อจะต้องออกใบขอ
ซื้อ แจ้งไปยังแผนกจัดซื้อต่อไป จุดมุ่งหมายของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
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 การดูแลรักษาสินค้าคงคลังในคลังสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้นั้น จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ได้ทันที เมื่อมีเอกสารค าขอเบิกหรือค าสั่งซื้อจากลูกค้า 
 - เพื่อสามารถค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลท าให้สินค้าเกิดช ารุด แตกหัก เสียหาย 
และเสื่อมคุณภาพ 
 - เพื่อป้องกันสินค้าที่เก็บรักษาให้พ้นภัยที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่นการ
ลักขโมย ไฟไหม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ น้ าท่วม และสิ่งเปรอะเปื้อนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนเดิมก่อนน าไปใช้ตามปกติ 
 - เพื่อให้ระบบการเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการซ่อมแซมสินค้า ตลอดจนท าให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามาก
ขึ้น 

วิธีการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
วิธีการดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

 - การส ารวจ (Survey) คือ การตรวจนับจ านวนของสินค้าที่เก็บรักษาไว้ว่ามีจ านวน
เท่าใด แล้วน ามาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในบัญชีคุมยอดสินค้า ถ้าเกิดความแตกต่าง
จะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ เพื่อหาทางไม่ให้เกิดขึ้นอีก  
 - การตรวจสอบ (Checking) คือ การตรวจดูสภาพของสินค้า เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้ามีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งการก าหนดเวลาตรวจสอบสภาพ
ของสินค้านั้นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษ
แตกต่างกัน 
 - การควบคุม (Controlling) คือ วิธีการป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
สินค้าในคลังสินค้า เช่น การควบคุมแมลงหรือสัตว์ประเภทหนู นก ปลวก มด และอ่ืน ๆ ไม่ให้มา
ท าลายสินค้าที่เก็บไว้ภายในคลัง 
 กลยุทธ์ในการดูแลและป้องกันสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการที่ส าคัญในการดูแลและป้องกันสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
งานนั้นมีดังนี ้
 - การวางแผน ไม่ว่าจะท างานอะไรควรมีการวางแผนทุกคร้ัง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายในที่นี้หมายถึง ความปลอดภัยของทรัพยากรที่อยู่ในคลังสินค้าการ
วางแผนเร่ิมจากการวางผังคลังสินค้าไปจนกระทั่งการวางแผนเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและป้องกัน
ภัยต่าง ๆพร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยธุรกิจควรเน้นให้พนักงานทุกระดับทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
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 - การก าหนดระเบียบวินัยและข้อบังคับ ธุรกิจมีความจ าเป็นต้องมีข้อบังคับเพื่อให้
มีการท างานมีระเบียบวินัย และด าเนินตามแผนงานได้เร็วขึ้น หลักปฏิบัติดังกล่าวมุ่ง เน้นใช้กับ
พนักงานมากกว่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในคลังสินค้า ซึ่งการออกกฎระเบียบต่างๆ ควรเป็น
ข้อความสั้นกะทัดรัด มีความเข้าใจง่าย ใช้บังคับกับทุกคนเสมอกัน และไม่ควรออกกฎบ่อย
จนเกินไป 

 - การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้มีความเหมาะสม ธุรกิจมีความควรพิจารณา
เลือกพนักงานและเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับงานในคลังสินค้า ตลอดจนพนักงานผู้นั้นต้องมี
ประสบการณ์และความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ธุรกิจควรค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่ก าหนดให้ท า 
 - ความสะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการดูแล
รักษาสินค้าคงคลัง เพราะความสะอาดเรียบร้อยจะช่วยให้การท างานมีระเบียบปลอดภัย  

 - การบ ารุงรักษา เป้นกระบวนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมาก การเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 - การบันทึกข้อมูล การจดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ว่าเร่ิมใช่
เมื่อไหร่ และจะบ ารุงสภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ณ เวลาใด ตลอดจนการบันทึกรายงาน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ได้รับจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 

ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการโยกย้าย การบรรจุหีบห่อ และการจัดเก็บ จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่ง
หนึ่งอย่างมีคุณภาพถูกต้องและรวดเร็ว 

 การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อน าสินค้าออกมา หรือน าออกไปวาง
ให้ถูกที่ ถูกเวลา จ านวนถูกต้อง โดยให้อยู่ในสภาพดี และเสียต้นทุนต่ า จากเป้าหมายที่ท าให้ทุกคน
ให้ความสนใจว่าจะท าอย่างไรให้กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้านั้นเกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ าที่สุด 
เน่ืองจากปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าจะผันแปรไปตามค่าแรง ดังนั้นผู้บริหารจึงพยายาม
ควบคุมระบบการเคลื่อนย้ายให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

ซึ่งกลยุทธ์ของการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 
  2. ถ้าจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าแล้ว พยายามจัดให้มีร ะยะทางและ
ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อย 
  3. เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกิดขึ้น พยายามจัดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า
แบบต่อเน่ืองหรือเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งแทนแนวนอน 
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  4. ให้อัตราการไหลของสินค้าหรืองานมีความราบร่ืน และมีความรวดเร็ว
สม่ าเสมอ เพื่อประหยัดเวลา และป้องกันสินค้าแตกหัก 
  5. อย่าให้สินค้ากองบนพื้นโดยไม่จ าเป็น และไม่เป็นระเบียบเพราะการกองสินค้า
บนพื้นเท่ากับเพิ่มการเคลื่อนย้ายและเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วย 
  6. ให้ใช้เคร่ืองมือชนิดจักรกล (Mechanical Machine) ในกรณีสมควรใช้ และใน
กรณีทีใ่ช้แล้วต้องประหยัดค่าใช้จ่าย 
  7. ให้ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างเต็มที่และเต็มก าลัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าต่อหน่วย 
  8. พยายามใช้เคร่ืองมือช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบรายหน่วยใหญ่ (Unit 
Load) กับสินค้าที่ต้องเคลื่อนย้าย และจัดเก็บจ านวนมาก เพื่อป้องกันสินค้าตกหล่นแตกหักและ
ประหยัดระยะทางระยะเวลาด้วย  
 
( ที่มา: http://www.similantechnology.com/news&article/control-warehouse.html ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.similantechnology.com/news&article/control-warehouse.html


54 

 

6. นิยามศัพท์ 
ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การคลังสินค้า Warehousing กระบวนการในการรับ การเก็บ การ
หยิบตลอดจนถึงการส่งสินค้า ให้แก่
ผู้รับเพื่อการขายหรือการใช้งานต่อไป 
(ก่อเกียรติวิริยะกิจพัฒนา 2549)  การ
คลังสินค้า Warehousing) หมายถึง การ
ปฏิบัติทางกายภาพเกี่ยวกับการรับ การ
เก็บรักษาและการจ่ายพัสดุ 

2 การควบคุม 
คุณภาพโดยรวม 
 

Overall, Quality 
Control 

TQCคือระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องศ์กร TQCคือกิจกรรมที่พนักงานทุก
คน ทุกระดับ และทุกหน่วยงานท าหรือ
ร่วมกันท าเป็นประจ า เพื่อปรับปรุงงาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

3 กลยุทธ์การก าหนด
ต าแหน่ง 
 

Positioning Strategy การสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่
คาดว่าจะตรงตามความต้องการของ
ตลาดบริษัทจ า เป็นต้องน าเสนอให้
ตล าดได้ รับ รู้ และ จดจ า ต า แหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ าการ
น าเสนอคุณสมบัติที่สามารถครองใจ
ลูกค้าได้ 

4 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

Consistently High 
Quality Level 

 

ร ะ ดั บ ที่ ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผลิ ตภัณฑ์ รูป ร่ า ง  ลั กษณะ  ระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะมีคุณภาพสูง
เพียงใดขึ้นอยู่กับการผลิต 

5 การผลิตแบบทันเวลา Just in Time 
 

การผลิตหรือการส่งมอบสิ่ งของที่
ต้องการในเวลาที่ต้องการด้วยจ านวนที่
ต้องการโดยใช้ความต้องการของลูกค้า
เป็นเคร่ืองก าหนดปริมาณการผลิตและ
การใช้วัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงบุคคลากรใน
ส่วนงานต่างๆที่ต้องกางานระหว่างท า 
(Word in Process) และสินค้าส าเร็จรูป 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
6 การปรับปรุงการ

ท างานอย่างต่อเน่ือง 
 

Continuous 
Improvenment 

 

การปรับปรุงการด า เนินงานอย่ าง
สม่ าเสมอ หรือการจัดท าตามมาตรฐาน
ใหม่ซึ่ งถื อว่ า เป็นพื้นฐานของการ
ยกระดับคุณภาพ 

7 การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน 
 

People Involvement การบริการงานที่ ดี ควรให้ โอกาส
พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กร อีกทั้งยัง
ช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควร
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม 

8 การท างานเป็นทีม 
 

Team Work การท างานร่วมกันกับทุกฝ่ายไม่ใช่ท า
ตามแผนที่ตนได้รับมอบหมายเพียง
อย่างเดียวแต่ทุกคนต้องช่วยกัน 

9 การหาปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 

EOQ Economic 
Order Quantity 

 

กลยุทธ์หรือวิธีการค านวณการหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 

10 การรับสินค้า Receiving 
 

สินค้าที่ส่งมาจากโรงงานของบริษัท
หรือซัพพายเชน 

11 การตรวจสภาพสินค้า Survey 
 

เป็นการตรวจสภาพภายนอกหีบห่อ 
โดยดูจากสภาพหีบห่อให้อยู่ในสภาพที่
ดีตลอดการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย 

12 การจัดส่งสินค้า Dispatching 
 

หลังจากเบิกสินค้าตามค าสั่งแล้ว จะท า
การจัดส่งขึ้นรถขนส่งเพื่อจัดส่งให้กับผู้
ซื้อสินค้าที่เข้าไปเก็บใน DC อาจมีทั้ง 
Dry Grocery สินค้าที่เป็นหีบห่อ และ 
Non Dry Grocery ซึ่งเสียค่าธรรมเนียม
สูงกว่าหรือตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย 

13 คลังสินค้าช่วย
สนับสนุนการผลิต 

Manufacturing 
support 

 
 

โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ในการรวบรวม
วั ตถุ ดิ บ ในก า รผลิ ตชิ้ นส่ วนและ
ส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายเพื่อส่ง
ป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
14 คลังสินค้าที่ผสม

ผลิตภัณฑ์ 
Mixing Warehouse ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงาน

หลายแห่งจะท าหน้าที่รวบรวมสินค้า
ส าเร็จรูป 

15 ความพร้อมของวัสดุ Stock Availability 
 

การมีวัสดุที่พร้อมใช้งานในการผลิต
สินค้าอยู่เสมอ 

16 คุณภาพที่
แหล่งก าเนิด 

Quality  is 
everybody job 

การมี คุณภาพในการท า ง านของ
บุคลากรแต่ละหน้าที่ 

17 คลังสินค้าสาธารณะ Pubic warehouse คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับสินค้า
มาเก็บเพื่อหวังผลก าไร 

18 งานระหว่างท า Work  in process งานที่ อยู่ ระหว่ างผลิต  ยั งไม่ เส ร็จ
สมบูรณ ์

19 งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

assignment การท า ต ามหน้ าที่ ที่ ตน เองได้ รั บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและดี
ที่สุด 

20 งานที่ผิดพลาด 
 

Erroneous work ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
ประมวลผลเป็นส าคัญอย่างไรก็ตามถ้า
ความผิดพลาดเกิดจากคนเป็นเหตุ เช่น 
ป้อนตัวเลขผิดไป เราจะเรียกความ
ผิดพลาดนั้นว่า mistake 
 

21 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
 

Equipment parts เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่แยกออกเป็นชิ้น
ย่อยๆเป็นเอกเทศหรือเป็นอุปกรณ์ที่มี
เอกลักษณ์ทางกายภาพ ชิ้นส่วนที่ใช้ใน
การต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น 
น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วน
สองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ 
เช่น กาวเชือก หมุดย้ า เข็มกลัด อะไรที่
สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน 

22 ช่างซ่อมบ ารุง 
 

Repairman ท าสิ่งช ารุดให้อยู่ในสภาพดีและรักษา
ให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเร่ือย ๆ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
23 

 
 

ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
 

Distribution 
 
 

 

โครงส ร้ า งของช่ องทา งที่ ใ ช้ เ พื่ อ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากธุรกิจไปยังตลาด
ตัวกลางทางการตลาดเป็นธุรกิจที่ช่วย
เสริมช่วยขายและจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้
ซื้อสุดท้าย 

24 ตรวจสอบ Check การน าเอาโปรแกรมส าเร็จที่เขียนเสร็จ
ใหม่ๆไปให้  “กลุ่ มลู กค้ าประจ า ” 
ทดลองใช้ดูก่อน หรือง่ายๆว่าให้ช่วย
เป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้น 

25 ต้นทุนคงที่ 
 

Fixed cost คือต้นทุนที่ไม่แปรผันกับปริมาณการ
ผลิตเช่นค่าเช่าพื้นที่ส านักงาน ต้นทุน
คงที่อาจเกิดขึ้นแม้ไม่มีผลผลิตอะไร
เลย 

26 ต้นทุนการผลิต 
 

Cost  of production ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิต
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 2ประเภท 
คือ ปัจจัยคงที่กับปัจจัยผันแปร ดังนั้น
ต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
รายจ่ายในปัจจัยการผลิต 

27 ต้นทุนแปรผัน 
 

Variable cost ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการผลิตที่เกิด
จากการใช้ปัจจัยผันแปร หรือกล่าวอีก
อย่ างหนึ่ งได้ว่ าต้นทุนผันแปรเป็น
ค่ า ใช้ จ่ ายห รือรายจ่ า ยที่ ขึ้ นอยู่ กั บ
ปริมาณของผลผลิต กล่าวคือ ถ้าผลิต
ปริมาณมากก็จะเสียต้นทุนมาก 

28 ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 

Performance ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจ และได้ รับผลก าไรจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง
ความพึงพอใจในการบริการให้กับ
ประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การ
ให้บริการอย่างเทท่าเทียมกัน  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
29 

 
 

 

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

Collective 
 
 
 

 

เ ป็ นคุณธรรมขั้ นพื้ นฐ านที่ ค้ า จุ น
สังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้
จนถึ งปั จจุบัน  บรรพบุ รุษของ เรา
เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดิน
ไว้ให้ลูกหลาน ทหาร ต ารวจ เสียสละ 
ความสุขส่วนตน 

30 ผลิตภัณฑ์ 
 

Product สิ่ งที่ มี รูป ร่างหรือมีคุณสมบัติทาง
กายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่ง
ที่มนุษย์ผลิตขึ้น 

31 ผิดพลาดน้อยที่สุด 
 

Minor error เร่ืองที่เราอาจท าผิดพลาดได้ในแต่ละ
วัน  

32 ผลตอบแทน 
 

Return of an 
investment 

ผลตอบแทนคือจากการลงทุน ในอัตรา
ที่น่าพอใจและคุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อ
จะได้น าเงินลงทุนและดอกผลที่เกิดขึ้น
ไปใช้ ในการ อุปโภคบ ริโภคตาม
เป้าหมายในอนาคต ซึ่งผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 

33 ผู้ผลิต 
 

producer ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ น าปั จจั ยก ารผลิ ตม า
ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้าและ
บริการต่ างๆ เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

34 ผู้ขายปลีก 
 

Retailer ผู้ที่ผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าเองก็ได้ ซึ่ง
ส่วนมากแล้วมักจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง
สามารถเลือกซื้อได้แบบเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นในจ านวนที่ไม่มากนัก โดย
ยินยอมจ่ายในราคาแพงกว่าเล็กน้อย
การสั่งซื้อสินค้าเป็นช่วงระยะเวลาที่
สั้น เช่น รายวัน รายสัปดาห์ มุ่งจะขาย
สินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 

35 
 

ผู้ให้บริการด้านโลจิ
สติกส์ 

Logistics Provider 
 

ผู้ที่ให้บริการต่างๆเกี่ยวกับงานโลจิ
สติกส์ 
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36 ผู้ให้บริการภายนอก Out source ผู้ให้บริการด้านต่างๆภายนอกองค์กร 
37 พื้นที่จุดรับสินค้า Receiving Dock พื้นที่ รอรับสินค้ า  ที่ ขนถ่ายลงจาก

ยานพาหนะ 
38 พื้นที่ส่วนบุคคล 

 
Personal space ปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิความเป็น

ส่วนตัวมากขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะการ
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในส่วน
ของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

39 ระดับคุณภาพสินค้า 
 

Product Quality ก า รบั ง คั บ ใ ห้ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ไ ด้
ด า เนิ นก ารตามแผนที่ ว า ง ไว้  คื อ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทน มั่นคง มี
สภาพดีสามารถใช้และท างานได้ดี
รวมทั้ งมี รูป ร่างสวยงามเ รียบร้อย
กลมกลืน ท าให้น่าใช้ด้วย 

40 ระดับการให้บริการ 
 

Service Level การบริการลูกค้าที่ท าก่อนการขาย การ
บริการลูกค้าที่ท าระหว่างการขาย การ
บริการลูกค้าที่ท าหลังการขาย ถ้าลูกค้า
ได้รับบริการจริงตามข้อเสนอ ก็จะท า
ให้ เกิดการตัดสินใจซื้อซ้ าและอาจ
ชักชวนผู้ที่มาเกี่ยวข้องมาซื้อด้วย 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Short run 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจะเพิ่ม
ห รือลดปัจจั ยการผลิตคงที่ ได้  จะ
เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัยผันแปร
เท่านั้น ผู้ผลิตจะต้องป้อนปัจจัยผันแปร
ให้พอเหมาะเต็มก าลังของปัจจัยที่ที่มี
อยู่เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด เพื่อ
ผู้ ผลิ ตจะได้ รับก า ไรสู งสุ ด เ ร าไม่
สามารถจะชี้ ชั ดลงไปได้ ว่ า ระยะ
เวลานานเท่าใดจึงจะเป็นการผลิตใน
ระยะสั้น หรือระยะเวลานานเท่าไรจึง
จะเป็นการผลิตในระยะยาว ดังนั้นการ
แบ่งระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
42 ระยะยาว 

 
Long run ระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิตทุกประเภท

สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ปัจจัยการ
ผลิตซึ่งเคยเป็นปัจจัยคงที่ในระยะสั้น
ส าหรับในระยะยาวแล้วปัจจัยเหล่านี้ 
จะสามารถแปรเปลี่ยนได้ 

43 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 
 

Electric Forklift รถที่ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของ 
ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
หนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการ
ท างานทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย 
ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนักและ
ลดการจ้างมนุษย์ 

44 ล าดับสินค้าที่ส าคัญ
น้อยมาก 

Order from lowest  
to lowest 

เป็นการจัดเรียงล าดับสินค้าตามความ
ต้องการใช้งานจากมากไปน้อยเพื่อ
สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ 
 

45 วินัยในการท างาน 
 

Discipline  in work วินัยเป็นกฎกติกาของการอยู่ ร่วมกัน
ของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ ง  ซึ่ ง
ก าหนดขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
เคร่ืองมือที่จะท าให้การอยู่ร่วมกันใน
สั ง คมนั้ น เ กิ ด ค ว าม เป็ น ระ เบี ย บ
เรียบร้อย ส าหรับวินัยในการท างาน 
หมายถึง ค าสั่ง ระเบียบหรือข้อบังคับที่
นายจ้างก าหนดขึ้นเพื่อควบคุมความ
ประพฤติและควบคุมการท างานของ
ลูกจ้าง ให้สามารถท างานให้กานายจ้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกติกาที่
จะท าให้ลูกจ้ างจะต้องปฏิบัติตาม
เพื่ อให้ การท างานและอยู่ ร่ วมกัน
เป็นไปได้อย่างราบร่ืน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
46 

 
วิศวกร 
 

Engineer 
 

 

มีหน้ า ที่ ศึ ก ษ า วิ เ ค ร าะห์  ค านวณ 
ออกแบบตรวจสอบแก้ไขปัญหาและ
ควบคุมการผลิต อาทิ  การก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง การออกแบบ 
 

47 วัตถุดิบ 
 

Raw material มูลค่ าของวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิต
สินค้าโดยตรง และเป็นส่วนส าคัญที่คิด
เป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิต เช่น เม็ด
พลาสติกวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิต
สินค้ามีจ านวนน้อยถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายโรงงาน ที่
เรียกว่า วัสดุโรงงาน 

48 สินค้าส าเร็จรูป 
 

Instant products ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หมายถึงผลิตภัณฑ์
สุดท้ายที่ได้เมื่อกระบวนการแปรรูป
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
คือผลิตภัณฑ์ที่น าไปจ าหน่ายให้แก่
ผู้บริโภค 

49 สินค้าคงคลัง 
 

Instant products เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะ
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ง
ซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือ
การขายสามารถด าเนินไปได้อย่างร่ืน
ราบ การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจ
เป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองต้นทุน
การเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ล้าสมัยถูกขโมย หรือสูญหาย  

50 สินค้าที่ต้องการก าจัด 
 

Products  to remove ของต้องก าจั ดสินค้ าที่ มี กฎหมาย
ก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้า-ส่งออก
หรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ 



 
 

บทที ่4  
การวิเคราะห์สภาพปัญหา  

 
 จากที่ได้เข้าไปศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท โฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ 
จ ากัด โดยศึกษาการควบคุมและวิธีการจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคลังสินค้า ซึ่งทางบริษัท
จัดเก็บสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์ ผู้จัดท าได้วิเคราะห์สภาพปัญหาตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. วิธีการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์ในคลังสินค้าของบริษัทโฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ จ ากัด 
 วิธีการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์ในคลังสินค้ามีการแบ่งแยกชิ้นส่วนอีเล็ค
โทรนิคส์ เป็น 4 คลังแต่ละคลังจะแบ่งตามประเภทของสินค้า  
 1.1 คลังวัตถุดิบประเภท Tube ( ท่อหดลมร้อน ) มีวิธีการดูแลรักษาคือ สินค้า
ประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนสูง 100 – 125 องค์ศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิปกติ
ภายในคลังจะอยู่ระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ดังนั้นสินค้าจะไม่ได้รับความเสียหายจาก
อุณหภูมิปกติในคลังสินค้า 
 1.2 คลังวัตถุดิบประเภทสายไฟ ( Wire ) มีวิธีการดูแลรักษาคือ การรักษาความ
สะอาดภายในพื้นที่ภายในคลังสินค้าเพื่อที่จะไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จ าพวกหนูและ
ป้องกันความเสียหายจากการกัดแทะของหนู  
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1.3 คลังวัตถุดิบประเภท Terminal ( ขั้นต่อสายไฟโลหะ) มีวิธีการดูแลรักษาคือ สินค้าภายในคลังนี้
จะไวต่อการเกิดสนิมจึงต้องจัดเก็บแบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นเพื่อลดความเสื่อมจากการ
จัดเก็บและเฝ้าระวังการเกิดสนิทจากความชื้น 
 2. ปัญหาการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์ในคลังสินค้าของบริษัท  โฮชิน 
อิเล็กโทรนิคส์ จ ากัด 
 2.1 ปัญหาการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของคลังสินค้า เนื่องจากมีสินค้าปริมาณ
มาก จึงท าให้เกิดมุมอับและซอกเล็กๆ ท าให้เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู   
 2.2 ปัญหาด้านการเกิดสนิมของสินค้าจากความชื้น เนื่องจากอุณหภูมิมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ 
 3. วิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์ในคลังสินค้า 
 3.1 ท าความสะอาดพื้นที่ในคลังสินค้าและหมั่นตรวจสอบตามมุมอับและซอก
เล็กๆ และอยู่เป็นประจ า เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู 
 3.2 การใช้ ซิลิกาเจล ใส่ไว้ในกล่องสินค้าเพื่อดูดความชื้นภายในกล่องและใช้
เคร่ืองดูดความชื้นและจะมีตัววัดอุณหภูมิและตัววัดความชื้ออยู่ตลอด  
 4. การน าความรู้ท่ีได้จากศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาการศึกษาการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
คลังสินค้า ของบริษัทโฮชิน อิเล็กโทรนิกส์ จ ากัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะ
ผู้จัดท าเช่น สื่อสารสนเทศ และ เอกสารที่เป็นวิธีการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
น ามาเป็นข้อมูลในการศึกษา เช่น น าข้อมูลมาท าโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อ่านหรือ
ผู้ที่มาศึกษาต่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 สามารถน าไปใช้ ในการประกอบอาชีพ  เช่น  น าการดูแล รักษาชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางในการดูแลรักษาวัสดุหรืออุปกรณ์ในการท างานที่ตนเองรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพมาปรับใช้กับการท างานและเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ให้ยาวนานมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งน าการแก้ไขในการดูแลรักษาชิ้นส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่วัสดุ
เกิดความเสียหายจากการจัดเก็บ พร้อมทั้งแก้ไขได้ทันท่วงที 
 5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ  
 5.1 การปริ้นเอกสารโดยการตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะท าการปร้ิน เพื่อไม่ให้เป็น
เกิดการสิ้นเปลืองหากเอกสารเกิดความผิดพลาด เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ  
 5.2 การใช้รถที่เข้าไปศึกษาดูงานเพียงคันเดียว เป็นการประหยัดพลังงานมากกว่า
การใช้รถหลายคัน 
 5.3 การน าวัสดุเหลือใช้ที่หาได้จากบริเวณบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงมาท าโมเดล เพื่อ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ 



 
 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 จากที่ได้เข้าไปศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท โฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ 
จ ากัด โดยศึกษาการดูแลรักษาการจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคลังสินค้า ซึ่งทางบริษัทจัดเก็บ
สินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ทางคณะผู้จัดท าได้สรุปและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์
ดังนี้  
      1. ทางบริษัทมีวิธีการดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคลังสินค้า  มีการ
แบ่งแยกชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคส์ เป็น 4 คลังแต่ละคลังจะแบ่งตามประเภทของสินค้า  พร้อมทั้งส่ง
มอบอ านาจหน้าที่ไปยังผู้รับผิดชอบใน การดูแลรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคลังสินค้า  เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพ  
 

 2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากมีสินค้าปริมาณมาก จึงเกิดมุม
อับและซอกเล็กๆ ท าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู รวมถึงด้านอายุของวัตถุดิบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิคส์ท าให้วัตถุดิบบางชนิด อาจจะเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพและการเกิดสนิมของสินค้า
จากความชื้น 
 3. จากที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาดูงานในคร้ังนี้จึงได้ประโยชน์ในด้านความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาการจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคลังสินค้า ซึ่งท าให้คณะผู้จัดท ามีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาการจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคลังสินค้า มากยิงขึ้น และน า
ความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  
 1. บริษัทฯ ควรจัดอบรมพนักงานเป็นประจ า เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถใน
การท างาน ตลอดทุกๆ ปี 
  
 2. บริษัทฯ ควรแบ่งประเภทของวัตถุดิบที่อายุการจัดเก็บใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน 
และน าสินค้าที่เข้ามาก่อน มาใช้ก่อน  
  
 3. บริษัทฯ ควรจัดหมวดหมู่ของตัวสินค้า เพื่อง่ายต่อการค้นหา และ การน าเสนอ
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 4. คณะผู้จัดท าควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีเหตุมีผลมาใช้ในการ
จัดท าโครงการ โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องแบ่งหน้างานกันว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนไหน และ
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่พอประมาณ จะต้องมีการวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  
 
ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ 
 1. ในเร่ืองของเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เอกสารของคณะของผู้จัดท านั้นยังไม่
สมบรูณ์เท่าที่ควร   
 2. จากที่คณะผู้จัดท าได้ตอบค าถามของผู้เชี่ยวชาญ ยังตอบค าถามได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
ควรมีการเตรียมตัวให้มากกว่านี้  
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