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บทคัดย่อ 

  เพื่อศึกษาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-time (ทันเวลาพอดี) ของ 
บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เพื่อศึกษาการลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เพื่อน าความรู้ความ 
เข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และ 
เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านอุปกรณ์ส านักงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ (เคร่ือง
ปริ้น) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการปร้ินงาน 
  โปรเกรม Microsoft word คณะผู้จัดท าได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานและ
การจัดหน้าและตัวหนังสือในการท างานและการท าโปรเจ็คเล่มหนี้ โดยการน าหลักการของโปรเก
รม Microsoft word มาใช้ในการท างานให้สมบูรณ์แบบ และยังมีโปรเกรม PowerPoint น ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานอีกด้วยในด้านการน ามาท าPowerPoint ในการน าเสนองาน เพื่อให้งาน
ออกมาในรูปแบบการน าเสนออย่างสมบูรณ์แบบ 

                           ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โครงการนี้มีประโยชน์
ต่อผู้จัดท าเกี่ยวกับการศึกษาด้านคลังสินค้าและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานใน
คลังสินค้า และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาและศึกษาเจอปัญหาในคลังสินค้า และต่อนักศึกษารุ่นน้องให้
ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านคลังสินค้าและยังศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในคลังสินค้าและการแก้ไข
ปัญหาในการคลังสินค้าได้อีกด้วย และต่อบริษัทฯได้เอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและให้
นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาข้อมูลดูงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป   
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  โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน
อาจารย์ อ าไพ อุทัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน าที่
มีประโยชน์ อีกทั้งยังคอยกระตุ้นและเป็นก าลังใจคอยผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท าให้โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ไปได้ด้วยดี 

   กราบขอบพระคุณ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด และขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย วารี
ทวีทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้จัดการบริษัท ทีมงานทุกท่านที่มอบโอกาสให้คณะผู้จัดท าเข้าไปศึกษาดูงาน
ภายในบริษัท ตลอดจนให้ความห่วงใยและอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ แก่คณะผู้จัดท าตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาดูงานอยู่ภายในบริษัทนี้ 
  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
กรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆของคณะผู้จัดท า ที่คอยเป็น
ก าลังใจและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 

 
 
 

(2) 



5 
 

(3) 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ         (1) 
กิตติกรรมประกาศ        (2) 
สารบัญ        (3) 
สารบัญภาพ        (5) 
  
  
บทท่ี 1 บทน า       1 
 หลักการและเหตุผล       1 
 วัตถุประสงค์       2 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       2 
บทท่ี 2 ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ                    3   
  ประวัติความเป็นมาของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด                  3
 รูปภาพป้ายหน้าบริษัทฯ       4
 แผนที่บริษัทฯ       5 
 ผังองค์กรของบริษัทฯ       6 
 นโยบายเป้าหมายของบริษัทฯ                    7 
  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ                    8 
บทท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง                    15
 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองคลังสินค้า                                                                  15
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า                              22
 หลักการเคลื่อนย้ายและการจัดการกระจายสินค้า                    27
 10 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง         36
 องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ                                                          41
 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ just-in-time (ทันเวลาพอดี)                       44   
 ค านิยามศัพท์       53 

บทท่ี 4 การวิเคราะห์การพัฒนา                                                                   59
 ศึกษาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี)    59 
 ศึกษาการลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง            59 
             



6 
 

สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                                                                                     

หน้า 
    น าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการด ารงชีวิต    60
 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านอุปกรณ์ส านักงาน     60
   
บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ        61 
 สรุป        61 
 ข้อเสนอแนะ        61
 บรรณานุกรม        63 
 ภาคผนวก 
                              ภาคผนวก ก ใบบันทึกการปฎิการปฎิบัติงานโครงการ 
                              ภาคผนวก ข ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
                              ภาคผนวก ค ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายในบริษัท 
                               ภาคผนวก ง ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
                               ภาคผนวก จ งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ประวัติคณะผู้จัดท า 
 ใบคะแนนน าเสนอโครงการ       
 ใบพิสูจน์อัครวิสุทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(4) 



7 
 

(5) 

สารบัญภาพ 
 

หน้า 
 ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้าบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด       4 
 ภาพท่ี 2.2 แผนที่บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด       5 

ภาพท่ี 2.3 ผังองค์กรบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด      6 
ภาพท่ี 2.4 ขนมปังเอสไส้ครีมสตอเบอร์ร่ี       8 
ภาพท่ี 2.5 ขนมปังเอสไส้ทุเรียน        8 

 ภาพท่ี 2.6 ขนมปังเอสไส้ครีมใบเตย       8 
ภาพท่ี 2.7 ขนมปังเอสไส้ครีมวนิลลา       8 
ภาพท่ี 2.8 ขนมปังหน้าต่างไส้ครีมวนิลลา       8 

 ภาพท่ี 2.9 ขนมปังหน้าต่างไส้ครีมใบเตย       8 
ภาพท่ี 2.10 ขนมปังหน้าต่างไส้ครีมทุเรียน       9 
ภาพท่ี 2.11 ขนมปังหน้าต่างไส้ครีมสตอเบอร์ร่ี      9 
ภาพท่ี 2.12 ขนมปังรวมมิตรไส้ครีมทุเรียน       9 
ภาพท่ี 2.13 ขนมปังรวมมิตรไส้ครีมนม RUAM      9 
ภาพท่ี 2.14 ขนมปังรวมมิตรโกโก้ครีม       9 
ภาพท่ี 2.15 ขนมปังดอกไม้ไส้ครีมนม       9 
ภาพท่ี 2.16 ขนมปังดอกไม้โกโก้ไส้ครีมนม      10 
ภาพท่ี 2.17 ขนมปังช็อคโกแลตไส้ครีม        10 
ภาพท่ี 2.18 แครกเกอร์ไส้ครีมรสนมฮอกไกโด      10 
ภาพท่ี 2.19 คุกกี้ไส้ครีมนม        10 
ภาพท่ี 2.20 คุกกี้ไส้ครีมใบเตย        10 
ภาพท่ี 2.21 คุกกี้ไส้ครีมสตอเบอร์ร่ี       10 
ภาพท่ี 2.22 คุกกี้ไส้ครีมกาแฟ        11 
ภาพท่ี 2.23 คุกกี้ไส้ครีมมะม่วง        11 
ภาพท่ี 2.24 คุกกี้ทูโทนไส้ครีมนม        11 

                  ภาพท่ี 2.25 คุกกี้วารีโอ ไส้ครีมมะพร้าว       11 
 

 



8 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
หน้า 

ภาพท่ี 2.26 คุกกี้วารีโอ ไส้ครีมทุเรียน                      11 
ภาพท่ี 2.27 คุกกี้วารีโอ ไส้ครีมมะม่วง         11 
ภาพท่ี 2.28 คุกกี้วารีโอ ไส้ครีมนม         12 
ภาพท่ี 2.29 ขนมปังซากุระ ไส้แยมสับปะรด                     12 
ภาพท่ี 2.30 ขนมปังเฟือง ไส้แยมสับปะรด                       12 
ภาพท่ี 2.31 แครกเกอร์ ไส้แยมสับปะรด                      12 
ภาพท่ี 2.32 ขนมปังเฟืองจิ๋ว ไส้แยมสับปะรด                      12 
ภาพท่ี 2.33 ขนมปัง เอ.บี.ซี                        12 
ภาพท่ี 2.34 ขนมปังซีฟู้ด                         13 
ภาพท่ี 2.35 ขนมปังบุหร่ีสั้น                        13 
ภาพท่ี 2.36 ขนมปังรูปบุหร่ียาว                        13 
ภาพท่ี 2.37 ขนมปังสองสีรูปเจ้าป่า                       13 
ภาพท่ี 2.38 ขนมปังรูปไพ่ป๊อก รสเค็ม                       13 
ภาพท่ี 2.39 ขนมปังรูปมะยมจุก                        13 
ภาพท่ี 2.40 ขนมปังบัตเตอร์ โคโคนัท                      14 
ภาพท่ี 2.41 ขนมปังแครกเกอร์ ขนาดใหญ่                      14 
ภาพท่ี 2.42 ภาพกระบวนการในระบบการขนถ่ายวัสดุ                    40 
ภาพท่ี 2.43 องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุ                    40 

 
 

  

(6) 



1 
 

บทที ่1 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

คลังสินค้า (Warehouse) หรือที่ในอดีตนิยมเรียกว่า โกดัง (Godown) คือ อาคาร

ทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 

ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลังสินค้ามักเป็นอาคารหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขต

อุตสาหกรรมในตัวเมือง ภายในอาคารมีทางลาดเอียงส าหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ หรือ

บางคร้ังก็ขนถ่ายสินค้ามาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรงและมักจะมีเครนหรือรถ

ฟอร์คลิฟท์ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท (pallet) ไปยังสถานที่จัดเก็บต่อไป สรุป 

ความหมายของค าว่า คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้า

ส าเร็จรูป เพื่อส ารองไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นคร้ังสินค้าจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่บริษัท

หรือองค์กรให้ความส าคัญและน าองค์ความรู้ใหม่เข้ามาแก้ปัญหาการบริหารให้มีคุณภาพสูงสุดและ

มาตรฐานที่ดีที่สุดการวางแผนการบริหาร คลังสินค้าสินค้าคงคลังเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ

หรือองค์กรประสบความส าเร็จสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายและ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการบริหารคร้ังสินค้าต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน

ต้องอาศัยระบบการท างานที่มีคุณภาพดีระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัย และบุคคลที่

เป็นมืออาชีพและสิ่งที่ผู้บริหารต้องตระหนักถึงคือการควบคุมสินค้าคงคลังผู้บริการที่เหมาะสมจึง

ต้องมีการวางแผนที่ดีและแยกประเภทสินค้าเพื่อการจัดง่ายค้นหาสะดวกเมื่อต้องการใช้ งานรถการ

พักผ่อนของสินค้าลดการเกิดความล่าช้าในการขนถ่ายและเสียหายได้ 

บริษัท วารีทวีทรัพย์  จ ากัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตขนมปังอบกรอบ ซึ่งมีคลังสินค้า

ส าหรับเก็บสินค้าเป็นของตัวเองเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตาม Order และส่งมอบไปยัง

กระบวนการต่อไปสินค้าที่น ามาจากส่วนมากกันซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้มาโดยรถบรรทุก สิบล้อ กระบะ

การจัดเก็บสินค้าด าเนินการตามขั้นตอนโดยเร่ิมจากการตรวจสอบสินค้าตาม (Invoice) การจัดการ

กับสินค้าที่น าเข้ามาจึงเป็นหน้าที่หลักของแผนกคลังสินค้า (Warehouse) ที่จะต้องให้ความส าคัญ
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อย่างมากในการจัดเก็บสินค้าและรักษาสภาพสินค้าให้พร้อมใช้งานให้เกิดการ

ช ารุดเสียหายน้อยที่สุดและต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับการผลิต

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและองค์กร  

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้มีความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาระบบการจัดการสินค้าคง

คลังแบบทันเวลาพอดี กรณีศึกษาบริษัท วารีทวีทรัพย์  จ ากัด วิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและ

การบริหารจัดการสินค้าภายในครั้งสินค้าให้มีสภาพคล่องอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงการควบคุมระดับ

ของสินค้าคงค้างและดูแลสภาพโดยตลอดจนถึงกระบวนการข้อมูลในการทั้งนี้ประโยชน์และ

ความรู้แก่ คณะผู้จัดท าเพื่อน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-In-Time (ทันเวลาพอดี) ของ  

บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 

2. เพื่อศึกษาการลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

3. เพื่อน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านอุปกรณ์ส านักงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มี

อยู่  (เคร่ืองปริ้น) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการปร้ินงาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้รู้เกี่ยวกับระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ  Just-In-Time (ทันเวลาพอดี) 

ของ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 

2. ได้รู้เกี่ยวกับลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

3. สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพต่อไปในอนาคต 

4. ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านอุปกรณ์ส านักงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มี

อยู่ (เคร่ืองปริ้น) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการปร้ินงาน 
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บทที่ 2 

ประวัติและการด าเนินธุรกิจ 

 การศึกษาการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี) 
กรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ผู้วิจัยได้น ารายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัท
และการด าเนินธุรกิจ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ที่เกี่ยวข้องมาท าการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานวิชา
โครงการประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. แผนที่บริษัท 
4. วิสัยทัศน์/นโยบาย 
5. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
 บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตขนมปังอบกรอบ มีประสบการณ์
ยาวนานกว่าปี 60 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตขึ้นด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจในคุณภาพ ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน อีกครั้งเรายังได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการผลิตต่างๆ อย่างเช่น GMP,HACCP ทั้งนี้เรายังคงมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 
เพราะเราคือ “อันดับหน่ึงเร่ืองขนมปังอบกราบ” 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้า บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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3.  แผนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ี บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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4.ผังองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ผังองค์กร ภายในบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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นโยบายเป้าหมาย 
 บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด จะมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการและด้านคุณภาพของ

ขนมและตัวบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยค านึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งสนับสนุน
ผลงานการท างานของพนักงานเพื่อเป็นการกระตุ้นของการท างานให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและการพัฒนาของบริษัทอย่างต่อเน่ืองตามเปาหมายที่ก าหนดไว้ 
นโยบายคุณภาพ 

1. 5ส.คือรากฐานส าคัญในการท างาน 
2. มุ่งสู่การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
3. แยกของที่ต้องใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน 
4. จัดไว้เป็นสัดส่วน เพื่อหยิบใช้อย่างสะดวก 
5. พื้นที่ต้องเก็บกวาดให้สะอาดทุกเวลา 
6. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก 
7. พร้อมรับมือกับปัญหาของลูกค้า 
8. ส่งมอบสินค้าตามค ามั่นสัญญา 
9. ยอมรับและสร้างกระบวนการท างานรวมถึงทัศนคติที่ดีร่วมกัน 
10. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลาย 
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ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขนมปังเอส ไส้ครีมสตอเบอรร่ี 
S AWBERRY CREAM BISCUITS 

ขนมปังเอส ไส้ทุเรียน 
S DURAIN CREAM BISCUITS 

ขนมปังเอส ไส้ครีมใบเตย 
S PANDAN CREAM BISCUITS 

ขนมปังเอส ไส้ครีมวานิลลา 
S  CREAM VANILLA BISCUITS 

ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีมวานิลลา 
WINDOW VANILLA BISCUITS 

ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีมใบเตย 
WINDOW PANDAN BISCUITS 
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ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีมทุเรียน
WINDOW DURIAN BISCUITS

    

ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีมสตอเบอรี่
WINDOW STRAWBERRY 

ขนมปังรวมมิตร ไส้ครีมทุเรียน
RUAM MIT DURIAN CREAM 

ขนมปังรวมมิตร ไส้ครีมนมRUAM 
MIT MILK CREAM 

ขนมปังรวมมิตร โกโก้ครีม 
RUAM MIT COCOA CREAM 

ขนมปังดอกไม้ ไส้ครีมนม 
FLOWER MIT CREAM 
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ขนมปังดอกไม้โกโก้ ไส้ครีมนม
COCOA FLOWER MIT CREAM

 CREAMY 

ขนมปังชอคโกแลต ไส้ครีมโกโก้
CHOCOLATE BISCUIT 

แครกเกอร์ไส้ครีมรสนมฮอกไกโด
HOKKAIDO  CREAM CRACKER 

คุ๊กกี๊ ไส้ครีมนม 
MILK CREAM COOKIES 

คุ๊กกี๊ ไส้ครีมใบเตย 
PANDAN CREAM COOKIES 

คุ๊กกี๊ ไส้ครีมสตอเบอรี่
STRAEBERRY CREAM 

COOKIES 
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คุ๊กกี๊ ไส้ครีมกาแฟ 
COFFEE CREAM COOKIES 

คุ๊กกี๊ ไส้ครีมมะม่วง 
MANGO CREAM COOKIES 

คุ๊กกี๊ ทูโทน ไส้ครีม 
CREAM TWO TOON COOKIES

  

คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมมะพร้าว 
WAREE-O COCONT CREAM 

คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมทุเรียน 
WAREE-O DURAIN CREAM 

คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมมะม่วง 
WAREE-O MANGOCREAM 
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คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมนม 
WAREE-O MILK CREAM 

ขนมปังซากุระ ไส้แยมสัปปะรด
SAKURA PINEAPPLE JAM 

ขนมปังเฟือง ไส้แยมสัปปะรด 
STAR PINEAPPLE JAM 

แครกเกอร์ ไส้แยมสัปปะรด
PINEAPPLE JAM CRACKER 

ขนมปังเฟืองจิ๋ว ไส้แยมสัปปะรด 
MINI STAR PINEAPPLE JAM 

ขนมปัง เอ.บี.ซี 
MINI STAR PINEAPPLE JAM 
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ขนมปัง ซีฟู๊ด 
SEAFOOD  BISCUITS 

ขนมปัง บุหร่ีสั้น 
SHORT STICK BISCUITS 

ขนมปังรูปบุหร่ียาว 
LONG STICK BISCUITS 

ขนมปังสองสีรูปเจ้าป่า 
TWO-TONE JUNGLE BISCUITS 

ขนมปังรูปไพ่ป๊อก รสเค็ม 
BLACK JACK BISCUITS 

ขนมปังรูปมะยมจุก 
ICE GEM BISCUITS 
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ขนมปัง บัตเตอร์ โดโดนัท 
BUTTER COCONUT BISCUITS

    

ขนมปังแครกเกอร์ ขนาดใหญ่ 
BIG CRACKER 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาหาข้อมูลเร่ืองการศึกษาการจัดพื้นที่

คลังสินค้าโดยระบบ Just in Time (ทันเวลาพอดี)  กรณีศึกษาบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ซึ่งมี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองคลังสินค้า 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 

3. หลักการเคลื่อนย้ายและการจัดการกระจายสินค้า 

4.  10 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง 

5. องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ 

6. แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ just in time (ทันเวลาพอดี) 

7. ค านิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องคลังสินค้า 
องค์กรที่ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความจ าเป็นที่จะต้องมีสินค้าคง

คลังเพราะธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจหรือในขณะที่มีความ
ต้องการสินค้าปริมาณสูงเกิดคู่แข่งเพิ่มขึ้นมา โดยสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากสินค้าจากที่เคยเป็นผู้น าลดลงได้อย่างรวดเร็วหรือในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติจะ
กระทบกระเทือนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกค้าหรือเกิดอุปสรรคต่อการขนส่ง ท า ให้ความ
ต้องการของลูกค้าผิดพลาดไปจากแผนที่ไดว้างไว้ในกรณีที่ความต้องการของลูกค้ามีต่อสินค้าสูง
ขั้น จนเกินก าลังการผลิตที่มีอยู่ขององค์กรผู้ผลิตสามารถนา สินค้าที่ เก็บไว้ในคลังสินค้ามา
ให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อมีความต้องการ  
การเก็บรักษาสินค้าได้พัฒนามาจากการเก็บรักษาในครัวเรือนไปเป็นการเก็บรักษาของผู้ค้าปลีกผู้ค้า

ส่งและผู้ผลิต เพื่อสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการมีการเคลื่อนย้ายหรือส่ง

มอบสินค้าไปยังผู้ที่มีความต้องการใช้ซึ่งสินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้สามารถแบ่งได้หลายประเภท 

ได้แก่วัตถุดิบ (Material) ชิ้นส่วนประกอบ (Components) ชิ้นส่วนต่างๆ(Parts)สินค้าส าเร็จรูป 

(Finished Goods) และบางกระบวนการผลิตยังนับรวมไปถึงงานระหว่างผลิต(Work in process) 
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รวมถึงสินค้าที่ต้องการทิ้ง  (Disposed) และวัสดุที่นา มาใช้ใหม่(Recycle) โดยคลังสินค้ามี

ความส าคัญ คือ ช่วยประหยัดในส่วนที่เป็นค่าขนส่ง ต้นทุนการผลิต ช่วยป้องกัน สินค้าขาดแคลน

และช่วยให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวดเร็ว ยึ่งขึ้นหากคลังสินค้าอยู่ใกล้กับลูกค้าซึ่ง

การจัดการการเก็บรักษาจะต้องจัดวางสินค้าอย่างมีระเบียบและดูแลสินค้าไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อม

สา หรับการจัดส่งสินค้าออกไปเมื่อเกิดความต้องการ ดังนั้นการดา เนินกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทจึงควรจะต้องเร่ิมต้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการดา เนินงานและการวางแผนการดา เนิน 

งานไปในทิศทางที่แต่ละบริษัท ต้องการให้เป็นไปและบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายที่ได้ 

วางไว้ โดยการน าเอาระบบการจัดการหรือกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้จะต้องมี

ความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกัน ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งไปที่การ

คลังสินค้าจะมีองค์ ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดหน้าที่ในการจัดการที่เป็นขั้นตอนตามล าดับ เป็นกระบวนการด าเนินงานซึ่งผู้บริหาร

จะต้องเป็นผู้กระท า โดยมีการจัดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงการก าหนด

กิจกรรมต่างๆ ที่จ า เป็นส า หรับการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งส่งมอบอ านาจหน้าที่ไปยัง

ผู้รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าเกิดความเสียหาย สูญหายและ

เสื่อมสภาพ 

2. การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบและมีระเบียบในพื้นที่เก็บรักษา ท าให้สินค้าอยู่

ในสภาพพร้อมส าหรับการจัดส่งออกไป เพื่อจา หน่ายหรือใช้งานตามความมุ่งหมายเนื่องจากสินค้า

บางอย่างมีความจ า เป็นต้องแยกประเภทของสินค้าก่อนเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาใน

คลังสินค้าจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นผลท าให้การ

ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3. สินค้าแต่ละชนิดต้องมีการจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างเหมาะสม มีการแยก

ประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน มีการรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมพร้อมใช้งานเสมอการ

เคลื่อนย้ายสินค้าต้องมีความระมัดระวังและถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ ให

การด าเนินกิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของคลังสินค้าแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้สินค้าต้องเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไดว้างแผนไว้

คลังสินค้าและกิจกรรมจัดเก็บจึงรองรับความต้องการในการเก็บสินค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์มี

หน้าที่ก าหนดพื้นที่ที่ต้องการ การวางผังการจัดเก็บในคลังสินค้าการออกข้อก าหนดของคลังสินค้า

การเติมหรือสร้างสต็อกทดแทนกิจกรรมนี้ไม่เหมือนกับการควบคุมสินค้าในคลังสินค้า เพราะว่า 
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เป็นการนา ข้อมูลจากกิจกรรมในการปฏิบัติงานในคลังสินค้ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ

จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 

4. ในโลกของการท างานถ้าสินค้าสามารถผลิตและขนส่งให้ลูกค้าทันทีก็ไม่จ าเป็น

ที่จะต้องมีสินค้าคงคลัง เพราะสินค้าคงคลังเป็นตัวที่รองรับในระบบการให้บริการลูกค้า โดยจาก

ลูกค้าภายในบริษัทคือ สนับสนุนการผลิตแก่โรงงานหรือสนับสนุนการตลาดจากโรงงานไปยัง

ลูกค้าภายนอก ต้น ทุนในการลงทุนด้านสินค้าคงคลังสามารถนา ไปใช้เพื่อกิจกรรมอย่างอ่ืนได้แต่

สินค้าคงคลังยังมีความจา เป็นในกรณีที่ไม่มีความแน่นอนของความต้องการจากลูกค้าดังนั้น ระดับ

สินค้าในคลังค้าที่ดีที่สุดจ าเป็นต้องมีการควบคุม เพราะท า ให้ต้น ทุนในการเก็บรักษาดีที่สุดโดย

สามารถรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในการผลิต จึงจ าเป็นต้องมีการ

บรหิารจัดการคลังสินค้าค้าเพื่อก าหนดแนวทางการดา เนินงานตามที่ได้วางแผนไว้เกี่ยวกับการเก็บ

รักษาและคงสภาพของสินค้าให้เหมือนกับ ที่รับเข้ามา ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

5. การออกแบบผังโรงงานหรือคลังสินค้าที่ดีที่สุดคือ การมีระยะทางการเคลื่อนที่

ของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุดการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยจะ

รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป สินค้าคงคลังในระหว่างการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป

ภายในโรงงานและคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า ประกอบด้วย การคัดเลือกอุปกรณ์ นโยบายการ

ทดแทน กระบวนการเลือกหยิบ สินค้าการจัดเก็บและนา สินค้าออกจากคลังสินค้า ซึ่งการนา เอา

ระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือทดแทนการเคลื่อนย้ายที่ไม่ทา ให้เกิดมูลค่าและ

หาทางที่จะลดต้นต้นทุน จึงเป็นเป้ าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ 

6. การส่งมอบสินค้าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ เป็นการไหล

ของสินค้าที่มีทิศทางให้กับฝ่ายผลิตหรือลูกค้าซึ่งจะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการทั้ง

จ านวนของสินค้า สินค้ามีสภาพเดิมพร้อมใช้งาน ความถูกต้องของสถานที่และเวลาในการส่งมอบ

ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้ าด้วยหน้าที่นี้ท า ให้

คลังสินค้ามีบทบาทต่อการส่งมอบสินค้าส าเร็จรูปจากสายการผลิตไปสู่ลูกค้าแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์การจัดการโลจิสติกส์(การคลังสินค้า)คลังสินค้าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญใน

ระบบโลจิสติกส์ในฐานะเป็นกระบวนการในการจัดการความสมดุลของเวลาและระยะทางกับความ

ต้องการด้วยการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส า เร็จรูปจ านวนมากไว้ในคลังสินค้าเพื่อพร้อมจะผลิตและ

ส่งมอบให้ได้อย่างทัน เวลา ซึ่งในด้านการจัดการโลจิสติกส์ถือว่า เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะ

ท า ให้เกิดต้น ทุนถือครองสินค้าสูงเกินกว่า ที่ควรจะเป็น เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของการคลังสินค้า
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จะเกี่ยวข้องกับสินค้าในคลังสินค้า ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคลังสินค้ามักมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ต้นทุนโลจิสติกส์โดยที่การจัดการคลังสินค้าจึงมีความเกี่ยวข้อง

กับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความสัมพันธ์ของต้น ทุนที่เพิ่มขี้นหรือลดลงกับ 

ปริมาณสินค้าที่จะเก็บในคลังสินค้า เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่จะมีต่อการส่งมอบ

ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงทั้งด้านเวลาและปริมาณของสินค้าจึงมีความจ า เป็นในการมี

สินค้าคงคลัง เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่จะมีในอนาคตอันเกิดจากความไม่แน่นอนของการส่ง

มอบสินค้าวัตถุดิบหรือสินค้ารูปแบบใดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคลังสินค้าจะกระท า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ มี

เป้าหมายในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการด าเนินงานได้ วัตถุประสงค์หลักในการที่จะปฏิบัติงานเก็บรักษา

สินค้าในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย 

1. การใช้เนื้อที่ได้ประโยชน์ที่สุด สินค้าจะต้องได้รับการจัดเก็บรักษาให้ได้

ประโยชน์มากที่สุดจะกระท าได้โดยยึดหลักที่ว่า เมื่อมีการจัดวางสินค้าในพื้นที่หนึ่งจะต้องให้ทุก

เนื้อที่การเก็บรักษาที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ได้ใช้หมดเสียก่อนที่จะน า พื้นที่อ่ืนมาใช้ในการเก็บรักษา

เพิ่มเติม เนื้อที่ที่สูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์คือค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต้องเสียเปล่าของกิจการ

คลังสินค้า ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการเกิดรายได้และผลก าไรของการประกอบกิจการ 

2. การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือการประหยัดทรัพยากรที่มี

ค่าในการปฏิบัติงานที่เก็บรักษาสินค้าอีกส่วนหนึ่ง หากสินค้าได้มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องแล้ว การ

จัดส่งสินค้าที่มีน้ าหนัก มากจะสามารถท า การเคลื่อนย้ายโดยใช้ก าลังคนและใช้เวลาน้อยค่าใช้จ่าย

น้อย เป็นต้น ทุนส่วนหนึ่งของกิจการคลงัสินค้าการใช้อย่างไม่ประหยัดย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อ

การเกิดก าไรของกิจกรรม ผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องประหยัดทั้งแรงงานและเวลา มีความเฉลียว

ฉลาดเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดา เนินกิจการ 

3. การเข้าถึงสินค้าที่เก็บไว้นั้น ได้สะดวกที่สุด สินค้าจะต้องได้รับการจัดเก็บใน

ลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายและส่งมอบสินค้าออกไปได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดการจัดเก็บ

สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้การอ านวยการของหัวหน้างานคลังสินค้าและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก าหนด ปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะต้องพิจารณาในการจัดเก็บสินค้าที่จะให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกได้แก่

ต าแหน่งที่ตั้งของประตูทางเดินแถวและทิศทางของการจัดเก็บสินค้า 
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4. การป้องกัน สินค้าในที่เก็บรักษาได้ดีที่สุด สินค้าจะต้องได้รับการจัดเก็บใน

ลักษณะสินค้าที่ป้องกัน สินค้านั้น จากการสูญหายหรือการบุบสลายอันเนื่องมาจากการลักขโมย 

สภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงการป้องกันอาจรวมไปถึงความต้องการในการใช้

มาตรการบ ารุงรักษาเป็นพิเศษต่อสินค้าบางรายการในขณะที่ เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าอย่างไรก็

ตามวิธีการควบคุมจ านวนสินค้าในคลังสินค้าของโรงงานจะมีผลต่อต้นทุนการเก็บรักษา ต้น ทุน

การสั่งซื้อ ต้น ทุนสินค้าเสียหายและจะมีผลต่อต้น ทุนสินค้าขาดแคลน เพราะถ้าสั่งสินค้าเข้ามาใน

จ านวนไม่เพียงพอจะเกิดสินค้าขาดถ้าสั่งเข้ามามากจะท าให้เกิดการสูญเสียในรูปของดอกเบี้ยเงินจม

ในรูปของสินค้าตลอดทั้งยังเป็นเหตุให้ใช้เงินจ านวนมากเพื่อลงทุนสร้างคลังสินค้าเก็บสินค้า

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากเช่น ค่าดูแลรักษาสินค้าค่าเช่าที่เก็บสินค้าเป็นต้น 

ฉะนั้นการควบคุมสินค้าในคลังสินค้าที่ เหมาะสมว่า ควรจะมีสินค้าเท่าใดจึงจะพอเพียงไม่มากไม่

น้อยเกินไปในแต่ละประเภท จึงต้องมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินค้าดังนั้นการทา ให้การด า เนิน

งานมีประสิทธิภาพที่สูงแต่ละองค์ประกอบในระบบการจัดการโลจิสติกส์ต้องมีการด าเนินงานอยู่

ในระดับ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการคลังสินค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในการ

ช่วยลดต้น ทุนของสินค้าและการปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการโลจิสติกส์ในส่วนที่เป็นการคลังสินค้าเกิดได้ในหลายสาเหตุตั้งแต่นโยบายการจัดการไม่

ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ พื้นที่และการจัดเก็บรักษาไม่เหมาะสม สินค้าเกิดการด้อย

คุณภาพ ช ารุดหรือสูญหาย สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดต้นทุนต่าง ๆตามมามากมายและก่อให้เกิดความ

ล่าช้าในการด าเนินงาน 

                             จากเหตุผลดังกล่าวความสูญเสียท่ีเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการจัดการโลจิ

สติกส์ 

ในส่วนที่เป็นการคลังสินค้านั้นอาจท าให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าจาก

คู่แข่ง โดยที่การเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาจเป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร ซึ่งบริษัทก็จะสูญเสีย

ลูกค้าในที่สุดดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดนโยบาย มีการวางแผน ทราบถึงปัญหา

และอุปสรรคของการจัดการโลจิสติกส์ในส่วนที่เป็นการคลังสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อเตรียมความ

พร้อมสาหรับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีความแน่นอนและที่เหนือกว่า คู่แข่ง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแนวความคิดในเชิงการจัดการจะ

เน้นการหาวิธีการก าหนดหรือการพัฒนากลยุทธ์ที่จะน าเสนอคุณค่า ซึ่งเหนือกว่า ในสายตาของ

ลูกค้าโดยเน้นศูนย์กลางอยู่ที่ความส าคัญ ของการแข่งขันในการสร้างความส าเร็จในตลาดความ
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ได้เปรียบในการแข่งขันจะได้มาจากวิธีที่ธุรกิจจัดการและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้มากกว่า คู่แข่งหรือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งซึ่งคู่แข่งของบริษัท มีอิทธิพลต่อ

จ านวนคลังสินค้าถ้านโยบายการบริการลูกค้าของคู่แข่งอยู่ในระดับ สูง ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

บริษัทคู่แข่งก็อาจแย่ง ลูกค้าของบริษัท หากจะแข่งขันได้ก็ต้องเพิ่มการบริการให้อยู่ ในระดับ 

เดียวกัน หรือสูงกว่า คู่แข่งวิธีที่จะยกระดับความสามารถในการผลิตได้โดยการใช้ระบบโลจิสติกส์

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยการที่มีต้นทุนสินค้า สินค้ามีคุณภาพ 

มีความรวดเร็วตรงต่อเวลาและมีการให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจที่เหนือกว่า คู่แข่ง ซึ่ง

จะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่การที่จะประสบความส าเร็จในตลาดต้อง

ก่อให้เกิดความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยจะมี

ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1. การตอบสนอง โดยมีช่วงเวลาการจัดส่งที่สั้นมากกว่าเดิม รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม มี

ความยืดหยุ่น และมีวิธีการการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น เพราะรูปแบบความต้องการในอนาคตเป็นสิ่งไม่

แน่นอน 

2. ความน่าเชื่อถือโดยความต้องการในอนาคตคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

ความสามารถของผู้จัดหาที่จะท าการส่งวัตถุดิบได้อย่างตรงเวลาหรือเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ

หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

3. การสร้างความสัมพันธ์โดยความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้จัดส่งสินค้าควรจะอยู่

บนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันซึ่งจะมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ยากส าหรับคู่แข่งที่

จะท าลายความสัมพันธ์ได้สิ่งที่จะท าให้องค์กรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มักจะเกิดจาก

ความสามารถขององค์กรในการทา ให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่า สินค้าหรือบริการขององค์กรมีความ

แตกต่างจากองค์กรคู่แข่งโดยการด าเนินงานที่มีต้น ทุนที่ต่ า กว่า และมีความสามารถในการท าก า 

ไรได้มากกว่า คูแข่งอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท า ให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้และเป็นการ

เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ารายใหม่ที่สนใจในสินค้า คู่แข่งการที่จะท า ให้ดีกว่า ในสายตาลูกค้าจะ

ประกอบด้วยหลักการ 4 ประการคือ                                                              

1. ความได้เปรียบในเร่ืองของต้นทุน ในยุค ที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลายไดง่ายขึ้น ซึ่งไม่เป็นการ

ยากส าหรับผู้บริโภคที่จะตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อ

ธุรกิจใดที่สามารถนา เสนอสินค้าดีในราคาที่ต่ า จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน มากกว่า วิธีการ



21 

 

หนึ่งคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและมีของเสียหรือความเสียหายให้น้อยที่สุด ซึ่ง

ถึงแม้จะเป็นเร่ืองเล็กน้อย หากธุรกิจไม่มองข้ามแล้วจะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนและท าให้

สามารถตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่ดึงดูดใจลูกค้าได้ 

2.คุณภาพ ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและ

บริการที่มีราคาถูกแต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติว่า 

หมายถึงคุณลักษณะและรูปร่างทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจตามที่

ลูกค้าต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสมพอดีมีคุณค่าต่อผู้บริโภคโดย

ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินนั่น คือคุณภาพอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าในอดีตที่ผ่านมามองการควบคุมคุณภาพ

เกิดขึ้นเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขดูจ านวนสินค้าที่ช ารุด

เสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้าแต่ในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพจะเห็นตั้งแต่ในแนวทางป้องกัน เพื่อ

ไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้น โดยใช้แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในทุกด้านของการด าเนินงาน 

อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ผลิตสินค้าเท่านั้น ที่ให้ความส าคัญ กับคุณภาพ ธุรกิจในส่วนของ

บริการก็เน้น ในเร่ืองของคุณภาพของบริการเช่นกัน มุ่งเน้น ให้ความส าคัญ กับการรักษาคุณภาพ

ของบริการให้เป็นหน่ึง เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอันจะน า มาซึ่งความเป็นหน่ึงของธุรกิจ 

3.ความรวดเร็วตรงต่อเวลา นอกจากราคาและคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้า

ต้องการคือความรวดเร็วถ้าก าหนดให้ทุกอย่างเท่ากัน ใครที่เร็วกว่า ย่อมเป็นผู้ชนะไม่ว่า จะเป็น

ความรวดเร็วในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ความเร็วในการน า ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดความ

รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรวดเร็วจะสามารถสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันได้อย่างดีโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจรวดเร็วกว่า คู่แข่ง บางธุรกิจใช้ความเร็วเป็นจุดขาย 

4.การให้บริการแก่ลูกค้าเป็นการสร้างความพึงพอใจเมื่อลูกค้าได้รับการส่งมอบ

สินค้าที่มีราคาถูก สินค้ามีคุณภาพดีไม่ช ารุดหรือได้รับความเสียหายระหว่างการส่งมอบและมีความ

รวดเร็วถูกต้องตรงต่อเวลาเนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไปและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการตอบสนองความต้องการจึงต้องครอบคลุม ครบถ้วนและมีความ

ยืดหยุ่น เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่โดยที่การท าให้ลูกค้าเดิมมีความ

ประทับใจและมีความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันต้องสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 

เพราะจะเป็นหนทางในการท า ให้เกิดการตัดสินใจเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าเนื่องจากจ านวน

ลูกค้าที่มีอยู่ส่งผลต่อยอดขายและผลประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการท างานไม่ควรเดิม

ไปพร้อมกัน หากสามารถท า เช่นน้ีได้ ก็จะท า ให้ธุรกิจมีความเข็มแข็งงานกับวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2. แนวคิดและทฤษฎีการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

ความหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้าคงคลัง หมายถึง การจัด

ระเบียบและการจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อให้พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต 

หรือขายให้กับลูกค้าโดยสะดวกและรวดเร็ว การจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารสินค้าคงคลังเพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้จะอยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยัง

เป็นการป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งระบบการจัด เก็บสินค้า

คงคลังที่ดีนั้น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ประเภทดังนี้  

- การใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์ที่สุด กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังจะ

เป็นการส่งเสริมระบบการบริหารพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่สูงเป็นระบบ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการท างาน 

- การใช้เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดเก็บสินค้าจะส่งเสริมให้

พนักงานในธุรกิจเห็นความส าคัญในเร่ืองของเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บตลอดจนหาวิธีการจัดเก็บ

อย่างไรให้มีประวิทธิภาพ ท าให้ระยะเวลาที่ใช้มีความรวดเร็วประกอบกับพนักงานในธุรกิจจะมี

ความรู้และความเข้าใจในการท างานมากขึ้น 

- การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบเรียบร้อยจะท า ให้

สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ตลอดจนให้ลูกค้าทั้ง

ภายในละภายนอกไม่เสียเวลารอคอยนานและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

- การป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหายหรือเสียหายได้ การจัดเก็บสินค้าช่วยป้องกันภัย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหาย เพราะมีระบบการ

จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง 

                           ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

 คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบที่ซื้อมาจากผู้ขาย

ปัจจัยการผลิตหรืองานระหว่างการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสินค้าที่

ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อรอการขายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าจึงถือเป็นปัจจัยที่

ส าคัญนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลังดังนี้  
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- ที่ตั้งของคลังสินค้า ถ้าท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าอยู่ในที่ที่ขนส่งได้ยาก ท าให้

ระบบการขนส่งล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสินค้า ซึ่ง

ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินงานโดยรวมเสียหายที่ตั้งของคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้อง

พิจารณาเป็นอันดับแรก  

การก าหนดผัง เมื่อก าหนดสถานที่ตั้งคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วปัจจัยต่อมาจะพิจารณาถึงการวาง

ลักษณะงานหรือวางโครงสร้างว่าจะมีการจัดสินค้าอย่างไร ให้มีความเรียบร้อย 

- และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก าหนดผังจะต้องค านึงถึงเนื้อที่ที่ใช้เก็บรักษา การ

ล าเลียง ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บ ตลอดจนความคล่องตัวในการท างานเพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้า

เมื่อมีความต้องการใช้ 

- 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 และผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานอ่ืนด้วย

กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

                           การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง  

การดูแลสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุม ตลอดจนการ

ตรวจสอบมิให้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหัก ช ารุด เสียหายหรือ

สูญหาย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใจงานทันทีการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั้นนอกจากจะต้องมี

ระบบการผลิตที่ดีแล้วต้องอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็น

ที่ยอมรับของผู้บริโภคหากวัตถุดิบที่มาจากคลังสินค้านั้นมีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ทันทีจะช่วยให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพเช่นกัน พนักงานในคลังสินค้าต้องคอยตรวจตรา ดูแล

รักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าไม่ให้แตกหักสูญหาย เพราะถ้าพนักงานดูแลวัตถุดิบไม่ดีเมื่อน าเข้าสู่
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กระบวนการผลิตจะท าให้ผลผลิตที่ได้เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อน าสินค้าออกสู่ตลอดจะท าให้

ยอดขายตกต่ า และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ส่งผลกระทบให้ผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่

ในสภาพที่ไม่ดี 

ความส าคัญของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 

 การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง ผู้ที่รับผิดชอบ คือ แผนกคลังสินค้า มีหน้าที่ควบคุมมี

ให้สินค้าหรือสินค้าสูญหาย อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ต้องการใช้ และดูแลเก็บ  

รักษาสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

 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 

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 าให้ลูกค้าทั้งภายใน 



25 

 

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 าคัญในการดูแลและป้องกันสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ใช้งานนั้นมีดังนี้ 

- การวางแผน ไม่ว่าจะท างานอะไรควรมีการวางแผนทุกคร้ัง เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายในที่นี้หมายถึง ความปลอดภัยของทรัพยากรที่อยู่ในคลังสินค้าการ

วางแผนเร่ิมจากการวางผังคลังสินค้าไปจนกระทั่งการวางแผนเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและป้องกัน

ภัยต่าง ๆพร้อมก าหนดแนวโดยเน้นให้พนักงานทุกระดับทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- การก าหนดระเบียบวินัยและข้อบังคับ ธุรกิจมีความจ าเป็นต้องมีข้อบังคับเพื่อให้

มีการท างานมีระเบียบวินัย และด าเนินตามแผนงานได้เร็วขึ้น หลักปฏิบัติดังกล่าวมุ่งเน้นใช้กับ

พนักงานมากกว่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในคลังสินค้า ซึ่งการออกกฎระเบียบต่างๆ ควรเป็น

ข้อความสั้นกะทัดรัด มีความเข้าใจง่าย ใช้บังคับกับทุกคนเสมอกัน และไม่ควรออกกฎบ่อย

จนเกินไป 

 - การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้มีความเหมาะสม ธุรกิจมีความควรพิจารณา

เลือกพนักงานและเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับงานในคลังสินค้า ตลอดจนพนักงานผู้นั้นต้องมี

ประสบการณ์และความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ธุรกิจควรค านึงถึงสุขภาพ 
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 - 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 

1. พยายามให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อยที่สุด 

 2. ถ้าจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าแล้ว พยายามจัดให้มีระยะทางและ

ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อย 

 3. เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกิดขึ้น พยายามจัดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า

แบบต่อเน่ืองหรือเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งแทนแนวนอน 

 4. ให้อัตราการไหลของสินค้าหรืองานมีความราบร่ืน และมีความรวดเร็ว

สม่ าเสมอ เพื่อประหยัดเวลา และป้องกันสินค้าแตกหัก 

 5. อย่าให้สินค้ากองบนพื้นโดยไม่จ าเป็น และไม่เป็นระเบียบเพราะการกองสินค้า

บนพื้น เท่ ากับเพิ่มการเคลื่ อนย้ ายและเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเคลื่ อนย้ ายสินค้ าด้วย                        

6. ให้ใช้เคร่ืองมือชนิดจักรกล (Mechanical Machine) ในกรณีสมควรใช้  
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  7. ให้ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างเต็มที่และเต็มก าลัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ 

เคลื่อนย้ายสินค้าต่อหน่วย  

 8. พยายามใช้เคร่ืองมือช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบรายหน่วยใหญ่ (Unit   

Load) กับสินค้าที่ต้องเคลื่อนย้าย และจัดเก็บจ านวนมาก เพื่อป้องกันสินค้าตกหล่นแตกหักและ 

ประหยัดระยะทางระยะเวลาด้วย   

3. หลักการเคลื่อนย้ายและการกระจายสินค้าในคลังสินค้า 

การจัดการคลังสินค้าเป็นกุญแจส าคัญทางด้าน Supply Chain  ในด้านการ

หมุนเวียนของคลังสินค้า การเลือกสินค้า การส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้า เพื่อท าให้มีการ

ใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด รวมถึงระดับปริมาณสินค้าด้วย การใช้การจัดการแบบนี้จะท า

ให้ลดการพึ่งพาจ านวนพนักงานต่อไปนี้คือประเด็นส าคัญที่ผู้ประกอบการน าหลักการเคลื่อนย้าย

สินค้า 20 ข้อ ไปใช้ใช้ในการจัดการเพื่อการบริหารประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า หลักทั่วไป 

 

   1. Orientation Principle ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของระบบจากแผนที่ก าลังใช้

อยู่ เพื่อที่จะสามารถทราบถึง วิธีการจัดการและปัญหาที่เป็นอยู่ , ข้อจ ากัดด้านกายภาพและ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถก าหนดความต้องการและเป้าหมายในอนาคตได้  

2. Planning Principle เร่ิมวางแผน โดยรวมความต้องการพื้นฐาน, ทางเลือกที่

ต้องการ, และพิจารณาความที่เป็นไปได้ในการดูแลวัสดุและงานด้านการเก็บสินค้าเข้าไปในแผน 

 3. Systeoms Principle กิจกรรมด้านงานดูแลและการเก็บสินค้าเข้าไปในระบบ ซึ่ง

ดูถึงความเป็นไปด้านในแง่เศรษฐศาสตร์ โดยรวมงานด้านการรับของ, การตรวจ,การเก็บ,การผลิต,

การประกอบ, การบรรจุหีบห่อ, การคลังสินค้า, การน าส่งสินค้า 

4. Unit Load Principle จัดการสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

5. Space Utilization Principle บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

6.Standardization Principle ก าหนดวิธีการดูแลสินค้าและอุปกรณ์ให้เป็น

มาตรฐานทุกที่ที่เป็นไปได้  

7. Ergonomic Principle ต้องทราบถึงความสามารถและข้อจ ากัดด้านสรีระของ

มนุษย์เพื่อที่จะสามารถออกแบบอ อุปกรณ์และขบวนการดูแลสินค้า เพื่อให้เกิดการใช้งานระหว่าง

ผู้ใช้กับระบบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

8. Energy Principle รวมข้อมูลการใช้พลังงานของระบบดูแลวัสดุ 
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9. Ecology Principle ท าให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เมื่อมีการเลือก

อุปกรณ์และขบวนการดูแลวัสดุ 

10. Mechanization Principle น าเคร่ืองจักรเข้ามาเมื่อพิจารณาแล้วว่าเกิด

ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 

11. Flexibility Principle ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่สามารถน าไปใช้กับงานหลายๆ

งานภายใต้สภาพหรือเงื่อนไขที่หลากหลายได้  

12. Simplification Principle ท าการดูแลให้ง่ายๆเข้าไว้ อาจท าได้โดยการยกเลิก , 

การลด, หรือรวบรวม การเคลื่อนไหวและหรืออุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น 

13. Gravity Principle ใช้ประโยชน์ของแรงดึงดูดโลกทุกเวลาเท่าที่เป็นไปได้ โดย 

ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัย, ความเสียหายและการสูญหายต่อสินค้า  

14. Safety Principle จัดหาอุปกรณ์ดูแลวัสดุและวิธีการซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด 

ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อให้ปลอดภัยมากกว่าประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

15. Computerization Principle พิจารณาการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับการเก็บ 

และดูแลวัสดุ เมื่อจ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมวัสดุและข้อมูล 

16. System Flow Principle รวมการไหลเวียนข้อมูลเข้ากับการไหลของวัสดุในการ 

ดูแลและเก็บที่เกิดขึ้นจริง 

17. Layout Principle เ ตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจัดต าแหน่งอุปกรณ์ใน

ทุกทางเลือกที่คิดว่าสา มารถแก้ปัญหาได้ หลังจากนั้นเลือกระบบที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

18. Cost Principle เปรียบเทียบความคุ้มด้านการเงินของทางเลือกอุปกรณ์และ 

วิธีการ โดยการค านวณจากประสิทธิภาพที่สามารถค านวณจากค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยที่ดูแล  

19. Maintenance Principle เตรียมแผนการป้องกันและตารางการซ่อมแซมอุปกรณ์ 

ทุกชิ้น  

20. Obsolescence Principle เตรียมแผนระยะยาวเมื่อจ าเป็นต้องทดแทนอุปกรณ์ที่

ล้าสมัยและโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายหลังรอบการเสียภาษี 

ส าหรับข้อดีในการน า cross dock มาใช้ เร่งอัตราการหมุนเวียนของสินค้า และเพิ่ม

อัตราการหมุนเวียนภายในสินค้าคงคลัง ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการดูแลสินค้าที่ cross dock ช่วยใน

การจัดการบริหารการขนส่งสินค้าที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าที่ใช้
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ระบบ JIT(Just In Time) ทันเวลาพอดี  สามารถท างานได้ง่ายขึ้น ช่วยปรับปรุงการใช้อุปกรณ์สิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ลดความต้องการใช้พื้นที่ส าหรับการจัดเก็บได้ 

- ลดการสูญหายของสินค้าเนื่องมาจากการลักขโมย อันเนื่องมาจากการหมุนเวียน

สินค้าที่รวดเร็ว ช่วยเร่งการจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตเร็วขึ้น เป็นผลท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันมาก 

- ลดงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลัง 

                           การจัดการกระจายสินค้า 

การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการเร่ืองของกิจกรรม

การเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือที่เราเรียกว่า “ลูกค้าคน

สุดท้าย”ในประมาณที่ต้องการ ในจ านวนที่ถูกต้อง และในความเร็วที่ต้องการของลูกค้าโดยผ่าน

กระบวนการต่าง ๆ ของการกระจายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า 

(Inventory Location and Warehousing) การจัดการวัสดุ (Material Handing) การควบคุมสินค้า

คงเหลือ (Inventory Control) และกิจกรรมหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยน าหลักในการบริหาร

จัดการมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายต่อ

คร้ังซึ่งในการจัดท าหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศ 

และ หนังสือที่มีความน่าสนใจหลาย ๆ แหล่งข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความรู้ในการ

กระจาย สินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าซึ่งก าหนดขอบเขตในการรวบรวมองค์ความรู้

ดังต่อไปนี้  

1. ความหมายของการกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้า  

2. องค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้า  

3. ความซับซ้อนของการกระจายสินค้า  

4. สิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบการกระจายสินค้าระดับโลก  

5. 10 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง  

1. ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า 

การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนย้าย ตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม”หรืออาจหมายถึง “การ

ขนส่งและการ เก็บรักษาตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของ

ธุรกิจนั้น” จาก ความหมายนี้จะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวสินค้าการบริหารการ
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กระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Management) เป็นการพัฒนาและด าเนินงานระบบการ

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดังนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าจึงประกอบด้วย 

1. การเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย 

2. การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งการ

ผลิต  

2. องค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี 5 ระบบย่อย 

1. ท าเลที่ตั้ง    คลังสินค้าและการคลังสินค้า ( Inventory Location and 

Warehousing) ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องการเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าว่าควรจะ

เก็บสินค้าไว้ที่ไหน ส่วน งานที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการ

กระจายตัวสินค้าที่ประกอบด้วยการเก็บรักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเตรียม

ผลิตภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง ”  ธุรกิจมีทางเลือกที่จะด า เนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง 

(PrivateWarehouse) หรือไปใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ 

2. การจัดการวัสดุ  (MaterialHanding)  เป็นการเลือกใช้ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่

เหมาะสมในการจัดการวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถท าให้เกิด

การสูญเสียที่เกิดจากการแตกหัก เน่าเสียและขโมยน้อยที่สุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพ

สามารถท าให้ลดต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจัดการ

วัสดุได้แก่ สายพาน  รถยก ล้อเลื่อน ลิฟต์ ตู้เก็บสินค้า (Container) เป็นต้น 

3. การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรมในการเก็บ

รักษาสินค้า คงเหลือให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม สินค้าคงเหลือส าหรับ

หลายบริษัท จะแสดงถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือคือ การ

ควบคุมการลงทุน และการขึ้นลงของสิ้นค้าให้เกิดน้อยที่สุดโดยสามารถรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้

ทันทีและถูกต้อง  

4. การด าเนินงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการจัดการ

ตามใบสั่งซื้อของลูกค้า” ประกอบด้วยการจัดท าเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียมในการ

เก็บสินค้า 

5. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกค้า ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจถึง

ประเภทของการขนส่งและพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง วิธีการขนส่งหลักที่ นิยมในปัจจุบันมี 5 

ประเภท ดังนี้   

1. การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกที่นิยมใช้มาก    
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2. การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมาก  

ขนาดใหญ่มีปริมาณมาก และต้องมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความปลอดภัยสูง  

สินค้าที่นิยมใช้บริการรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต์ หินทราย น้ ามัน เป็นต้น 

3. การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศที่ถือว่ารวดเร็ว

ที่สุดและค่าขนส่งสูงที่สุด เหมาะส าหรับสินค้าที่เสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ 

4. การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ าที่ประหยัดค่าขนส่ง 

เหมาะส าหรับสินค้าที่คนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ทางน้ า เช่น ซุง 

ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน ฯลฯ 

5. การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส 

เช่น น้ ามัน น้ า แก๊ส  การกระจายสินค้าเป็นเร่ืองของการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับห่วง

โซ่อุปทาน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า การกระจายสินค้ามักเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และตลาด ช่องทางการตลาด

แบบดั้งเดิมจะมีการกระจายสินค้าที่ไม่ขึ้นกับกิจกรรมใด ๆ มีการประสานงานกันอย่างหลวม ๆ ใน

การส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งระบบนี้ต้องลงทุนสูงมากกับสินค้าคงคลัง ผลลัพธ์

คือต้นทุนของสินค้าคงคลังที่สูงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันนี้ต้องใช้การกระจายสินค้าเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติม

เช่น การจัดเก็บ และรวบรวมสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทผู้ผลิต และ

ผู้กระจายสินค้ามีการน าเอาระบบโลจิสติกส์มาใช้เพื่อส่งสินค้าแล้วกลับคืนในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่

เร่ิมบริโภคจนกระทั่งเลิกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

1. ความซับซ้อนของการกระจายสินค้า 

2. สิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบการกระจายสินค้าระดับโลก 

3. ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมค้าปลีก 

4. ประเด็นระหว่างประเทศในการกระจายสินค้า 

5. การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

6. การใช้โลจิสติกส์เพื่อส่งสินค้าใช้แล้วกลับคืน 

3. ความซับซ้อนของการกระจายสินค้า 

แนวคิดในการเชื่อมโยงระหว่างการกระจายสินค้าและห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เป็นที่

ยอมรับจากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน การกระจายสินค้ามักถูกพิจารณาแยกออกมาต่างหาก อย่างไรก็

ตามเมื่อการ กระจายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับลูกค้าความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่สามารถถูก

มองข้ามได้ สถานการณ์บางสถานการณ์ และองค์ประกอบบางประการที่อยู่ภายนอกห่วงโซ่อุปทาน
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จะมีอิทธิพลต่อความต้องการของลูกค้าเช่นฤดูกาล และประเภทแนวโน้มการขายเป็นต้น การผลิต

แบบ ยืดหยุ่นหรือปริมาณการสั่งซื้อ และแรงกดดันเพื่อลดเวลาการประมวลผลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ

สินค้าคงคลัง และการผลิต ความซับซ้อนเกิดขึ้นเป็นผลให้อ านาจการต่อรองเปลี่ยนจากผู้ผลิตไป

เป็นร้านค้าปลีก การใช้การตลาดเชิงกลยุทธ์จะมีผลต่อกิจกรรมการกระจายสินค้า โดยบริษัทจะต้อง

ท าการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และประเภทของลูกค้าโดยเน้นตลาดที่แตกต่างกันตามแต่ละ

ประเภทของลูกค้า ขณะที่สินค้ามีวงเวียนชีวิตสั้น การส่งเสริมการตลาดจะยิ่งมีความจ าเป็นขึ้น มี

แรงกดดันเกี่ยวกับราคามากขึ้น สิ่งที่ผู้บริหารต้องท าคือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ขั้นสุดท้าย และต้องปกป้องผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมาเกินไป 

และความผันผวนของช่องทางการกระจายสินค้าในท้องถิ่น 

4. สิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีเกิดขึ้นกับระบบการกระจายสินค้าระดับโลก 

ช่องทางการกระจายสินค้าแบบดั้งเดิม ศูนย์กระจายสินค้าจะได้รับการจัดส่งสินค้า

จากส่วนกลาง และส่งต่อไปยังผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกตามล าดับ ในการด าเนินการที่มีหลายขั้นตอน

จ าเป็นต้องท าให้แน่ใจว่ามีสินค้าเพียงพอส าหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ผลคือระบบมีการตอบสนองที่

ช้าท าให้ระดับการให้บริการต่ า และยิ่งมีระดับความต้องการสูงจะส่งผลให้สินค้าขาดสต๊อก รวมทั้ง

ระดับการหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่ าก่อให้เกิดต้นทุนการจัดเก็บที่สูงมากขึ้นระบบเก่านี้ ก าลังจะมี

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้เกิดการบริการที่รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนใน

เปลี่ยนแปลงที่ลดต่ าลง การเก็บสินค้าคงคลังจะถูกเก็บไว้ที่ส่วนกลางโดยมีระดับการจัดเก็บที่ 

น้อยลง ขจัดการสร้างหรือใช้ศูนย์กระจายสินค้าโดยหันมาใช้ศูนย์กระจายสินค้าจากส่วนกลางหรือ 

การกระจายสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้า เราจะพิจารณาตัวอย่างจาก 3อุตสาหกรรมต่อไปนี้ คือ  

1. อุตสาหกรรมร้านค้าปลีก   ในปัจจุบันอุตสาหกรรมค้าปลีกมีการพัฒนาการ

เติบโตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งร้านค้าปลีกเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการสั่งสินค้าเข้าร้านเพิ่มมากขึ้น ท าให้ส่ งผล

กระทบต่อกิจกรรมการกระจายสินค้าบริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกรมเบิล (P&G) ได้ส่งมอบสินค้า

มายังร้านค้าที่เป็นModernTrade โดยผ่านการจัดส่งจากโรงงานมายังศูนย์กระจายสินค้าของผู้ค้าปลีก

โดยใช้ระบบ Cross-Dock หรือจัดส่งให้ผู้ค้าปลีกโดยตรง โดยผ่านทางแนวคิดใหม่เช่น ผ่านทาง

ระบบ VMI เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ผู้จัดส่งสิ่งทอได้ใช้เทคนิคการตอบสนองที่รวดเร็ว 

(Quick Response) เพื่อลดช่วงเวลาโดยใช้การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ความจ าเป็นส าหรับค า

สั่งซื้อ และการส่งมอบที่รวดเร็วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่มักมีรูปแบบการเก็บรถยนต์ในจ านวนมาก 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกแบบ และสีตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นเมื่อมีการผลิตรุ่นใหม่ออกมา ท าให้

รถรุ่นเก่าที่ยังอยู่ในสต๊อกตกรุ่นไป ซึ่งในประเทศญ่ีปุ่นได้จัดการปัญหาเหล่านี้โดยจะมีการแสดง

รถยนต์เพียงไม่กี่แบบ เพื่อใช้เป็นแบบตัวอย่างให้กับลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าเลือกแบบแล้ว แบบและ

สีที่ลูกค้าต้องการจะถูกส่งไปยังโรงงานเพื่อที่จะผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยจะใช้เวลาส่ง

มอบไม่เกินสองสัปดาห์ ความพยายามที่จะลดช่วงเวลาในการสั่งซื้อ และส่งมอบรถยนต์มีเป้าหมาย

เพื่อที่จะตัดสต๊อกส่วนเกิน ออกไปการน า e-Commerce มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะท าให้การ

สั่งซื้อรถยนต์สามารถท าได้ผ่านทาง  Website โดยลูกค้าสามารถเลือกรุ่น และ  Optionต่างๆที่

ต้องการ อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการจ าหน่ายรถยนต์  คือการจ าหน่ายรถยนต์

อาจจะไม่ใช่แหล่งสร้างก าไรอีกต่อไป แต่จะเป็นการให้ลูกค้าท าการเช่าซื้อและการให้บริการหลัง

การขาย ซึ่งอาจจะสร้างก าไรได้มากกว่า 

1. กลุ่มผู้ค้าส่งบทบาทของผู้ค้าส่งก าลังจะเปลี่ยนไป ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้า

ปลีกและผู้ผลิตจะเป็นผู้ด าเนินการศูนย์กระจายสินค้าในการที่จะจัดเก็บแยกประเภทสินค้า และส่ง

ต่อไปยังลูกค้า การขนส่งโดยตรงไปยังผู้จ าหน่ายอาจจะถูกเปลี่ยนโดยรวมสินค้าคงคลังไว้ที่

ศูนย์กลาง เพื่อด าเนินกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อ่ืน ๆ ต่อไป ในขณะที่กลุ่มสินค้าบางประเภทเช่น 

สินค้าประเภทเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ส านักงานและสุขภัณฑ์ ยังจ าเป็นต้องใช้ผู้กระจายสินค้าเช่นเดิม

ศูนย์กระจายสินค้าศูนย์กระจายสินค้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกอาจจะเลือกที่จะจัดเก็บสินค้าคงคลัง

เพื่อใช้ในการจัดส่งในแต่ละท้องถิ่น การน าเทคนิค  Cross-Dockเข้ามาใช้หรือแม้แต่การบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆไว้บน Pallet เพื่อท าการส่งไปยังร้านค้าปลีกต่าง ๆ หรือจะเป็นการน าระบบบริหาร

คลังสินค้ามาใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลัง  

2. ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมค้าปลีก เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งและ

ข้อมูลในหลายๆ แง่มุม ระบบการขนส่งที่มีความรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ าจะช่วยให้ระบบการเติม

เต็มสินค้าท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบข้อมูลจะช่วยท าให้ธุรกิจสามารถควบคุมสินค้า

คงคลัง กระบวนการสั่งซื้อ และการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. การบูรณาการแนวคิดการกระจายสินค้าความสนใจนี้จะแตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรม โดยจะมี 4 ขั้นตอนของการบูรณาการดังนี้ 

1. การควบคุมสโตร์แต่ละแห่ง 

2. การควบคุมศูนย์กระจายสินค้า 

3. การควบคุมส านักงานใหญ่ 
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4. ส่งมอบแบบทันเวลาพอดี 

รูปแบบต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการเคลื่อนย้ายจากสถานที่ต่าง ๆ มาเป็น

การรวมศูนย์ที่ใดที่หนึ่ง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสินค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้าโดนประสานเข้ากับระบบการขนส่ง ปัญหาต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นจะถูกน าไปแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ ที่มักจะเผชิญหน้ากัน 

5.  การเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายการจัดส่งสินค้า 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเร่ืองเครือข่ายการกระจายสินค้า การใช้แนวคิด

เกี่ยวกับต้นทุนรวมของการกระจายสินค้าควรเป็นค าตอบในการระบุ และอธิบายจ านวน

ของศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับคุณภาพของการให้บริการด้วยต้นทุน

ต่าง ๆ ที่รวมเข้ากับต้นทุนการกระจายสินค้ามีดังนี้คือ 

1. ต้นทุนการขนส่ง 

2. ต้นทุนสินค้าคงคลัง 

3. ต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า 

4. ต้นทุนในการให้บริการ 

ต้นทุนการขนส่งแบ่งได้เป็น 2ส่วนหลัก ๆ คือ ระบบขนส่งแบบปฐมภูมิซึ่งจะท าการขนส่งสินค้า

จากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้า และระบบขนส่งแบบทุติยภูมิซึ่งจะท าการขนส่งสินค้าจากศูนย์

กระจายสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งต้นทุนแบบปฐมภูมิจะลดน้อยลงเมื่อมีศูนย์กระจายสินค้าลดลง ในทาง

ตรงกันข้ามต้นทุนแบบทุติยภูมิกลับมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องใช้ปริมาณรถในการขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น 

6. ตลาดระหว่างประเทศ 

มีหลายประเด็นในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีอิทธิพลกับการกระจายสินค้า

ซึ่งควรได้รับการแก้ไข สิ่งหนึ่งคือการเปรียบเทียบระหว่างบทบาทในการควบคุมองค์กรในระดับ

โลก หรือภูมิภาคต่าง ๆ และการควบคุมในแต่ละประเทศ รวมทั้งประเด็นที่ว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ควร

จะเน้นในระดับท้องถิ่น หรือในระดับโลก เพราะการมุ่งเน้นในระดับใดระดับหนึ่งจ าเป็นต้อง

ก าหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป 

7. โครงสร้างของการกระจายระหว่างประเทศ 

โครงสร้างการกระจายสินค้าในแต่ละท้องถิ่นควรจะถูกให้บริการสินค้าแบบรวม

ศูนย์ หรือเน้นในแต่ละท้องถิ่น ทางแก้ปัญหาสองประการไม่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้าไปยังสาขา
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ท้องถิ่นโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าของเอง หรือเพื่อที่จะเน้นสินค้าคงคลังในศูนย์กระจายสินค้าของ

แต่ละภูมิภาครูปแบบแบบหนึ่งคือการที่สินค้าจะเคลื่อนย้ายโดยตรงจากการผลิตไปยังลูกค้าโดยไม่

มีการใช้ตัวกลาง หรือจุดที่ต้องท าการจัดเก็บสินค้า จะท าให้เกิดต้นทุนที่ต่ า และมีการขนส่งและ

ระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในมุมมองของห่วงโซ่อุปทาน ขอบเขตในการควบคุมโดย

องค์กรที่รับผิดชอบการขายในแต่ละท้องถิ่นที่มีการกระจายสินค้า ในระบบ Classical Systemจะให้

อิสระและการควบคุมการปฏิบัติการในแต่ละท้องถิ่น แต่ก็จะแยกส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญออกจากห่วง

โซ่อุปทานออกจากกัน ท าให้มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มมากขึ้น และเกิดปัญหาในเร่ืองของการ

ปะปนกันของผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า 

8.  Scale และ Cross – Docking 

ความต้องการของผู้บริโภคก าลังเปลี่ยนไป ผู้บริโภคมักจะนิยมซื้อสินค้าจากจุด

เดียว แต่มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด ท าให้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

ร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีขนาดกลาง ถึงขนาดเล็กประสบกับภาวะที่ย่ าแย่ ในขณะที่ร้านดิสเคาน์สโตร์

ต่าง ๆ มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วปริมาณสินค้าจ านวนมาก ๆ ที่มีในร้านขายปลีกจะมีอิทธิพล

ต่อการกระจายสินค้าเนื่องจากจ านวนสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นมีการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าผ่าน

ระบบ Cross-Dock ณ ศูนย์กระจายสินค้าของร้านค้าปลีก ซึ่งจะท าให้Supplier สามารถเคลื่อนย้าย 

และขนส่งสินค้าเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น 

9. การแยกการจ าหน่ายออกจากการกระจายสินค้า 

ปกติแล้วการกระจายสินค้าในท้องถิ่นต่าง ๆ มักอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายขาย

ในแต่ละสาขา บริษัทหลายแห่งพบว่าการจัดการกระจายสินค้าแบบรวมศูนย์จ าเป็นต้องมีการแยก

หน้าที่ของผ่ายขายออกจากกิจกรรมอื่นๆการเปลี่ยนแปลงโดยท าการกระจายสินค้าโดยตรงจากศูนย์

กระจายสินค้า และส่งทางรถบรรทุกไปยังจุดปล่อยสินค้าในแต่ละประเทศซึ่งท าให้มีการปรับปรุง

มากขึ้น โดยสามารถลดสินค้าคงคลังได้ประมาณ 1 ใน 3 การปรับปรุงยอดขายน าไปสู่การขยายตัว

ของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสามารถรับค าสั่งซื้อ โดยค าสั่งซื้อเหล่านี้มาจากฝ่ายขายและส่งไปยังศูนย์

กระจายสินค้าขั้นที่สอง เมื่อศูนย์กระจายสินค้าได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ศูนย์อ านวยการจะ

ส่ง  Invoice ไปให้กับลูกค้า และให้ลูกค้าไปช าระเงินผ่านทางธนาคารในท้องถิ่นนั้นๆการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญ และการเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงของทั้งศูนย์

กระจายสินค้าและศูนย์อ านวยการ ระบบนี้ท าให้ฝ่ายขายถูกแยกออกมาจากการปฏิบัติหน้าที่แบบ

เก่า หันเน้นการให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น 
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10. ธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการลดขั้นตอนการตรวจสอบตามเขตแดนจะเป็น

ปัจจัยหลักที่ท าให้ธุรกิจค้าปลีกกลายเป็นสากลมากขึ้น  โครงสร้างอ านาจต่อรองในธุรกิจค้าปลีกไม่

เพียงแต่เปลี่ยนส่วนแบ่งทางการตลาดเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของเครือข่ายการ

กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีกที่มีอ านาจต่อรองสูงยิ่งต้องมีการใช้ข้อมูลรวมกันมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นระบบ  EDI นอกจากนั้นยังอยากให้มีการส่งมอบสินค้าไปบังศูนย์

กระจายสินค้าของตนโดยใช้การรวบรวมสินค้าต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วท าการส่งมอบพร้อมกันการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสั่งซื้อโดยเน้นที่

ลูกค้าเป็นหลัก ผู้ค้าปลีกสามารถลดสินค้าคงคลังของตน เพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ท าให้

เงินมีการหมุนเวียนดีขึ้น ส่วนSupplier จะได้รับข้อมูลที่สามารถคาดการณ์ส าหรับการวางแผนการ

ผลิตที่ดีขึ้น 

11.  การเติบโต และขยายตัวของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การน าเอาระบบ e-Commerce เข้ามาใช้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการต่อโครงสร้าง และ

กระบวนการกระจายสินค้า ซึ่งระบบนี้จะเป็นการสร้าง Demand หรือความต้องการซึ่งเป็นผลในค า

สั่งซื้อของลูกค้า และความพึงพอใจหลังการส่งมอบสินค้า การจัดส่งและการเติมเต็มสินค้าระบบ

การเติมเต็ม (Fulfillment) จะเกี่ยวข้องกับค าสั่งซื้อของลูกค้า การส่งมอบสินค้าจาก  Supplier หรือ

ศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้า การจัดสถานะของข้อมูล และการติดตามหลังการขาย ปัจจัยที่เป็น

ข้อจ ากัดอย่างหนึ่งคือระบบSoftware รวมถึงต้นทุนที่ใช้ในการติดตั้งกี่ฝึกอบรมและการด าเนินการ

ด้วย 

12. โครงสร้างของระบบการเติมเต็มสินค้าโดยผ่านการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการ

เติมเต็มจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตลาดจะต้องท าการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

4.10 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง 

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง

ก าไรที่เพิ่มมากขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น ดังนั้น แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรจ าเป็นต้องมี

การปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจ าเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน 

ด้วยเหตุดังกล่าวกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน จึงพยายามมุ่งเน้นประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญได้แก่ 

การลดต้นทุน (Cost Reduction) การลดการลงทุน (Capital Reduction) และการปรับปรุงการ

ให้บริการ (Service Improvement)กิจกรรมด้านการกระจายสินค้าและการขนส่งเป็นกิจกรรมที่



37 

 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งการลงทุนด้านทรัพยากร การบริหารทรัพยากร และส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากการศึกษาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยพบว่า ประเทศไทยมี

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงมากกว่าร้อยละ 25 และต้นทุนดังกล่าวจะสูงขึ้นหากเป็นกลุ่มเอสเอ็มอี โดย

ในส่วนดังกล่าวมีส่วนของสินค้าคงคลังถึงร้อยละ 47 ของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด ดังนั้น การ

วางแผนและการจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังรวมไปถึงการ

จัดการคลังสินค้าและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. การจัดการอาคาร ที่ดิน ขนาดของคลัง จ านวนและรูปแบบหน้าท่ารับจ่าย 

และ Yar 

2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Material Handling อาทิ Dock Levelerรถยก รถตัก 

รถขนย้าน Pallet, Conveyor และรถขนส่งชนิดต่างๆ 

3. ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคลังและหน้าท่ารับจ่าย พนักงานขับรถ 

เด็กติดรถของ Outsourcing 

4. ระบบงาน ระบบไอที ระบบข้อมูลและระบบเอกสารต่างๆ 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการกระจายสินค้าและขนส่งมีได้หลาย

แนวทาง ดังนั้น ในบทความนี้จะได้น าเสนอแนวทางแบบง่ายๆ ไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัด (Target Setting) 

2) ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า (Reduce Distance) 

3) เพิ่มขนาดของหน่วยเก็บ/หยิบสินค้า (Increase the size of Unit) 

4) ใช้ประโยชน์เที่ยวกลับของอุปกรณ์การขนย้าย/รถขนส่ง (Seek round trips 

opportunities 

5) สนับสนุนให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Encourage the Process of Change) 

6) เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ดีกว่า (Embrace Technology) 

7) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Improve Packaging) 

8) ลดจ านวนการหยิบ ยก ตักเคลื่อนย้าย (Reduce Number of handling) 

9) ปรับจ านวนความแตกต่าง ผันแปรของปริมาณให้ใกล้เคียงกัน (Smooth the 

variation in flow) 

ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้ เชี่ยวชาญภายนอก (Logistics Outsource)      

ขั้นตอนท่ี 1 การตั้งเป้าหมายของการพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัด (Target Setting) ด้วยการ เช่น 
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ตั้งเป้าหมายของการพัฒนา การก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ เป้าหมายการให้บริการการควบคุมต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ซึ่งในส่วนให้เน้นกรอบเป้าหมายกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ ทั้งสามด้านได้แก่ 

การลดต้นทุน การลดเงินลงทุน การปรับปรุงการบริการ ตัวอย่างมาตรฐานการกระจายสินค้า   

ได้แก่ 

ตาราง มาตรฐานการกระจายสินค้า 

10)  

Key Performance Indicator Index 

ความรวดเร็วและถูกต้องในการรับสินค้าภายใน 1 ช.ม. 99% 

ความแม่นย าในการเก็บสินค้าในต าแหน่งที่ก าหนด 98% 

ความรวดเร็วและ แม่นย าในการเบิกจ่ายสินค้าภายใน 3 ช.ม. 100% 

ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าภายใน 24 ช.ม. 98% 

สินค้าต้องไม่บุบ ยุบ เสียหาย จากการขนย้ายถึงลูกค้า 99% 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการไม่เกิน 2 %ของยอดขายสินค้า <2% 

 

อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะหากการก าหนด

เป้าหมายไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า จะท าให้การก าหนดเป้าหมายสูญเปล่า 

ขั้นตอนท่ี 2 การลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า (Reduce Distance)อันได้แก่ 

การจัดให้สินค้าหมุนเร็วอยู่ใกล้หน้าท่ารับจ่าย การพัฒนาระบบโครงข่ายการกระจายสินค้าให้มี

ประสิทธิภาพ การยุบคลังที่มีหลายแห่งเหลือแห่งเดียวหรือน้อยแห่ง ที่เป็นจุดที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อ

เพิ่มสะดวกและประหยัดในการรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังลูกค้า 

ขั้นตอนท่ี 3 การเพิ่มขนาดของหน่วยเก็บ/หยิบสินค้า (Increase the size of 

Unit) ด้วยการเก็บ การเคลื่อนย้ายในระดับหีบ กล่อง หรือระดับ  Pallet หรือการใช้ Container เพื่อ

ขนถ่ายสินค้าให้เร็วและได้ปริมาณคราวละมากขึ้นขั้นตอนท่ี 4 การใช้ประโยชน์เที่ยวกลับของ
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อุปกรณ์การขนย้าย/รถขนส่ง (Seek round trips opportunities) ได้แก่การวางแผนการจัดเก็บ การ

หยิบให้สอดคล้องกัน การลดปัญหาลดเที่ยวเปล่าโดยการท า  Backhaul เช่น ส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ปลายทาง และขากลับให้ขนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์กลับคลัง นอกจากนี้ควรแสวงหาการ

ใช้ Distribution network จากบริษัทคู่ค้าที่มีอยู่ 

ขั้นตอนท่ี 5 สนับสนุนให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Encourage the Process of 

Change) เช่นการท างานในระบบกะ การใช้อุปกรณ์ทดแทน การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างาน

เช่น การใช้ระบบ Priority ได้แก่ การจัดให้มีCustomer Service Level Agreement(CSLA) การศึกษา

ตามหลัก 80/20 การใช้ระบบ Cross Docking หรือการจ่ายสินค้าตรงจากโรงงาน เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 6  เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ดีกว่า (Embrace Technology)เช่นการใช้

ระบบบาร์โค้ด ระบบ RFID การใช้ระบบงานหรือ Software เพื่อวางแผนการกระจายสินค้าและการ

ขนย้าย อย่างไรก็ตามพึงระลึกเสมอว่าการเปิดรับเทคโนโลยีต้องสอดรับกับต้นทุนและ  Return on 

Investment (ROI) ขององค์กร 

ขั้นตอนท่ี 7 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Improve Packaging)ด้วยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ส าคัญได้แก่ 1) ท าหน้าที่ด้าน Storage Support ใน

การปกป้องและเก็บรักษาสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและให้เกิดความสะดวกในระหว่างการ

จัดเก็บ 2) ท าหน้าที่Transport Support เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการ

เคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง 3) ท าหน้าที่ Cost Reduction ในการท าให้ประหยัดเนื้อที่ ทั้งเพื่อการเก็บ

รักษาและเพื่อการขนย้ายสินค้าหรือการขนส่งเน่ืองจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อนกันในทางสูง ซึ่ง

หากไม่มีบรรจุภัณฑ์ก็ไม่สามารถที่จะท าได้ 

ขั้นตอนท่ี 8 ลดจ านวนการหยิบ ยก ตักเคลื่อนย้าย (Reduce Number of 

handling) ด้วยการใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายที่เหมาะสม หยิบได้ในคราวละมากๆ หรือเปลี่ยนวิธีการ

หยิบสินค้าจาก Order Picking มาเป็น Batch Picking เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 9 ปรับจ านวนความแตกต่าง ผันแปรของปริมาณให้ใกล้เคียงกัน 

(Smooth the variation in flow) เช่น การมอบหมายงานให้พนักงานสามารถท างานทั้งรับสินค้า 

(Receipt) และ จ่ายสินค้า (Dispatch) ให้เป็นทีมเดียวกันซึ่งท าให้สามารถบริหารบุคคลากรที่หน้าท่า

รับ-จ่ายได้มี ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยปรกติจะมีปริมาณการจ่ายสินค้าจ านวนมากในช่วงเช้า ในขณะที่

มีปริมาณการ รับสินค้าจ านวนมากในช่วงบ่าย เป็นต้น  
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ขั้นตอนท่ี 10 ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Logistics Outsource) โดยมุ่งหวังที่

จะลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดีกว่าการด าเนินการเอง เช่น การจ้าง  3rd 

Party ในการขนส่งสินค้าแทนการจัดส่งเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทลดต้นทุนจากการลงทุนในการซื้อ รถ

เพื่อการขนส่ง การจัดตั้ง Hub โดยสามารถใช้ของ Outsource ได้ และการว่าจ้างพร้อมทั้งต้นทุนใน

การบริหารจัดการพนักงานขนส่งที่ต้องมีจ านวนมากและท างานอยู่ไกลจากส านักงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1. กระบวนการในระบบการขนถ่ายวัสดุ นอกจากความรู้และทักษะในการเลือกใช้แล้วยัง

ต้องมีความรู้และทักษะในการออกแบบสร้างเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย โดยองค์ประกอบที่

ต้องพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ การเคลื่อนที่ (Motion) เวลาที่ต้องขนถ่าย (Time) ปริมาณใน 
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ภาพที่ 3.2 องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุ 

วิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบถึงแม้ว่าการ 

เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

จะไม่ได้ เป็นขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยตรง แต่การบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายโดย

การจัดระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) ที่เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองที่แต่ละโรงงาน

อุตสาหกรรมต้องหาวิธีการที่ดี ที่สุด เพราะเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้า พื้นที่การผลิต 

พื้นที่เก็บวัสดุ สินค้า หรือกระบวนการผลิตที่ แตกต่างกัน ฉะนั้น การจัดระบบการขนถ่ายวัสดุจึง

แตกต่างกันหรืออาจเหมือนกันได้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่า เป็นวิธีไหนที่ท าให้โรงงานอุตสาหกรรม

สามารถบริหารกิจกรรมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับ

กิจกรรมการขนถ่ายขนย้ายเนื่องจากการด าเนินการขน ถ่ายอย่างไร้ประสิทธิภาพอาจ ก่อให้เกิด

ปัญหาการขนย้ายสินค้าโดยไม่จ าเป็น ปัญหาสินค้าสูญหายเสียหาย ปัญหาความพอใจของลูกค้า

ลดลง ปัญหาความล่าช้าในการผลิต ปัญหาคนงานและเคร่ืองจักรถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ โดยไม่ได้

ท างาน 

5.องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ 

                                ในระบบการขนถ่ายวัสดุ ควรค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการคือ 

1. การเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือคือ

การเคลื่อนย้ายวัสดุ- สินค้าจากจุดต้นทาง (จุดที่เอาของขึ้น) ไปยังจุดปลายทาง (จุดที่เอาของลง) ซึ่ง

การเคลื่อนย้ายของวัสดุสินค้า แต่ละประเภทย่อมมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปท าอย่างไรจึงจะให้

วิธีการเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

2. เวลา นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการ

เคลื่อนที่ว่าสูงต่ าแค่ ไหน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตต่างก็อาศัยเวลาเป็นตัวก าหนดการ

ท างาน ทั้งการป้อนวัตถุดิบและ เอาชิ้นงาน ออกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเวลา

ยังเป็นก าหนดการของการเคลื่อนที่โดยอาจ    หรือควบคุมที่จุดต้นทางหรือจุดปลายทางก็ได้แล้วแต่

กรณ ี

3. ปริมาณ วัสดุ-สินค้าที่ต้องเคลื่อนที่ต้องสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของจุด

ต่างๆ ต้อง สอดคล้องกับเวลาที่เหมาะสมของระบบและประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. เนื้อที่ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเคลื่อนที่เพราะว่าการเคลื่อนที่หรือการ

ขนถ่ายวัสดุจ าเป็นต้องใช้เนื้อที่ส าหรับตั้งกลไกของระบบการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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           มาตรฐานของอุปกรณ์โลจิสติกส์  
                                    มาตราฐานที่เหมาะสม ที่ใช้ในการจัดเก็บ ขนส่ง ขนย้ายสินค้า ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

1. ระบบชั้นวางในคลังสินค้า  (RackingSystem)ชั้นวางในคลังสินค้า มีหลากหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เช่น  

1.1 SelectiveRacking เหมาะกับสินค้าประเภท จ าหน่ายเร็ว สามารถรับสินค้า
น้ าหนักมากๆ ได้ เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็น Unit – LOAD 

1.2 Drive – In Rack เหมาะกับสินค้าที่ไม่ค่อยได้รับความเสียหายที่เกิดจาก
การกระแทก การล าเลียง เพราะระบบนี้จะมีช่องทางเดินส าหรับรถยก ซึ่งการจัดเก็บ การกระจาย
สินค้า  จะเป็นแบบ LOT  

2. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการขนย้ายสินค้า (Moving Equipment)อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ขนย้าย จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเลือกให้เหมาะกับสินค้าที่ต้องการขนย้ าย
เป็นส าคัญ  เช่น อุปกรณ์ล้อเข็นชนิดต่างๆ และบันได เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใช้ตามโรงงาน
อุตสาหกรรมและ คลังสินค้า 

3. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายของเหลว (Liquid Bulk Equipment) รถขนส่งผลิตภัณฑ์ที่
เป็น ของเหลว เช่น น้ ามัน สารเคมี เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บของเหลว เช่น IBC Tank หรือ  
Intermediate Bulk Container เหมาะส าหรับธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบเป็นของเหลวจ านวนมากๆ ต้อง 
ค านึงถึงการขนส่งและการจัดเก็บ 

4. ประตูส าหรับอุตสาหกรรม (Industrial Door) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเร่ือง
ของสิ่ง ปลอมปนและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับคลังสินค้า หรือสายการผลิต เป็น
การ รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยประตูที่ได้รับความนิยมมี 2 ชนิด  Hi-Speed Door,  
Sectional Door  

5. อุปกรณ์ล าเลียง (Conveyor Equipment) ท าหน้าที่ล าเลียงสินค้าหรือชิ้นงานจาก
จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เช่น รางส่ง ลูกกลิ้ง โซ่ส่ง สายพาน เป็นต้น มีลักษณะการ
เคลื่อนย้ายอย่างต่อเน่ือง และระยะทางในการเคลื่อนย้ายไม่ไกลจนเกินไป 

6. อุปกรณ์ส าหรับเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่ในรูปของผง (Dry Bulk Equipment) เป็น
การขนส่งโดยใช้รถ Tankขนาดใหญ่ ใช้ขนสินค้ารูปแบบผง เช่น ผงแป้ง เม็ดพลาสติก เป็นต้น  
                                   ประโยชน์ของ Dry Bulk Equipment คือ  

1.1. ลดต้นทุน 
1.2. เพิ่มความรวดเร็วในการขนถ่าย 
1.3. เป็นระบบปิดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งป้องกันการสัมผัสกับสิ่ง

ปลอมปน/ปนเปื้อนที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 
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1.4. ลดของเสียที่ตกค้างอยู่ในบรรจุภัณฑ์ 
1.5. ลดจ านวนแรงงานในการโหลดสินค้าเข้าออก 

2. หุ่นยนต์ (Robots) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ท างานได้หลายๆ แบบ เช่น 
การเคลื่อนย้ายหรือหมุนวัสดุในการเชื่อมต่อชิ้นส่วน เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นย าสูง
สะพาน 

3. เคลื่อนย้ายสินค้า (Dock Leveller) เป็นเหมือนสะพานพาดระหว่างลานโหลด
สินค้าและพื้นรถบรรทุก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการน าสินค้าเข้าและออกจากรถบรรทุก 

4. ระบบจัดเก็บสินค้าแนวตั้ง (Hanel Vertical Storage System) ระบบการจัดเก็บ
อัตโนมัติ ที่ใช้พื้นที่ในแนวสูง โดยมีหลักการคือ เป็นระบบที่ให้สินค้า/ชิ้นงานที่จัดเก็บนั้นมาหา
ผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องปีนหรือไปหาสินค้าตามช่องที่จัดเก็บ ระบบนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ใน
การจัดเก็บ เหมาะกับสินค้าประเภท การจัดเก็บเอกสาร , การจัดเก็บอะไหล่ชิ้นเล็ก, การจัดเก็บ
แม่พิมพ์, การจัดเก็บยา, การจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์, การจัดเก็บกระจกแผ่น เป็นต้น 
                           ประโยชน์ของ Hanel Vertical Storage System คือ  

9.1. ลดพื้นที่การจัดเก็บ 
9.2. ลดเวลาในการค้นหา 
9.3. สะดวกกับผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องก้ม เงย หรือปีนขึ้นไปเอาสินค้าในชั้นสูง 
9.4. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Networking ของแต่ละองค์กรได้ 
9.5. สามารถตรวจเช็คสินค้าได้ง่าย 
9.6. เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย โดยการปิดล็อคที่ตัวช่องทางสินค้าหรือเพิ่ม

การตั้งรหัสส าหรับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
10. รถยกหรือโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ ใช้ใน

การยก เคลื่อนย้าย บรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนัก จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายใต้
คลังสินค้าเดียวกัน 

11. ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval 
Systems หรือ AS/RS) ระบบอัตโนมัติที่ เกิดจากการสร้างและออกแบบระบบให้เข้ากับการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาคลังสินค้า โดยมีเคร่ืองจักรเป็นจุดศูนย์กลาง หรือ Stack Crane ซึ่งจะคอย
จัดการกับสินค้าทั้งเข้าและออกในทุกทิศทาง ตัวควบคุมที่จุดศูนย์กลางคือ RCP และระบบ
ซอฟต์แวร์รายการสินค้าในคลัง 

12. ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) ตู้ขนส่งสินค้า เป็นอุปกรณ์ในการบรรจุ
สินค้าส าหรับใช้ขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ เรือหรือเคร่ืองบิน โดยตู้คอนเทนเนอร์ จะมีรายละเอียด 
ระบุหมายเลขตู้ (Container Number) น้ าหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด แสดงไว้ให้เห็นในแต่ละตู้คอน
เทนเนอร์ 
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6. แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ just in time (ทันเวลาพอดี) 

ความเป็นมาของทฤษฎี Just-In-Time 

            ในสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลายคร้ังในอดีตที่ผ่านมาหลายบริษัททั่ว

โลกต่างได้รับผลกระทบที่เจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวบทเรียน

จากอดีตประกอบกับสภาพการแข่งขันที่นับวันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ท าให้บริษัทต่างๆมุ่งพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตนเอง ทั้งนี้ไม่แต่เพียงเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับ

องค์กรของตนเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์ หลายบริษัท

ต่างมุ่งหาองค์กรการผลิตที่ประสบความส าเร็จจากทั่วโลก เพื่อจะค้นหาถึงคุณลักษณะของการ

ด าเนินงานและการปฏิบัติงานของบริษัทที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกยุคปัจจุบัน 

และได้ค้นพบว่าคุณลักษณะของบริษัทดังกล่าวจะต้องสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วย

ต้นทุนที่ต่ า และสามารถจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้าน การส่งมอบ  การออกแบบ

และ การเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต บริษัทใดก็ตามที่สามารถท าได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ 

หมายถึงว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถแข่งขันกับใครก็ได้  ที่ไหนก็ได้ และ สิ่งส าคัญที่จะต้องเข้าใจก็

คือทั้งคุณภาพสูงและต้นทุนต่ าเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน  และ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็น

สิ่งจ าเป็นต่อความมีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ า 

ระบบการผลิตที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงประมาณปี ค.ศ.1980 ที่มีกระบวนการ

ในการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยการเน้นคุณภาพสูงและต้นทุนต่ า ก็คือ ระบบการผลิต

แบบทันเวลาพอดี หรือ JIT  การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าระบบการผลิต

แบบ  JIT เป็นระบบการผลิตที่ได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมโดยกลุ่มของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ในประเทศญ่ีปุ่นและต่อมาได้ถูกน าไปใช้ในหลายๆบริษัทในญ่ีปุ่นและแพร่หลายไปทั่วโลก   และ

ได้ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น  บริษัทGE เรียกว่า การบริหารตามสิ่งที่มองเห็น (Management by 

sight) บริษัท IBM การผลิตแบบไหลต่อเนื่อง(Continuous – flow Manufacturing) บริษัท Hewlett 

Packard  เรียกว่า การผลิตแบบไร้สต๊อก (Stockless Production) และ การผลิตแบบซ้ า  (Repetitive 

Manufacturing System) บริษัท General Motors เรียกว่าการผลิตแบบสอดคล้อง (Synchronized 

Production) และบริษัทในญ่ีปุ่นหลายๆ 

บริษัทเรียกว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) 

      ปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่สนับสนุนความส าเร็จของ JIT สามารถจะสรุปได้ 3 ประเด็น

คือ 
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                                1. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (People Involvement) 

                                2. การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) 

                                3. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time Production) 

1. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (People Involvement) 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารแผนงาน และการตัดสินใจสามารถจะ

ดูได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร ระบบการผลิต

แบบ JIT จะประสบความส าเร็จได้ จะต้องมีการฝึกฝนพนักงาน ให้มีทักษะ และ เข้าใจแก่นของการ

ผลิตแบบ JIT   พนักงานต้องมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งต้องสามารถประสาน

การท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ต้องมีการจูงใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง 

และ พนักงาน เข้ามามีส่วนร่วม  

                1. การท างานเป็นทีม (Team work) ระบบ JIT เป็นระบบที่ต้องอาศัยการท างาน

ประสานงานกันของทุกฝ่าย ไม่ใช่ท าตามแผนงานเพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนต้องช่วยกัน ทุกคนมี

อิสระในด้านความคิดในการท างานเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นและบริษัทก็ต้องการค าแนะน า

ใหม่ๆเสมอเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

                2. วินัยการท างาน (Discipline) พนักงานแต่ละคนมีอิสระในการท างานตามวิธีที่

ตนเลือกโดยอยู่ในขอบเขตมาตรฐานการท างานที่ได้ก าหนดไว้ การท างานเป็นมาตรฐาน จะช่วย

ป้องกันการผันแปรในคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งความผันแปรนี้เป็นสาเหตุของของเสียและ

ข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตามความพยายามในการท างานให้ดีที่สุดต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีระเบียบ

วินัยและการท างานเป็นทีมด้วยจึงจะสามารถน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและการท างานให้ดีขึ้น 

                3. การมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ (Supplier Involvement) ในระบบ JIT มักต้องการ

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบและสร้างความร่วมมือในระยะยาวโดยการท าสัญญาระยะ

ยาว  บ่อยคร้ังที่ผู้ส่งมอบจะคอยให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคุณภาพและขีดความสามารถในการ

ผลิต  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ส่งมอบ

จะอยู่บนผลประโยชน์ร่วม เพื่อให้มีการส่งมอบตรงเวลา และมีราคาที่เหมาะสมกันทั้ง 2 ฝ่าย บริษัท

อาจจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านคุณภาพและการผลิตกับผู้ส่งมอบบริษัทอาจจะส่งแผนการ

ผลิตและตารางการผลิตให้กับผู้ส่งมอบเพื่อท าให้สามารถวางแผนธุรกิจ เช่น ด้านงบประมาณ และ

ก าลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ส าคัญจะต้องมีการประสานร่วมกันท างานเป็นทีม 
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 2. การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control) 

                ระบบการผลิตแบบ JIT มีหลักคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโดยรวมดังนี้ 

                1. คุณภาพเป็นงานของทุกคน (Quality is every body’s job) คุณภาพของผลิตภัณฑ์

และบริการ คือความสามารถของบริษัทที่จะสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพจึงเกี่ยวข้องกับทุกๆแผนก และทุกๆคนในบริษัท โดยเร่ิมจากเจ้าหน้าที่

การตลาด ต้องรู้ความต้องการของลูกค้า บอกถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่ลูกค้า

ต้องการได้ ส่วนฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานวิศวกรรมจะต้องสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างประหยัดและสามารถน าไปใช้ได้จริง รวมถึงต้องมีคุณภาพที่

น่าเชื่อถือ พนักงานต้องได้รับการฝึกฝนและจูงใจให้มีความตั้งใจและ 

ทุ่มเทให้กับการท างานมีความพยายามที่จะท างานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง 

ตอบต่อความต้องการของลูกค้า 

                2. กระบวนการถัดไปคือลูกค้า (The Immediate Customer) ค าว่า ลูกค้ามี

ความหมายกว้างมาก บริษัทที่ไม่ได้ใช่ระบบ JIT อาจจะกล่าวว่า ลูกค้า คือบุคคลที่อยู่นอกบริษัทผู้

ซื้อสินค้าและลูกค้า ส่วนบริษัทผู้ใช้ JIT ให้ความหมายของลูกค้าครอบคลุมถึงลูกค้าภายในด้วย ซึ่ง

หมายถึงกระบวนการถัดไปคือลูกค้า เพราะถ้าทุกคนคิดว่ากระบวนการถัดไปคือลูกค้าก็จะมีของเสีย

ในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นน้อยหรือไม่มีเลย เน่ืองจากทุกคนต้องพยายามส่งของดีไปให้ลูกค้า 

                3. คุณภาพที่แหล่งก าเนิด  (Quality at the source)  พนักงานทุกคนต้องมีความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานที่ตนเป็นผู้ท าทุกคนจะได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะและมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพด้วยตนเอง เพื่อมิให้มีความผิดพลาดหรือ

ความผันแปรในคุณภาพของการท างานและยังเป็นการประหยัดแรงงาน พนักงานทุกคนจะได้รับ

การฝึกฝนให้รู้ว่า อะไรคือของเสีย และเกิดจากอะไร และจะหาวิธีป้องกันได้อย่างไร เพื่อจะท าให้

การแก้ไขปัญหาสามารถท าได้อย่างทันท่วงที   บางคร้ัง ของเสียหรือข้อบกพร่องอาจถูกตรวจพบ

จากขั้นตอนถัดไป ซึ่งบางคร้ังคนท างานเองอาจจะมองไม่เห็น 

                4. ท าให้เป็นวัฒนธรรม มิใช่ท าตามแผน (A Culture, Not a Program) อีกแนวคิด

หนึ่งของการควบคุมคุณภาพโดยรวมก็คือ การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด 

ระดับคุณภาพไม่มีค าว่าดีที่สุด ไม่มีเพียงพอ มีแต่จะต้องท าให้ดีกว่า ทุกคนจะต้องพยายามมองหา

แนวทางที่จะท าให้คุณภาพดีขึ้นเร่ือยๆ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต 
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3. การผลิตแบบ JIT (JIT Production) 

           หัวใจส าคัญในการขจัดความสูญเปล่า คือ การผลิตเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ใน

อัตราเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ และด้วยคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ   ระบบการผลิต แบบ JIT คือ

กลไกการจัดการผลิตที่พัฒนาขึ้นมา เพื่ อจุดประสงค์ดั งกล่ าว  ซึ่ งสิ่ งที่ ระบบ การผลิต

แบบ JIT พยายามจะชี้ให้มองเห็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ส าคัญ คือปัญหาจากแถวคอย 

                                 

                               ปัญหาที่มองไม่เห็นอันเน่ืองมาจากแถวคอย 

                                  แถวคอยหรืองานระหว่างผลิตที่เกิดขึ้นหน้าหน่วยงานมักจะส่งผลกระทบต่อ

งานที่ตามมา คือ ท าให้งานเกิดการหยุดชะงัก และ ท าให้เวลาในการส่งมอบยาวนานขึ้น ดังนั้นจึง 

ต้องคอยควบคุมจ านวนแถวคอยไม่ให้มากเกินไปหรือให้หมดไป  แถวคอยอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ 

หลายประการ เช่นจากการผลิตไม่สมดุล การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต เคร่ืองจักรเสีย ใช้ 

เวลาตั้งเคร่ืองนาน มีปัญหาด้านคุณภาพ และ การขาดงานของพนักงาน    ปัญหาที่เกิดจากการมี 

แถวคอยของงานมักเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ และไม่ได้รับความสนใจ   เช่นใช้พื้นที่ในการวางกอง

ชิ้นงานมากขึ้นและนานขึ้น  ใช้ก าลังคนอย่างสูญเปล่าในการผลิตและการขนย้ายทั้งๆ ที่ยังไม่มี

ความต้องการ (ขนไปคอย) ใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า เป็นต้น  

แถวคอยคือความสูญเปล่าที่ต้องขจัด 

                           ในการผลิตแบบตามสั่ง แถวคอยจะส่งผลให้การผลิตต้องใช้ช่วงเวลาน า (Lead 

Time) ยาวนานขึ้น ส่วนในกรณีเป็นการผลิตเพื่อสต๊อก แถวคอยจะส่งผลให้มีพัสดุคงคลัง

ครอบครองมากเกินไป ท าให้ต้นทุนพัสดุคงคลังสูงขึ้น   ดังนั้นจากแนวทางการผลิตของ JIT ที่จะ

ผลิตแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ(ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกในอัตราและเวลาเดีย วกันกับที่ลูกค้า

ต้องการโดยให้ความต้องการของลูกค้าเป็นก าหนดปริมาณการผลิตและขับเคลื่อนความต้องการใช้

วัตถุดิบ ผ่านกลไกของระบบคัมบัง เรียกว่าการควบคุมการไหลด้วยวิธีการดึงจากความต้องการใช้

ของลูกค้า ด้วยกลไกดังกล่าวส่งผลให้ พัสดุคงคลังที่เป็นงานระหว่างผลิตลดลง ก ารใช้เงิน

หมุนเวียนลดลง ลดพื้นที่ในการเก็บสต๊อกวัตถุดิบ และ สต๊อกงานระหว่างผลิตลง  และหากกลไก

ของระบบคัมบังสามารถจะก าหนดให้มีการไหลของการผลิตได้คร้ังละหน่วยอย่างสมบูรณ์แบบ

พัสดุคงคลังทุกประเภทก็ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  

                การผลิตแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการตามที่กล่าวถึงข้างตน ก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่า

เราจะผลิตแต่สิ่งที่ขายได้ การผลิตแต่สิ่งที่ขายได้ มีหลักการโดยสรุปอยู่ 2 ประการคือ 
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1. ต้องควบคุมไม่ให้มีการผลิตมากเกินความต้องการ หรือ เกินกว่าอัตราที่ลูกค้า

ต้องการ โดยการควบคุมความเร็วในการผลิตให้เหมาะสม ซึ่งระบบ JIT ได้เรียกความเร็วในการ

ผลิตที่เหมาะสมนี้ว่า เเทคทาม (Tact Time) ซึ่งหมายถึง รอบเวลาการผลิตต่อหน่วยที่จะท าให้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าก าหนดส่งมอบที่ลูกค้าต้องการและไม่เกินไปกว่าที่ลูกค้าต้องการ จนท าให้

เกิดสินค้าคงคลัง โดยมรสูตรในการค านวณดังต่อไปนี้ 

ในการค านวณรอบเวลาการผลิตที่เหมาะสมจะท าการค านวณเดือนละคร้ัง นั่นคือจะมีการปรับ

ความเร็วในการผลิตเดือนละคร้ังเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

                2. ลดเวลาในการผลิตต่อรุ่นให้สั้นลง  เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน การที่

เราจะลดเวลาการผลิตได้ก็จะต้องลดขนาดรุ่นให้เล็กลง และท าการผลิตแบบผสมรุ่น  และผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตออกมาจากสายการผลิตออกมาแต่ละรุ่น ก็จะต้องได้รับการส่งมอบให้ลูกค้าตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตที่สามารถจะท าการผลิตแบบผสมรุ่นด้วยขนาดรุ่นการผลิตเล็กๆ

จะต้องมีความรวดเร็วในการเตรียมการผลิตหรือตั้งสายการผลิตที่ไม่แพง (Quick , Inexpensive 

Setup)  เพราะต้องมีการเปลี่ยนรุ่นการผลิตบ่อย และคนงานจ าเป็นต้องฝึกให้มีความสามารถ

หลากหลายมากขึ้น สามารถท างานข้ามสายงานได้ 

ระบบ คัมบัง (Kanban System) 

                ระบบคัมบัง ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบ  JIT โดยใช้ระบบดึง 

ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารเพื่อให้การผลิตในแต่ละขั้นมีจังหวะความเร็วในการผลิตที่

สอดคล้องกัน เป็นการควบคุมการไหลของงาน   คัมบังเป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลว่า บัตร หรือ  สัญญาณ 

ที่บ่งบอกให้รู้ถึงความต้องการว่าให้ท าอะไร จ านวนเท่าไร  โดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนบัตรที่

บรรจุสารสนเทศต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิต (แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นบัตรเสมอไป อาจเป็น ภาชนะ 

หรือ พื้นที่ท างาน หรือ สัญญาณไฟ  ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมกับการใช้งาน)โดยจุดเร่ิมต้นของ

การดึงมาจากความต้องการของลูกค้า  ซึ่งเป็นผู้ดึงผลิตภัณฑ์จากโรงงานออกไป ทางโรงงานก็จะ

เร่ิมท าการผลิตผลิตภัณฑ์เข้ามาทดแทน หลังจากนั้นกระบวนการถัดไปทางต้นน้ าก็จะถูกดึงให้ท า

การผลิตตามๆกันมา ตั้งแต่กระบวนการสุดท้ายจนกระทั่งถึงการดึงวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบ  คัมบังโดย

ทั่วๆ ไปจะแบ่งออกเป็น2  ชนิดคือ คัมบังที่ใช้ในการสั่งผลิต และ คัมบังที่ใช้ในการเบิกวัสดุ   

องค์ประกอบของ Just-In-Time 

                จากที่ได้กล่าวมาข้างตนพอจะสรุปได้ว่า ระบบการผลิตแบบ JIT จะเป็นระบบการ

ผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ด้วยความคล่องตัว และไร้
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ความสูญเสีย ตามเจตนารมณ์ และอุดมการณ์นั้นจ าเป็นต้องมีการองค์ประกอบสนับสนุนหลายอย่าง 

ซึ่งผู้บริหารที่คิดจะน าระบบ JIT เข้ามาใช้ในองค์กรของตนจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการ

ผลิตและสภาพแวดล้อมในองค์กรของตนให้เข้าใกล้แนวทางของJIT ให้ได้มากที่สุด ซึ่งแนวทาง

ดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้ 

                1. ต้องมีการจัดสมดุลการไหลในสายการผลิต โดยจัดให้แต่ละสถานีงานมีภาระ

งานเท่ากัน (มิใช่ก าลังการผลิตที่สมดุลหรือเท่ากัน) และสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายต้องก าจัดเวลาในการตั้งเคร่ืองหรือเตรียมเคร่ือง (Setup Time) ในการเปลี่ยนแปลงรุ่น

การผลิต ให้หมดไปหรือให้เหลือเวลาให้น้อยที่สุด โดยอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกกระบวนการ

ผลิตที่ส าคัญ จะต้องใช้เวลาในการเตรียมเคร่ืองหรือตั้งเคร่ืองไม่เกิน 10 นาที               

                2. ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์ และ 

วิศวกรรมการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง 

                3. ลดขนาดรุ่นของการผลิตในแต่ละคร้ัง (Small lot size) ตามแนวทาง

ของ JIT ขนาดของรุ่นการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจะต้องพยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมี

ความถี่ในการสั่งสูง อาจจะวันละหลายเทียว ในกรณีของการผลิต จะต้องก าจัดเวลาในการตั้งเคร่ือง

ให้เหลือน้อยที่สุด (เข้าใกล้ศูนย์) ส่วนในกรณีของการสั่งซื้อ ผู้ส่งมอบต้องอยู่ไม่ไกล เกินไปและ

ต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ส่งมอบ  ซึ่งความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวอาจจะเกิดจาก

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนาน มีความเชื่อถือได้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และ การส่งมอบ 

(ตรงเวลา สถานที และครบตามจ านวน) 

                4. พัฒนาให้พนักงานมีความช านาญหลายอย่าง สามารถท างานแบบข้ามสายงาน 

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถรองรับกับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทั้งชนิดและจ านวน ความช านาญหลายด้านของพนักงานหมายถึงพนักงานคนเดียวสามารถควบคุม

หรือปฏิบัติงานได้กับหลายเคร่ืองจักรและหลายกระบวนการ เช่นงาน ผลิต งานซ่อมบ ารุง และงาน

ตรวจสอบ เป็นต้น 

                5. มีระบบการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิผล สามารถดูแลเคร่ืองจักรให้มีความพร้อม

ในการใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตลอดเวลา การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเป็นสิ่งจ าเป็น ในระบบ JIT จะ

ใช้แนวทาง การซ่อมบ ารุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือที่เรียกสั้นๆ

ว่า TPM (Total Productive Maintainance) ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะให้พนักงานฝ่ายผลิตเข้ามามี

บทบาทในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วย ในการผลิตแบบ JIT มีการซ่อมบ ารุงมากกว่าการผลิต 
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                6. ต้องสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคุณภาพสูงได้อย่างสม่ าเสมอ (Consistently 

High Quality Level)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่จ า เป็นมากในระบบการผลิต

แบบ JIT   หลักการควบคุมคุณภาพของ JIT เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน และควบคุม

คุณภาพที่กระบวนการ หรือ แหล่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์ 

                7. มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบ ระบบการผลิตแบบ  JIT ต้องการ

ความสัมพันธ์ที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์รวมกัน มีความเชื่อถือได้ และมีความร่วมมือ

กันในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 

                8. มีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป้าหมาย

ของJIT คือ การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ไหลลื่นอย่างคล่องตัว สม่ าเสมอ ของ

วัสดุที่มีคุณภาพทั่วทั้งระบบ โดยไม่เกิดการสะดุด ความส าเร็จจะท าได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการขจัดอุปสรรคยุ่งยากในระบบให้หมดไป และพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นเลิศ 

ขึ้นมาแทน ดังนั้นการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องอยู่คู่กับระบบ JIT ตลอดไป 

 การประยุกต์ระบบ JIT เชิงกลยุทธ์ 

                 ระบบ  JIT เหมาะสมกับกลยุทธ์การด าเนินงานที่ต้องการปรับปรุงอัตราการ

หมุนเวียนของวัสดุคงคลัง และผลิตภาพของแรงงาน เนื่องจากระบบของ  JIT จะให้ความส าคัญกับ

การลดวงจรวัสดุคงคลัง การปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง และการเพิ่มผลผลิตของ

แรงงาน ซึ่งจะพิจารณาถึงการประยุกต์ระบบ JIT เชิงกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

                1. ล าดับความส าคัญในการแข่งขัน (Competitive Priorities) ระบบ JIT จะให้

ความส าคัญกับต้นทุนที่ต่ าและคุณภาพที่คงที่ โดยออกแบบระบบให้มีความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์และความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต แต่ระบบการผลิตที่เฉพาะเจาะจงตามความ

ต้องการของลูกค้าจะไม่เหมาะสมกับระบบ JIT 

                2. กลยุทธ์การก าหนดต าแหน่ง (Positioning Strategy) ระบบ JIT จะเป็นระบบการ

ผลิตแบบให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ โดยจัดคนงานและเคร่ืองจักรให้อยู่รอบๆ การไหลของ

ผลิตภัณฑ์ และจัดให้เหมาะสมกับล าดับการด าเนินงานในสายการผลิต เมื่องานเสร็จจากสถานีหนึ่ง

จะถูกส่งต่อไปยังสถานีต่อไปในทันที ซึ่งจะลดเวลารอคอยและวัสดุคงคลังของโรงงาน นอกจากนี้ 

กระบวนการที่ท าซ้ าจะช่วยให้มองเห็นปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างชัดเจน 

                3 . ประโยชน์ในการด าเนินการ (Operational Benefits) ระบบ JIT มีประโยชน์ใน

การด าเนินการ คือ ลดความต้องการพื้นที่ลง, ลดการลงทุนในวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง โดยเฉพาะ
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การจัดซื้อวัตถุดิบอะไหล่งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป , ลดช่วงเวลารอคอยในกระบวนการ

ผลิตเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแรงงานทั้งทางตรง และทางอ้อม, เพิ่มปริมาณการใช้งานเคร่ืองจักร

ให้เต็มที่, ต้องการเพียงระบบวางแผนง่ายๆ และช่วยลดงานเอกสาร, จัดล าดับความส าคัญของตาราง

การผลิต, สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

                ระบบ JIT มิได้เกี่ยวข้องแต่การด าเนินงานในระดับปฏิบัติการเท่านั้น แต่จะ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดของระบบการผลิตใน

ปัจจุบันเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบให้เป็น JIT โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และผลดีผลเสียที่

เกิดขึ้นประการส าคัญผู้บริหารต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานและข้อจ ากัดของระบบอย่างชัดเจนก่อน

การด าเนินงาน 

                           ประโยชน์ท่ีเกิดจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

                1. เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นและลดของเสียจากการผลิตให้น้อยลง 

เมื่อคนงานผลิตชิ้นส่วนเสร็จก็จะส่งต่อไปให้กับคนงานคนต่อไปทันที ถ้าพบข้อบกพร่องคนงานที่

รับชิ้นส่วนมาก็จะรีบแจ้งให้คนงานที่ผลิตทราบทันทีเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้อง คุณภาพ

สินค้าจึงดีขึ้น   ต่างจากการผลิตคร้ังละมากๆ คนงานที่รับชิ้นส่วนมามักไม่สนใจข้อบกพร่องแต่จะ

รีบผลิตต่อทันทีเพราะยังมีชิ้นส่วนที่ต้องผลิตต่ออีกมาก 

                2. ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็ว เนื่องจากการผลิตมีความคล่องตัวสูง 

การเตรียมการผลิตใช้เวลาน้อยและสายการผลิตก็สามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 

จึงท าให้สินค้าส าเร็จรูปคงคลังเหลืออยู่น้อยมาก เพราะเป็นไปตามความต้องการของตลาดอย่าง

แท้จริง  การพยากรณ์การผลิตแม่นย าขึ้นเพราะเป็นการพยากรณ์ระยะสั้น ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลา

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงงาน ท าให้มีเวลาส าหรับการก าหนดนโยบาย วางแผนการตลาด และ

เร่ืองอื่นๆได้มากขึ้น 

                3. คนงานจะมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานของส่วนรวมสูงมาก 

ความรับผิดชอบต่อตนเองก็คือจะต้องผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูง ส่งต่อให้คนงานคนต่อไปโดยถือ

เหมือนว่าเป็นลูกค้า ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็คือคนงานทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อ

มีปัญหาเกิดขึ้นในการผลิต เพื่อไม่ให้การผลิตหยุดชะงักเป็นเวลานาน 

จุดอ่อนของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  เป็นระบบที่มีประโยชน์  แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนองค์การ

หลายอย่างและอาจมีจุดอ่อน  2  ข้อ  คือ  (Drummond, 1992.  125) 



52 

 

(1)     การส่งวัตถุดิบมีปัญหา  (supply failures)  ในทางปฏิบัติบริษัทมักมีปัญหาในการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ป้อนวัตถุดิบ   เพราะปกติผู้ป้อนวัตถุดิบไม่อยากให้ใครมา
แทรกแซง  โดยเฉพาะองค์การที่ขอต่อรองราคา  ยิ่งไปกว่านั้น  การส่งวัตถุดิบภายในเวลาที่จ ากัดยัง
จัดเป็นต้นทุนที่ผู้ป้อนวัตถุดิบต้องรับภาระ   ผู้ป้อนวัตถุดิบโดยทั่วไปมักไม่ใช่ผู้ป้อนวัตถุดิบที่
สมบูรณ์อย่างที่ระบบ  JIT  ต้องการ  มักรู้สึกว่าตนเองได้รับแรงกดดันจากแผนการผลิตของบริษัท
อ่ืนอย่างมาก 

(2)     ผลกระทบจากการกระท าของระบบ   JIT  ที่มีต่ออุตสาหกรรม  (The effects of 
industrial action)  ระบบ  JIT  เป็นระบบที่ถูกบีบให้ด าเนินการ  โดยบริษัทใหญ่ ๆ บางแห่ง  จึงอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ที่รับไม่ได้  โดยเฉพาะการไม่มีสินค้าส ารองหรือส ารองเพียงเล็กน้อย
นั้น  มีผลท าให้คนงานต้องหยุดการท างาน 

ด้วยเหตุนี้  การท าให้ระบบ  JIT  ประสบความส าเร็จจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย   อย่างน้อยต้อง
แก้ปัญหา  4  ข้อให้ลุล่วง  ได้แก่  (1)  ประสานความต้องการวัตถุดิบของผู้ผลิตกับตารางการผลิต
ของผู้ป้อนวัตถุดิบให้ลงตัว  (2)  รักษาระดับคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ส่งมาจากผู้ป้อน
วัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่พอใจและสม่ าเสมอ   (3)  ชักจูงให้ผู้ป้อนวัตถุดิบให้ความส าคัญกับ
ระบบ  JIT  และ  (4)  ประสานระบบการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้ป้อน
วัตถุดิบ  ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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7.ค านิยามศัพท ์

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
1.  การเก็บรักษา 

 
 
 

Storage คื อ ให้ มี ก า รสูญ เสี ย ของ
สินค้าในขณะเก็บรักษาน้อย
ที่สุ ดทั้ งด้ านปริมาณและ
คุณภาพ 

2.  ก า รขนส่ ง แบบไม่ ผ่ า น
คลังสินค้า 

Merge in transit โครงสร้างด้านลอจิสติกส์ที่
ด าเนินการขนส่งสินค้าที่ได้
มีการรวบรวมและบรรจุหีบ
ห่อแล้ ว  โดยไม่ผ่ านคลั ง
กระจายสินค้า  จากผู้ผลิต
หรือซัพพลายเออร์มากกว่า
หนึ่งรายไปยังผู้บริโภค 

3.  การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การการควบคุมคลังสินค้า มี
ความสามารถในการควบคุม
, ด าเนินงาน และบริหาร 
รวมถึ งก าร เช็คสินค้ า ใน
คลังสินค้า 

4.  การตรวจสอบโดยละเอียด Full examination การตรวจนับตามรอบเป็น
กระบวนการคลังสินค้าที่คุณ
สามารถใช้ตรวจสอบสินค้า
คงคลังคง เหลือ  สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ตรวจนับตามรอบได้ 

5.  การส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ผ่านเคาน์เตอร์บริการ 

Service Counter ธุรกิจที่มีลักษณะ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
ผู้ประกอบการที่ด าเนิน 

6.  การตรวจแยกประเภท Sorting goods ในสินค้าหรือวัสดุบางอย่าง 
7.  สินค้าคงคลังประเภท odds and ends สินค้าคงคลัง   เบ็ดเตล็ด 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
8 คลังทัณฑ์บน Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท

โรงผลิตสินค้าเป็นคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้า  

9 คลังสินค้า Warehouse คื อ ส ถ า นที่ ส า ห รั บ ว า ง 
จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคง
คลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้
ต่างๆ 

10 จัดหา Supply จัดหาวัตถุดิบมาป้อนให้แก่
อ ง ค์ ก า ร จั ด เ ป็ นผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ 

11 นายหน้าในการจัดการผ่าน
พิธีการศุลกากร 

Customs Broker นายหน้าในการจัดการผ่าน
พิธีการศุลกากร ที่จัดการ
เกี่ ย วกับการผ่ านพิ ธี ก าร
ศุลกากรเท่านั้น 

12 น าเข้า Import การ เข้ าสินค้ า เข้ ามาจาก
ต่ างประ เทศโดยสินค้ าที่
น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มี  

13 บริการพิธีการศุลกากร Customs broking บ ริก า รดู แ ลด้ า นพิ ธี ก า ร
ศุลกากรในการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าแทนผู้น าเข้า
หรือส่งออก 

14 บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับ
เรือ 

Manifest บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับ
เรือ 

15 แบบพิมพ์เขียว Blueprint รูปแบบหนึ่ งของเอกสาร
แบบบ้าน/อาคาร ที่ใช้ยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง 

16 ใบก ากับการบรรจุหีบห่อ Packing List เอกสารที่ออกโดย ผู้ส่งออก 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
17 ใบขนสินค้าขาออก / ขาเข้า Export / Import entry เอกสารส าหรับแจ้งข้อมูล 
18 ใบปล่อยสินค้า D/O, Delivery order เอกสารที่ ผู้ น า เข้ าจ า เป็น

จะต้ อ ง ใ ช้ ส า ห รับน า ไป
ปล่อยตู้สินค้าที่ท่า เรือ/ท่า
อากาศยาน 

19 ใบเรียกเก็บเงิน PI, Proforma Invoice เอกสารที่บอกราคาจ านวน
สินค้า 

20 ใบสั่งซื้อ Order Picking คื อ เ อ ก ส า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง
ข้อตกลงกับผู้จัดจ าหน่ายเพื่อ
ซื้ อ สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร 
เอกสารยังช่วยติดตามใบรับ
สินค้าที่ท าไว้กับใบสั่ง 

21 ใบสั่งซื้อสินค้า PO, Purchase Order ใบสั่งซื้อสินค้า มักจะพบได้
ในงานจัดซื้ อจัดจ้ า งของ
หน่วยงานหรือองค์กร ที่
จ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ 

22 ใบแสดงรายละเอียดสินค้า CI, Commercial invoice เอกสารส าคัญที่ผู้ส่ งออก
ต้ อ งออกให้ ผู้ น า เ ข้ า  ใ ช้
ส า ห รั บ ยื่ น แ น บ ไ ป กั บ
เอกสารอ่ืนเพื่อออกของกับ
กรมศุลกากร 

25 ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

Value Added Network 
Services : VANS 

บริการแลกเปลี่ ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

26 มาตรฐานภาษาที่ใช้ในการ
แลก เปลี่ ย นข้ อ มู ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต 

Electronic Business 
Extensible Markup 
Language 

มาตรฐานภาษาที่ใช้ในการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต ตามที่ศุลกากร
ก าหนด 

27 ยกเว้นการเปิดตรวจสินค้า Green Line สถานะของสินค้าที่ไม่ติด
เงื่อนไขการน าเข้า ไม่ต้อง
เปิดตรวจ 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
28 ระบบการควบคุมสินค้าคง

คลัง 
Inventory Control 
System 

ภาระงานอันหนักประการ
หนึ่งของการบริหารสินค้า 

29 ระบบบริหารความเสี่ยง Risk Management กระบวนการในการระบุ 
วิ เ คราะห์  ประ เมิน  ดู แล
ตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง 

30 ระบบการควบคุมสินค้าคง
คลัง 
 

Inventory Control 
System 

ภาระงานอันหนักประการ
หนึ่งของการบริหารสินค้า
คงคลัง คือ การลงบัญชี 

31 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature เป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบ
ของ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ที่ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

32 วัตถุดิบ Raw Materials เป็นสิ่งของที่กิจการซื้อมา
เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตส าหรับผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 

33 วัสดุสิ้นเปลือง Supplies เป็นวัสดุที่กิจการมีไว้ใช้ใน
การด าเนินการผลิตที่ได้เป็น
ส่ ว น ส า คั ญ ข อ ง สิ น ค้ า
ส า เ ร็จรูปต่อไป เช่น ด้าย 
กระดุม กระดาษ ปากกา เป็น
ต้น 

34 ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Center คือคลังสินค้าที่ออกแบบใน
ลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้
เกิ ดความสะดวกในการ
หมุนเวียนสินค้าเข้า 

35 สมุดแจ้งรายการสินค้า Catalogue บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ  ห นั ง สื อ 
เอกสาร  สิ่ งพิมพ์ที่ มีภาพ 
พร้อมรายละเอียดสินค้า 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
36 
 
 
 

สินค้าคงคลังส ารอง Safety/Buffer เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมี
ระยะเวลาในการส่งมอบเช่น
สินค้า ซึ่งต้องมีการน าเข้า
จากต่างประเทศ 

37 สินค้าทางกายภาพ Physical Goods เป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ 
ช่วยบรรเทาและป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือ
ท างาน และนักกีฬาที่ต้อง 

38 สินค้าระหว่างการผลิต Work in Process เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง 
ๆ ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ผลิตต่าง ๆ 

39 สม าค มขนส่ ง ร ะ หว่ า ง
ประเทศ (เอฟทีเอ) 

Freight Transport 
Association (FTA) 

สมาคมทางการค้าในอังกฤษ
ซึ่ ง ท า ห น้ า ที่ ดู แ ล
ผลประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าของบริษัทต่าง ๆ ที่
ด าเนินการขนส่งสินค้าโดย
ทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถ
และทางทะเล 

40 ส่วนหลังร้าน Backstage areas พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง 
ซึ่งใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้า  

41 สินค้าส่งกลับ Re-Export ข อ ง ที่ น า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรแล้ว  ต่อมา
ภายหลังผู้น าของเข้าได้ส่ง
ข อ ง นั้ น ก ลั บ อ อ ก ไป ยั ง
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ไ ม่
เปลี่ ยนแปลงรูปร่างหรือ
ลักษณะแต่ประการใด 
ประการหนึ่ง 

42 สินค้าส าเร็จรูป Finished Goods เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
ผ ลิ ต เ ส ร็ จ แล้ วพ ร้ อมจ ะ
จ าหน่ายแก่ลูกค้าต่อไป  
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
43 สินค้าขนส่ง Consignment สินค้ าหนึ่ ง ร า ย ก ารห รือ

มากกว่ าที่ ผู้ ขนส่ ง ได้ รับ
ด า เนินการจั ดส่ งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

44 สินค้าหมุนเวียน Current Stock จ านวนคร้ังที่กิจการสามารถ 
45 อิ เ ล็ กท รอนิ กส์ แบบไ ร้

เอกสาร 
Paperless ระบบในการจัดท าและส่งใบ

ขนผ่านพิธีการวมถึงขั้นตอน
การตรวจสอบข้อมูลทาง
ศุลกาการ 

46 เอกสาร รายละเอียดของ
สินค้า 

Specification ข้อก าหนดเกี่ยวกับ คุณภาพ
และลักษณะของผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป/สินค้า 

47 เ อ ก ส า ร ข้ อ มู ล ค ว า ม
ปลอดภัย 

Material Safety Data 
Sheet 

เอกสารที่แสดงข้อมูลของ
สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยของสาร 

48 เอกสารสินค้าขาเข้า Import Document การน า เข้ าสินค้า  ผู้น า เข้ า
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ เกี่ ยวข้อง ก าหนดไว้ให้
ถูกต้องครบถ้วน  

49 อัตราบรรทุก (สินค้า) เต็ม
คัน 

CARLOAD  อัตราบรรทุก (สินค้า) เต็ม
คัน 

50 
 

เอกสารการส่งของ 
 

Shipping Documents เอกสารที่ใช้ในการเตรียม
ออกของ ประกอบด้วย BL 
หรือ AWB, Commercial 
Invoice, Packing list 
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บทที่4 

การวิเคราะห์การพัฒนา 

                           จากการศึกษาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี)  

(ขนมสุนัข,ขนมปังกรอบ) กรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไป

ศึกษาดูงานการจัดพื้นที่คลังสินค้า(ขนมสุนัข,ขนมปังกรอบ) ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ณ วัน

พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ได้น า

คณะผู้จัดท าโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงานส่วนต่างๆคือ แนะน าประวัติบริษัท และเอกสาร ขั้นตอน

ในการจัดเก็บพื้นที่ในคลังสินค้า และการลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 

ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมปังกรอบ และขนมบิสกิตแบบต่างๆ เป็นขนมกรอบที่ก าลังได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมากและได้มีการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้านต่างชาติ เพราะด้วยรสชาติที่เป็นเลิศและ

มีคุณธรรม และมาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับผู้บริโภคมาอย่างยาวนานและหลายรุ่นและรุ่น

สู่รุ่น ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.ศึกษาระบบการจัดพื้นท่ีคลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี) 

         การจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี) ของบริษัท วารีทวี

ทรัพย์ จ ากัด เป็นการผลิตสินค้าโดยใช้ระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี) จึงต้องบริหารจัดการ

พื้นที่ของคลังสินค้า เพื่อที่จะรองรับสินค้าที่ท าการผลิตตามออเดอร์ลูกค้า และไม่ให้สินค้าค้าง

สต็อคจนเกินไป  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้า ให้มีความสมบูรณ์และ

มีประสิทธิภาพในการจัดพื้นที่คลังสินค้าตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ 

2.ศึกษาการลดพื้นท่ีในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

   การลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นการ

จัดเก็บสินค้าโดยท าการหยุดออเดอร์ลูกค้าที่สั่งสินค้าล่วงหน้าแต่ยังไม่ต้องการสินค้าโดยเร็วและ

น าสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต ลงเรือวิ่งยาวเพื่อให้ถึงมือลูกค้าโดยถึงก าหนดเวลาพอดี 
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3.น าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปใน

อนาคต 

  คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time 

(ทันเวลาพอดี)  ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทฯได้มอบให้กับคณะผู้จัดท า

โครงการ เช่น การเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันซึ่งจะช่วยใน

การใช้งานพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น และง่ายต่อพนักงาน Pick สินค้า ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 

สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการด ารงชีวิต เช่น เพื่อให้รู้จักการวางแผนด าเนินชีวิตประจ าวันให้เป็น

ล าดับขั้นตอนในการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง  

   สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น การท างานเกี่ยวกับคลังสินค้าได้รับรู้

ถึงข้อมูลเบื้องต้นในการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และประหยัดเวลาในการค้นหา

สินค้า  

4.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านอุปกรณ์ส านักงานโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

(เครื่องปร้ิน) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการปร้ินงาน 

   คณะผู้จัดท าโครงการได้น าความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ท าโครงการในเร่ืองของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปร้ินเอกสารท าโครงการ เป็นการประหยัด

กระดาษ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าโครงการได้ส่วนหน่ึง โดยการที่น าเอาเคร่ือง

ปริ้นที่มีอยู่แล้วมาใช้งาน  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการปร้ินงาน 
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บทที่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุป 

 คณะผู้ จั ดท าโครงการจึ ง ได้ส รุปและข้ อ เสนอแนะตามวัตถุประสงค์                          
จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานภายใน บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ในส่วนของการจัดพื้นที่คลังสินค้า
โดยระบบ Just-in-time  คณะผู้จัดท าได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.ศึกษาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี) การ

จัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี)ของบริษัทวารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นการ

ผลิตสินค้าโดยใช้ระบบ Just-in-Time (ทันเวลาพอดี) จึงต้องบริหารจัดการพื้นที่ของคลังสินค้า

เพื่อที่จะรองรับสินค้าที่ท าการผลิตตามออเดอร์ลูกค้าและ ไม่ให้สินค้าค้างสต็อคจนเกินไปเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดพื้นที่คลังสินค้า ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการจัด

พื้นที่คลังสินค้าตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ 

  2.ศึกษาการลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การลดพื้นที่ในการเก็บรักษา

สินค้าคงคลังของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นการจัดเก็บสินค้าโดยท าการหยุดออเดอร์ลูกค้าที่สั่ง

สินค้าล่วงหน้าแต่ยังไม่ต้องการสินค้าโดยเร็วและน าสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตลงเรือวิ่งยาวเพื่อให้ถึงมือ

ลูกค้าโดยถึงก าหนดเวลาพอดี 

   3.น าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาการจัดพื้นที่คลังสินค้าโดยระบบ 

Just-in-Time (ทันเวลาพอดี)  ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทฯได้มอบ

ให้กับคณะผู้จัดท าโครงการ เช่น การเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือประเภท

เดียวกันซึ่งจะช่วยในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น และง่ายต่อพนักงาน Pick สินค้า ให้มี

ประสิทธิภาพและสมบูรณ์ สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการด ารงชีวิต เช่น เพื่อให้รู้จักการวางแผน

ด าเนินชีวิตประจ าวันให้เป็นล าดับขั้นตอนในการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง  
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   4.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านอุปกรณ์ส านักงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มี

อยู่(เคร่ืองปร้ิน)เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการปร้ินงานคณะผู้จัดท าโครงการได้น าความรู้ทางด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการในเร่ืองของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปร้ิน

เอกสารท าโครงการเป็นการประหยัดกระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า

โครงการได้ส่วนหนึ่งโดยการที่น าเอาเคร่ืองปร้ินที่มีอยู่แล้วมาใช้งาน  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ

การปริ้นงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

    1. บริษัทฯ ควรมีวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการท าให้พนักงานมีเป้าหมายและ

จุดมุ่งหมายในองค์กรที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

    2. บริษัทฯ ควรส ารวจความต้องการอบรม/สัมมนา ของบุคลากรเพื่อน ามาจัดท า

แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

    3. บริษัทฯ ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงสินค้าประเภท

ต่างๆให้ครบถ้วน ตรงกันทั้งง่ายบัญชีและฝ่ายผลิต 

    4. ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในบริษัท เช่น น ากระดาษที่ใช้แล้ว

น ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการรีไซเคิลและลดต้นทุนในการซื้อกระดาษ 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ  

1. ควรมีระบบจัดของ  นอกจากระบบ JIT 

2. ควรมีระบบ  WMS เข้ามาบริหาร
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 

บริษัท วารีทวทีรัพย์ จ ากัด 
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ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท วารีทวทีรัพย์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ง  

ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ภาคผนวก จ  

ใบอักขราวิสุทธิ ์
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ภาคผนวก ฉ  

งบประมาณในการด าเนินงาน 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 

 

นางสาวผาณิต ลิ่มวงค์ 

เกิดวันที่ 19 มกราคม 2538 

ที่อยู่ 98/1 หมู่7 ต าบลจะโหนง 

อ าเภอจะนะ จังหวัด สงขลา 

90130 

เบอร์โทร: 0953106092 

       E-mail : mayphanit.56@gmail.com 

 

 

  นางสาวประภัสร ผลธัญญา 

 เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 

ที่อยู่ 99/58 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ 

อ.เมือง 

 จ.สมุทรปราการ  10270 

 เบอร์โทร : 0957935366 

                                                                            E-mail : prapatsornphontanya@gmail.com 
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ภาพท่ี 1 ฟังบรรยายเร่ืองเอกสารและขั้นตอนในการขนส่งและส่งออก 
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ภาพท่ี 2 ฟังบรรยายเร่ืองผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกของบริษัทฯ และการเก็บ การบริหารพื้นที่ในคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เดินชมบริเวณคลังสินค้าและบริเวณลานโหลดสินค้าที่จะออกส่งสินค้า 
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ภาพท่ี 4 ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกโลจิสติกส์ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการวัดจัดแบ่งส่วนพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

น าสีด ามาพ่นสีถนนตามที่แบ่งและวาดร่างไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

ไม้มาวัดและตัดประกอบเป็นคลัง ออฟฟิศ ไลน์ผลิต และกรมศุล 
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น าไม้ที่ท าคลัง ออฟฟิศ ไลน์ผลิต และกรมศุลเสร็จมาพ่นสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ากระดาษลูกฟูกมาตัดท าเป็นตู้คอนเทรนเนอร์ ป้อมยามและกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ากระดาษลูกฟูก ไม้และโมเดลขนมมาท าโต๊ะห้องผลิตและโต๊ะท างานในออฟฟิศ 
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น ากระดาษลูกฟูก ไม้ และโมเดลรถมาท าชั้นวาง พาเลท และกล่องในคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษลูกฟูก โมเดลรถ เรือ เครน ไม้ กระดาษสีมาท ากรมศุลและท่าเรือคลองเตย 
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ปริ้นแผนที่ประเทศไทยแล้วตัดแปะลงโฟมเป็นการขนส่งภายในประเทศตามจังหวัด 
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น าโมเดลที่ประกอบไว้ทั้งหมดวางลงแผ่นไม้กระดานที่พ่นและแปะถนนกับหญ้าตามผังที่ออกแบบ 

ล าดับ รายการ ราคา 
1 กระดาษชานอ้อย 40 
2 กระดาษลูกฟูก 65 
3 หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ 120 
4 ไม้กระดานหนา 80 
5 ไม้กระดานบาง 55 
6 ปืนกาว 120 
7 แท่งกาว 35 
8 แผ่นอคิลิค 100 
9 สีโปสเตอร์ 80 

10 รางถ่าน 60 
11 ไม้ไอติม 50 
12 โฟมแผ่น 60 
13 โมเดลของเล่น 250 
14 สีสเปรย์พ่น 180 
15 เทปกาว กระดาษสี 40 

 รวม 1,335 


