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บทคัดย่อ 
 โครงการฉบับนี จัดท้าขึ นเพื่อการศึกษากระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึก
ภายในคลังสินค้าทั่วไป บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดเก็บน ้าปลา ของบริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด  เพื่อศึกษาการน้า
เทคโนโลยีที่น้ามาใช้ในการจัดเก็บน ้าปลาและ เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการ
จัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้าทั่วไปอีกทั งผลที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงานใน
ครั งนี ยังสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและใช้ในการประกอบอาชีพ 

 โปรแกรมที่น้ามาใช้ในการพัฒนาในการจัดท้าโครงการมีทั งหมด 3 โปรแกรมที่
น้ามาใช้ในการจัดท้าโครงการได้แก่โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างเนื อหาและข้อมูลของ
โครงการโปรแกรม Microsoft  Powerpoint ใช้ในการจัดท้าเนื อหาและกระบวนการท้างานของ
บริษัทมาเป็นสไลด์เพื่อการน้าเสนอโครงการโปรมกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ
ตกแต่งภาพโดยใช้ออกแบบแผนผังในแต่ละส่วนของโรงงานให้สวยงาม 

 ผลของการด้าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ตามเป้าหายและคณะ
ผู้จัดท้าได้รับประโยชน์จากการศึกษาแลจัดท้าโครงการในครั งนี คือ วิธีกระบวนการจัดการจัดเก็บ
น ้าปลาและแบ่งแยกประเภทของสินค้าให้ชัดเจนและจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบในการจัดเก็บ
และสามารถน้ามาประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ เช่น มีการแวงแผนในการด้าเนินงานสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถเกิดขึ นได้นอกจากนี ผู้จัดท้าได้น้าหลักเศษฐกิจพอเพียงด้าน
เงื่อนไขความรูม้าประยุกต์ใช้กับการวางแผนในการจัดท้าโครงการ 
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  กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี จัดท้าเสร็จสมบูรณ์ขึ นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนและของ

กลุ่มนักศึกษาและได้รับความสนับสนุนการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับอาจารย์และบุคคลากรทุก

ท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ความช่วยเหลือสนับสนุนแนะน้าแนวทางให้โครงการฉบับนี ได้

มีข้อมูลที่สมบูรณ์ เพื่อให้บุคคลรุ่นต่อ ๆ ไปได้น้าไปศึกษาหาความรู้นอนาคตต่อไป 

 ขอขอบคุณอาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมถึงบุคคลากร

ท่านอื่นและขอขอบคุณ นาย ประชา บัวเพ็ชร์ ผู้จัดการ ที่ท้าให้คณะผู้จัดท้าได้เข้าไปศึกษาถึงข้อมูล

ของโครงการและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทจนโครงการฉบับนี ส้าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 

 คณะผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฉบับนี จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์

กับผู้ที่สนใจจะน้าไปประกอบการศึกษาต่อไป ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี  
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันกระบวนการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้ามีความส้าคัญเกือบทุกประเภท
ของธุรกิจเพื่อให้การด้าเนินการของกิจการหรือองค์กรนั นๆ ด้าเนินไปอย่างราบร่ืนโดยผ่าน
กระบวนการจัดเก็บและการวางแผนก้าหนดปริมาณสินค้าที่เหมาะสมซึ่งวัสดุหรือสินค้าต่างๆใน
คลังสินค้าล้วนเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรือเตรียมไว้เพื่อรอน้าออกไปจ้าหน่าย ดังนั นกระบวนการ
จัดเก็บสินค้าจึงมีความส้าคัญอย่างมากเพราะสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าถือเป็นต้นทุนโดยตรงที่ส้าคัญ 
ของแต่ละบริษัท องค์กรต่างๆจึงต้องมีการวางแผนกระบวนการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบริษัทของตนเพราะหากไม่มีการวางแผนกระบวนการ
จัดเก็บสินค้าที่ดีอาจจะต้องเผชิญกับปัญหา การกระจายสินค้าและการจัดจ้าหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภค 
จึงจ้าเป็นต้องมีเทคนิคกระบวนการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 กระบวนการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าเป็นหัวใจส้าคัญในระบบโลจิสติกส์
โดย เร่ิมตั งแต่กระบวนการจัดเก็บสินค้า การรับสินค้า การตรวจสินค้า และการน้าเข้าจัดเก็บสินค้า
จนไปถึงการเรียงสินค้าที่ผลิตก่อนเข้าไปจัดเก็บตามวันที่เพื่อง่ายต่อการน้าสินค้าออกไปจ้าหน่าย 
การจัดเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่แบ่งแยกตามประเภทสินค้าจะท้าให้การเรียงสินค้าที่ผลิตก่อนตาม
วันที่สามารถน้าออกไปจ้าหน่ายก่อนได้เป็นการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อ ไม่ให้มีสินค้าเหลือ
ภายในคลังและยังสามารถป้องกันสินค้าที่ผลิตก่อนหมดอายุก่อนน้าออกไปจ้าหน่ายต่อผู้บริโภคได้
ดียิ่งขึ น 

 การจัดเก็บน ้าปลาหรือวัตถุดิบจะถูกจัดเก็บโดยไม่ให้โดนแสงแดดเพราะจะท้าให้
น ้าปลาหรือวัตถุดิบนั นมีการเปลี่ยนสี และท้าให้คุณภาพของน ้าปลานั นลดลง รสชาติที่ได้รับจะไม่
ครบถ้วน จึงได้มีการน้าเข้ามาจัดเก็บไว้ภายในคลังสินค้า เพื่อรอการขนส่ง และการจัดจ้าหน่าย
ต่อไปจ้าเป็นอย่างมากที่ การจัดเก็บนั นจะต้องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อสินค้า จึงจ้าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดเก็บตามกระบวนการจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อลดค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อ
บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

 ดังนั นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ศึกษากระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึก
ภายในคลังสินค้าทั่วไป กรณีศึกษา บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด เพื่อได้ทราบถึงการ
จัดเก็บสินค้าที่ถูกวิธีและการดูแลรักษาน ้าปลาภายในคลังสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ก่อนน้า 

 ดังนั นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ศึกษากระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึก
ภายในคลังสินค้าทั่วไป กรณีศึกษา บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด เพื่อได้ทราบถึงการ

2 

 



 

จัดเก็บสินค้าที่ถูกวิธีและการดูแลรักษาน ้าปลาภายในคลังสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนน้า
สินค้าออกไปจ้าหน่ายต่อผู้บริโภค และยังสามารถน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสามารถ
น้าไปประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้าทั่วไป 

 2. เพื่อศึกษาการน้าเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ในการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายใน
คลังสินค้าทั่วไป 

 3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึก
ภายในคลังสินค้าทั่วไป 

 4. เพื่อน้าความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้
กับการศึกษาและพัฒนาด้านทักษะในอาชีพ 

 5. เพื่อน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีคุ้มกันที่ดีในตนเองเพื่อประกอบการ
วางแผนและระมัดระวังในขั นตอนการปฏิบัติโครงการ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เข้าใจในกระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้าทั่วไป 

 2. รู้เทคโนโลยีที่น้ามาใช้ในการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้าทั่วไป 

 3. รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายใน
คลังสินค้าทั่วไป 

 4. น้าความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและพัฒนาด้านทักษะในอาชีพ 

 5. น้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีคุ้มกันที่ดีในตนเองเพื่อประกอบการ
วางแผนและระมัดระวังในขั นตอนการปฏิบัติโครงการ 

 

 



 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 ประวัติบริษัทและการด้าเนินธุรกิจ มีดังนี  

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท  

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

3. แผนผังองค์กร 

4. แผนที่บริษัท 

5. วิสัยทัศน์/นโยบาย 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

 บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด เร่ิมก่อตั งเมื่อปีค.ศ.1944 หรือปีพ.ศ. 2487 
โดย คุณเทียน นิธิปิติกาญจน์ หนุ่มน้อยที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เร่ิมก่อตั งโรงงานน ้าปลา
เล็กๆ ขึ น ณ อ้าเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั งนี เพราะคุณเทียน 
ตระหนักดีว่าน ้าปลา. จากโรงงานน ้าปลาเล็กๆ จึงค่อยๆ เติมโต ขยายปริมาณการผลิตไปยัง 2 
โรงงาน คือ ที่แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และ ที่คลองด่าน จ. สมุทรปราการ และพัฒนาคุณภาพ
อย่างตอ่เน่ืองจนสามารถขยายตลาดสู่คนไทยทุกระดับ ทั่วประเทศ จากจุดเร่ิมต้นจนถึงวันนี  น ้าปลา
ตราปลาหมึกสามารถขยายสู่ตลาดโลกกว่า 70 ประเทศ ในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 
แอฟริกา ท้าให้เคร่ืองหมายการค้า ตราปลาหมึก เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และก้าวขึ นเป็นผู้ผลิตน ้าปลา
ที่มียอดส่งออกสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ตราปลาหมึก” คือน ้าปลา
แท้คู่ครัวไทยที่สามารถครองใจคนไปทั่วโลก 

 ปี  2559 รางวัลรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี เด่นประจ้าปี 2559(PRIME 
MINISTER’S EXPORT AWARD 2016) เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ดีเด่นเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกซึ่งน ้าปลาแท้
ตราปลาหมึก ได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัล 2 รางวัลคือรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม 
(Best Exporter) และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ใบรับรองมาตรฐาน FSSC 
22000 (Food Safety System Certification 22000) ใบรับรองมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย 

 

 



 

ส้าหรับการผลิตอาหาร จากสถาบัน TUV NORD Thailand 

 ปี 2544 ความภาคภูมิใจอย่างสูงท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9001: 2000 จาก RWTUV ซึ่ง บ.โรงงานน ้าปลาไทย (ตราปลาหมึก) จ้ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต
น ้าปลารายแรก ที่ได้รับการรับรองใน version ใหม่นี  ปี 2542 Thailand’s Brand No. FB0094/99 
การรับรองมาตรฐานตราสินค้าไทยจากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการ
เป็นผู้ส่งออกที่ผลิตสินค้าคุณภาพ และได้มาตรฐานใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ใบรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก TUV NORD การรับรองมาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานการจัดการสภาวะแวดล้อมขั นพื นฐานของ
กระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหารขั นพื นฐาน (Food Safety Management System) การรับรองมาตรฐานHACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) เป็นมาตรฐานของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ ที่ว่าด้วยการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในทุกกระบวนการการผลิตซึ่ง
ผู้ผลิตอาหาร เพื่อการบริโภค ควรค้านึงถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 PROCESS (กระบวนการท างาน) 

 1. คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ซึ่งน ้าปลาคุณภาพดี รสเลิศ โรงงานน ้าปลาไทย
คัดสรรปลากะตักที่เนื อแน่นที่สุด และสดที่สุดจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตาฐานตามที่แผนควบคุม
คุณภาพของบริษัทฯ ก้าหนดโดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของปลาที่รับมาอย่างสม่้าเสมอ จึ งท้า
ให้มั่นใจได้ใน คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเต็มที่ 

 2. หมักอย่างปลอดภัย กระบวนการหมักเริมจากการผสมเกลือและปลากะตักที่คัด
สรรเข้าด้วยกันและหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18เดือนเพื่อให้ได้น ้าปลาตามมาตาฐาน ของ
น ้าปลา ชั นคุณภาพที่ 1 

 3. กรองอย่างสะอาด น ้าปลาที่หมักได้จะเข้าสู่กระบวนการกรองถึง 5 ชั น เพื่อให้
ได้น ้าปลาที่สะอาดใสบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจอปน 

 4. บรรจุอย่างมั่นใจ ด้วยกระบวนการบรรจุขวดที่ทันสมัยอบร้อนและเป่าแห้งฆ่า
เชื อทุกขวด ตรวจความสะอาด ให้มั่นใจก่อนผนึกเป็น น ้าปลาแท้ตราปลาหมึก โดยสมบูรณ์พร้อม
ส่งออกจ้าหน่าย 
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2. รูปภายป้ายหน้าบริษัท  

 
ภาพที่ 2.1 รูปภาพป้ายหน้าบริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 
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3. แผนผังองค์กร 

 

 

ภาพที่ 2.2 รูปภาพแผนผังองค์กร บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 
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4. แผนท่ีบริษัท 

 
ภาพที่ 2.3 รูปภาพแผนที่ บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

 

ท่ีอยู่ติดต่อ 

117/1 หมู่ 6 ซอยหลวงพ่อปาน 2  ถนนสุขุมวิท  

 ต้าบลคลองด่าน  อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 

โทร: 02-707-4223 

มือถือ: 081-374-5792 
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5. วิสัยทัศน์/นโยบาย 

 วิสัยทัศน์ 

 “ทุกมื ออาหาร ในทุกครัวเรือน ใช้ผลิตภัณฑ์ตราปลาหมึก” 

 นโยบาย 

 บริษัทมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การ
บริการการรักษาสิ่งแวดล้อมมีจรรยาบรรณโปร่งใสในการประกอบธุรกิจมีจรรยาบรรณต่อพนักงาน
เพื่อการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนสอดคล้องตามกฎหมายข้อก้าหนดของลูกค้ารวมถึงการพัฒนาทุกด้าน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ  

 6.1 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด : ฉลากเขียว ขนาด 280 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
                         

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2.4 ฉลากเขียว ขนาด 280 มล. 
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 6.2 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด : ฉลากเขียว ขนาด 500 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

  

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

    

 

 

 

      ภาพที่ 2.5 ฉลากเขียว ขนาด 500 มล. 
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 6.3 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

    ภาพที่ 2.6 ฉลากเขียว ขนาด 700 มล.                                   
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 6.4 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 300 มล. (ขวดแก้ว) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  ภาพที่ 2.7 ฉลากเขียว ขนาด 300 มล.     
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 6.5 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 700 มล. (ขวดแก้ว) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้ : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร       
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      ภาพที่ 2.8 ฉลากเขียว ขนาด 700 มล.     
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 6.6 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 4,500  มล. (แกลลอนพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้ : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ฉลากเขียว ขนาด 4,500 มล. 
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 6.7 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด : ฉลากเหลือง ขนาด 280 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 65 %  เกลือ 30 % และน ้าตาล 5 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

     ภาพที่ 2.10 ฉลากเหลือง ขนาด 280 มล. 
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 6.8 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด : ฉลากเหลือง ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 65 %  เกลือ 30 % และน ้าตาล 5 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 ภาพที่2.11 ฉลากเหลือง ขนาด 700 มล. 
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 6.9 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด : ฉลากเหลือง ขนาด 4,500  มล. (แกลลอนพลาสติก) 

 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  

 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 65 %  เกลือ 30 % และน ้าตาล 5 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 

 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               

 

  

                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ภาพที่ 2.12 ฉลากเหลือง ขนาด 4,500 มล.  
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน ศึกษากระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายใน

คลังสินค้าทั่วไป ของ บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ต่อไปนี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคลังสินค้า 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคลังสินค้าทั่วไป  

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 

 การจัดการ คือ การด้าเนินการในการวางแผนตัดสินใจ การจัดองค์การ การน้า และ

การควบคุมทรัพยากรพื นฐานขององค์การ อันได้แก่ ทรัพยากร การเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมูลและ

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การจัดการจึงประกอบด้วยหน้าท่ีทางการจัดการ 4 อย่าง  

 1. การวางแผน (Planning) คือ การก้าหนดเป้าหมายที่องค์การต้องการบรรลุใน
อนาคตพร้อมกับวิธีการที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายนั น กระบวนการวางแผนประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดการณ์ในอนาคต การก้าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
บรรลุ วิธีการที่จะท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และยังรวมถึงการก้าหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ 
ซึ่งจะเห็นว่าการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน หน้าที่ในการวางแผนนี ช่วยให้องค์การ
เตรียมตัวรับมือถึงสิ่งที่จะเกิดขึ นในอนาคต เช่น สามารถเทลคอมวางแผนว่าภายใน 3 ปี รายได้ของ
บริษัทจะเติบโตเท่าตัวเป็น 7 พันล้านบาทโดยใช้ 3กลยุทธ์หลัก คือ  

1.1 สัญญาระยะยาวที่จะท้าให้มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว 
1.2 ให้บริการเสริมต่อยอดบนเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มอยู่ 
1.3 เติบโตด้วยการซื อกิจการ 

 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการประสานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร 

 

http://www.pnkreis.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=418828&Ntype=3
http://www.pnkreis.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=418828&Ntype=3


 

ด้านการเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมูล และมนุษย์ รวมทั งทรัพยากรอ่ืน ๆให้ท้างานประสานกันอันจะ
ท้าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้การจัดองค์การควบคุมถึงการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดกลุ่มงานเป็นหน่วยงานต่าง ๆ การจัดสรรทรัพยากรรวมทั งการจัดระบบการท้างานที่ช่วยให้
คนท้างานร่วมกันอย่างประสบความส้าเร็จ เช่น เพื่อให้องค์กรได้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้เทลคอมได้
มีการจัดการโครงสร้างองค์การดังนี  
 โครงสร้างองค์การแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ 
 2.1 ธุรกิจเครือข่ายสื่อสาร (Network Service) ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม
และเครือข่ายด้านไอซีที 
 2.2 ธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบและติดตั งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System 
Integration) 
 2.3 ธุรกิจพณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ (E-business) 
ด้วย 
 2.4 ธุรกิจบริการ (ICT Outsourcing) 
 2.5 ธุรกิจ (IP Business) โทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่
สามารถเทเลคอมจะหาพันธมิตรร่วมทุนจากต่างชาติเพื่อให้บริการ 
 3. การน้า (Leading) คือ การกระตุ้นการท้างานของสมาชิกในองค์การเพื่อท้างาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ เป็นประโยชน์แก่ตนเองและองค์การโดยการน้านั นรวมถึงการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนช่วยแนะน้าแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในองค์การบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ 
 4. ก ารควบคุม  (Control)  คื อ  ก ารติดตามตรวจสอบผลการท้ า งานและ
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ นหากปราศจากหน้าที่นี แล้วองค์การจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการก้าเนิดการนั น
เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่และการควบคุมช่วยให้ทราบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไร
บ้างเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมมี
ความส้าคัญกับองค์การขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยที่เคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคุมอาจแตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสมองค์การขนาดเล็กอาจมี เพียงการจัดการท้างบการเงินเพื่อตรวจสอบผลการ
ด้าเนินงานในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่อาจมีการตั งหน่วยขึ นเฉพาะส้าหรับการควบคุม เช่นเทลคอม
มีการตั งกลุ่มงานเพื่อท้าหน้าที่การควบคุมโดยเฉพาะ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบฝ่าย
ตรวจสอบภายในคณะกรรมการดูแลก้ากับกิจการ เป็นต้น ( https://articlekey.com.2017/11/15/ ) 
 แนวความคิดทางการบริหารการจัดการ 
 ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ก็ดีทางเศรษฐกิจ
ทางการตลาดไม่ได้มีความสลับซักซ้อนมากนักและไม่ต้องอาศัยระบบของการจัดการใจปัจจุบันนี 
กระทั งเมื่อีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ นในโลก (ประมาณปี ค.ศ. 1880เป็นต้นมา)ซึ่งเป็นการเป็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากอันมีผลท้าให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมา
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ตลอดจนมีการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเร่ิมเป็นที่
ยอมรับและขยายตัวมากขึ นมีการพัฒนามากขึ นเป็นล้าดับ  
 ขอบเขตและความหมายของการบริหารการจัดการ 
 บริบทที่ส้าคัญประการหนึ่งของนักบริหารคือการจัดการหรือการบริหารองค์การ
ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยรวบรวมเอากลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การน้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อความส้าเร็จใจเป้าหมายโดยค้านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยัด 
 ความหมายขององค์การ 
 Chester I Barnard กล่าวว่าองค์การคือ ระบบที่บุคคลสองคนหรือมากกว่าร่วมแรง
ร่วมใจกันท้างานอย่างมีจิตส้านึก Herbert G. Hicks กล่าวว่าองค์การคือกรบวนการจัดโครงสร้างให้
บุคคลเกิดปฏิสัมพันธ์ในการท้างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การคือกลุ่มบุคคลตั งแต่ 2 คนขึ น
ไปรวมกันเพื่อที่จะด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้โดยที่บุคคลเดียวไม่สามารถด้าเนินการ
ให้ส้าเร็จได้โดยล้าพังซึ่งเราจะพบว่าองค์การจะเกิดขึ นละมีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกหนทุกแห่งและ
องค์การก็เป็นเคร่ืองมือส้าหรับการด้าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและความส้าเร็จดังนั นการ
จัดการ (Management) หรือการบริหาร (Administration) 2 ค้านี จึงเป็นค้าที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยละ
ใช้กันอยู่เสมออย่างกว้างขวางจึงมีความหมายคล้ายคลึงกันและใช้ทดแทนกันอยู่เสทอเพราะฉะนั น
การจัดการคือการจัดการภารกิจภายในองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบาย
แผนงานที่ได้ก้าหนดไว้หรือกรจัดการหมายถึงภารกิจของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนที่เข้ามา
ท้าหน้าที่ประสานให้การท้างานของแต่ละบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างท้าไม่สามารถบรรลุส้าเร็จได้ส่วนการ
บริหารหมายถึงการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการในรับละวางแผนซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการ
บริหารในภาครัฐหรือองค์การขนาดใหญ่จากความเห็นของนักวิชาการจากค้าทั งสองจะเห็นได้ว่ามี
ความแตกต่างกัน ขึ นอยู่กับเจตนารมณ์ของผู้ใช้ว่าจะมีความเหมาะสมไปในทางใดซึ่งอาจใช้ค้าทั ง
สองแทนกันได้ องค์ประกอบขององค์การ (Elements of Organization)ที่ส้าคัญ 5 ประการ 
 1. องค์การจะประกอบด้วยคนตั งแต่ 2คนขึ นไปซึ่งส่วนใหญ่องค์การจะมีคนเป็น
จ้านวนมากปฏิบัติงานร่วมกัน หรือแบ่งงานกันท้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดโดยที่คนจะ
ปฏิบัต ิ
งานร่วมกันได้จ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 2. เทคนิคการบริหารองค์การต้องอาศัยเทคนิควิทยาการหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี
เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจหรืออาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี องค์การไม่สามารถจะบริหารงาน
ได้โดยอาศัยแต่เฉพาะประสบการณ์ความเฉลียวฉลาดของนักบริหารท่านั นในหลายกรณีผู้บริหาร
ต้องอาศัยเทคนิคทางการบริหารเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจและในขณะเดียวกันก็เป็น
การลดความเสี่ยงอีกด้วย 
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 3. ความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาการอาศัยเทคนิคทางการบริหารยังไม่เพียงพอส้าหรับการบริหารองค์การนักบริหารยังต้อง
อาศัยความรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อความเข้าใจเพื่อการวิเคราะห์ตลอดจนการคาดคะเนแนวโมในอนาคต
อีกด้วยดังนั นเทคนิคเพื่อการบริหารจึงควบคู่ไปกับความรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 4. โครงสร้างเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญไม่น้องขององค์การซึ่งนักบริหารจะต้องจัด
โครงสร้างให้สอดคล้องกับงานเพื่อก้าหนดอ้านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้งาน
ขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์มนุษย์จัดตั งองค์การขึ นมาก็เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่มนุษย์ต้องดังนั นองค์การจึงต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
 การบริการ  
 ดร.สาโรสบัวศรีเคยกล่าวว่าการบริหารนั นเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีมนุษย
สัมพันธ์โดยถือว่าในสังคมหนึ่งทุกคนมีความต้องการท้างานเพื่อสังคมนั น ๆ จึงจ้าเป็นจะต้อง
ก้าหนดงานกันว่าใครจะท้าอะไรอย่างไรโดยตกลงกันว่าควรจะอยู่ในวงงานที่ก้าหนดไว้และควรจะ
ใช้วิธีการใด ดร.พนัสหัสนาคินทร์ได้เขียนค้าจ้ากัดความไว้ในหนังสือหลักการบริหารโรงเรียนว่า
การบริหารนั นหมายถึงการที่ผู้บริหารใช้อ้านาจที่มีอยู่จัดการด้าเนินงานให้งานของสถาบันนั น ๆ 
ด้าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการดังนั นการบริหารจะต้องประกอบแผนงานผู้บริหารละอ้านาจของ
ผู้บริหารเพื่อจัดการให้งานด้าเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 ทฤษฎีการบริหาร 
 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการ
ทดสอบและการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจทฤษฎีเป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่อธิบายพฤติกรรมการบริหาร
องค์กรอย่างเป็นระบบถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ทฤษฎีเป็น
แนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถน้าไปประยุกต์และปฏิบัติได้ 
 ทฤษฎีองค์กรดั้งเดิม 
 ทฤษฎีองค์กรดั งเดิมแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์
(Scientific Management) และการจัดการทางบริหาร (Administrative Management) 
 1. การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ 
 1.1 หลักวิเคราะห์งานตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific of Analysis) จาการสังเกต
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวัดอย่างรอบคอบผ่านจัดการและก้าหนดวิธีที่ดีที่สุด (On Best Way)
ของการปฏิบัติในแต่ละงานไว้แล้วฝึกผู้ท้างานให้ท้าได้ตามนั นการวิเคราะห์เช่นนี แทนวิธีการแบบ
ลองผิดลองถูก 
 1.2 หลักการคัดเลือกบุคลากร (Selection of Personnel) เมื่อวิเคราะห์แต่ละงานแล้ว
หลัดต่อไปจะต้องคัดเลือกผู้มาปฏิบัติงานหรือผู้ท้างานแล้วฝึกอบลม สอน ละพัฒนาผู้ท้างาน 
 1.3 หลักความร่วมมือของฝ่าจัดการ (Management Cooperation) ฝ่ายการผู้จัดการ
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ควรร่วมมือกับผู้ท้างานเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ก้าลังท้าอยู่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ น
มาแล้วและมาตรฐานและวิธีการตามที่ก้าหนดไว้ของฝ่ายการจัดการ 
 1.4 หลักการแบ่งงานกันท้าระหว่างผู้จัดการกับผู้ที่ท้างาน (Division of Work 
Between Managers and Workers ) เทเอลร์ยอมรับในการบ่งงานกันท้าโดยมีการแบ่งงานระหว่าง
ผู้จัดการและผู้ท้างานเพื่อให้ผู้จัดการรับผิดชอบการวางแผน (Planning)และการเตรียมงาน 
(Perparing Work)และรับผิดชอบการควบคุมดูแล(Supervising)ส่วนผู้ท้างานหน้าที่ปฏิบัติงานของ
ตน 
 2. การจัดการทางการบริหาร 
การจัดการทางบริหารเน้นการจัดการทั่วทั งองค์กรผู้บุกเบิกส้าคัญของทฤษฎีการจัดการทางการ
บริหารคืออองรีฟาโยลซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีองค์การได้ให้หลักการเกี่ยวกับ
หน้าที่ของผู้จัดการและหลักการของการจัดองค์การไว้ดังนี  

 2.1 การแบ่งงานกันท้า (division of work) คือการแยกงานกันท้าตามความถนัด
ความมุ่งหมายของการแบ่งงานกันท้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของานโดยลดการสูญเปล่าเพิ่ม
ผลผลิตและท้าให้การฝึกอบรบง่ายขึ น 
 2.2 อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority & responsibility) อ้านาจหน้าที่
คือสิทธิในการออกค้าสั่งและอ้านาจในการท้าให้ผู้อ่ืนเชื่อฟังส่วนความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตาม
อ้านาจหน้าที่เป็นคามจ้าเป็นที่ต้องมท้างานตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ส้าเร็จ 
 2.3 วินัย (discipline) หมายถึง การเคารพในกฎระเบียบที่ควบคุมองค์การข้อตกลง
ระหว่างองค์การกับผู้ท้างานต้องมีความชัดเจนและสภาวะของวินัยในกลุ่มใดในองค์การขึ นอยู่กับ
คุณภาพของภาวะผู้น้า 
 2.4 เอกภาพของการบังคับบัญชา (unity of command) ผู้ท้างานควรได้รับค้าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั นถ้ายึดหลักการข้อนี จะเลี ยงปัญหาเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่และวินัย 
 2.5 เอกภาพของทิศทาง (unity of direction) กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายอัน
เดียวกันควรจะต้องด้าเนินไปมนทิศทางเดียวกันควรจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ผู้จัดการคนเดียวกัน 
 2.6 ความสนใจส่วนตัวเป็นรอง (subordination of individual intrest) เพื่อจะท้าให้
ส้าเร็จผลตามเป้าหมายขององค์การความสนใจของแต่ละคนและกลุ่มคนภายในองค์การควรมาที
หลังความสนใจขององค์การโดยรวม 
 2.7 หลักของการให้ประโยชน์ตอบแทน (remuneration) การให้ค่าตอบแทนเป็นตัว
เงินหรือค่าชดใช้ต่าง ๆ ควรยุติธรรมเป็นที่พอใจของทั งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ท้างานและฝ่ายองค์การ 
 2.8 การรวมอ้านาจ (centralization) หมายถึงว่าในการบริหารจะมีการรวมอ้านาจ
ไว้ที่จุดศูนย์กางเพื่อให้ควบคุมส่วนต่าง ๆ ขององค์การไว้ได้เสมอและการกระจายอ้านาจจากน้อย
เพียงใดย่อมแล้วแต่กรณี                                                                                                                                     
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  2.9 สายบังคับบัญชา (scalar chain)สายการบังคับบัญชาคือสายของหัวหน้า
นับตั งแต่ต้าแหน่งผู้ที่มีอ้านาจสูงสุดจนไปถึงต้าแหล่งล่างสุดสายการบังคับบัญชาจะต้องชัดเจนและ
ถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดเวลา 
 2.10 ระเบียบ (order)ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งของหรือคนต่างต้องมีระเบียบและรู้ว่า
ตนอยู่ในที่ใดอยู่ถูกกาละเทศะหรืออยู่ถูกที่ในเวลาที่เหมาะสม 
 2.11 ความยุติธรรม (equity)ผู้บริการต้องยึดถือความเอื ออารีละความยุติธรรมเป็น
หลักปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั งนี เพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภัคดีและการอุทิศตนเพื่องาน 
 2.12 ความมั่นคงของบุคลากร (stability of personnel)องค์การที่ประสบ
ความส้าเร็จต้องมีกองปฏิบัติงานที่มั่นคงการปฏิบัติของฝ่ายการจัดการควรส่งเสริมการท้างานระยะ
ยาวให้กับองค์กร 
 2.13 การริเร่ิม (initiative)ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ใช้ความริเร่ิม
ของตนบ้างส่งเสริมให้ผู้ท้างานพัฒนาและด้าเนินแผนการปรับปรุงงานให้ดีขึ น 
 2.14 ความสามัคคี (esprit de corps) ผู้จัดการควรส่งเสริมและรักษาทีงานน ้าใจหมู่
พวกและความรู้สึกเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้ท้างานทั งหมด 
 ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ 
 ทฤษฎีมนุษสัมพันธ์มีสมมุติฐานซึ่งประกอบด้วยแนวคิดดังนี  
 1. ผู้ท้างานได้รับแรงจูงใจจากความต้องการด้านสังคมละด้านจิตวิทยาและสิ่งตอบ
แทนทางเศษฐกิจ 
 2. ความต้องการเหล่านี ได้แก่ การยอมรับนับถือการเป็นเจ้าของและความปลอดภัย
มีความส้าคัญต่อการก้าหนดขวัญในการท้างานและการผลิตของผู้ท้างานได้มากกว่าสภาพทาง
กายภาพของสิ่งแวดล้อมในการท้างาน 
 3. ความคิดเห็นการเชื่อแรงจูงใจสติปัญญาการตอบสนองความไม่สบายใจค่านิยม
และองค์ประกอบในท้านองนี ของแต่ละคนอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมสภาพการท้างาน 
 4. ผู้ท้างานมีขวัญในการท้างานสูงขึ นและท้างานหนักขึ นภายใต้การบริหารจัดการ
แบบเกื อหนุน (supportive management) นักทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์เชื่อว่าขวัญในการท้างานเพิ่มขึ น
ท้าให้ผลผลิตเพิ่มขึ นด้วย 
 5. การสื่อสารอ้านาจอิทธิพลอ้านาจหน้าที่การจูงใจและการจัดแจงมีความสัมพันธ์
ที่ส้าคัญยิ่งภายในองค์การโดยเฉพาะระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาช่องการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลควรได้รับรับการพัฒนาขึ นมาระหว่างระดับต่าง ๆ ในสายการบังคับบัญชาตามล้าดับ
ขั น  
 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ 
 มีแนวคิดมีแนวคิดหลักการที่หลาย ๆ คนได้แสดงไว้ดังนี  
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 เชสเตอร์ไอบาร์นาร์ดมีแนวคิดคือระบบความร่วมมือซึ่งเป็นความพยายามที่จะ
บูรณาการมนุษสัมพันธ์กับการบริหารแบบเก่าเข้าด้วยกันให้เป็นกรอบแนวคิดเดียวกันบาร์นาร์เห็น
ว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องมีเงื่อนไขสองประการถ้าต้องการให้ได้ทั งความร่วมมือและความส้าเร็จ
การเงินขององค์การเงื่อนไขทั งสองประการคือประสิทธิผลผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องเน้น
ความส้าคัญของประสิทธิผลซึ่งหมายถึงระดับของการบรรลุเป้าหมายทั่วไปขององค์การและ
ประสิทธิภาพผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิผลซึ่งหมายถึงความพึงพอใจของ
แรงขับแต่ละบุคคลของพนักงานขององค์การนั น ๆ ประเด็นที่ส้าคัญของทฤษฎีความร่วมมือของ
บาร์นาร์ดมีอยู่ว่าองค์การจ้าท้างานและอยู่รอดได้ต่อไปก็ต่อเมื่อเป้าหมายขององค์การและเป้าหมาย
ของแต่ละบุคคลมีความสมดุลกันเท่านั น ดังนั นผู้บริหารหรือผู้จัดการจึงจ้าเป็นต้องมีทั งทักษะด้าน
มนุษย์และทักษะด้านเทคนิควิชาการมาสโลว์ว่าด้วยการจัดอันดับชั นของความต้องการของมนุษย์
เป็นเร่ืองแรงจูงใจบางความต้องการของมนุษย์ตั งแต่ความต้องการด้านกายภาพความต้องการด้าน
ความปลอดภัยความต้องการด้านสังคมความต้องการด้านการเคารพนับถือและประการสุดท้ายคือ
การบรรลุศักยภาพของตนเองคือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั นสูงสุดจากการท้างานผู้บริหาร
จะต้องจัดหาหนทางสนองความต้องการของผู้ท้างานซึ่งส่งเสริมเป้าหมายขององค์การด้วยและเพื่อ
ขจัดสิ่งที่มาขัดขวางการสนองความต้องการและท้าให้เกิดความไม่สบายใจเจตคติในทางลบหรือ
พฤติกรรมที่ไม่พึ่งปฏิบัติ 
 ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y Douglas McGregor ได้เสนอทฤษฎีนี้ใน ค.ศ.1957 
 ทฤษฎี X ก็คือ ภาพพจน์ของคนในแนวมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งเชื่อว่าโดยธรรมชาติ
มนุษย์เป็นคนดีดั งนั นคนจึงควรควบคุมตนเองได้การควบคุมตนเองหมายถึงการปรับปรุงองค์การ
ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การกระจายอ้านาจการมอบหมายอ้านาจหน้าที่การขยายงานการมีส่วนร่วมและ
การบริหารงานโดยยึดเป้าหมายจึงเห็นได้ว่าข้อเสนอการปรับปรุงงานของ Mc Gragor เป็นการย ้าให้
เห็นความส้าคัญของคนและช่วยให้คนหลุบพ้นจากการควบคุมขององค์การซึ่งเป็นค่านิยมหลักของ
มนุษย์นิยมที่จะเห็นว่าคนมาก่อนองค์การมนุษย์นิยมต้องการหาจุดที่พบกันได้แต่ต้องการรักษา
ความเสรีภาพ X หรือ Y นั นเป็นการช่วยให้ราแยกแยะคนได้ท้าให้รู้ว่าใครเป็นเพื่อที่ดีหรือนายที่ดี
ซึ่งเรียกการมองแบบนี ว่า Polarization 
 ทฤษฎีการจูงใจสุขอนามัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg’s Motivation Hygiene 
Theory) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของ เฮอร์เบอร์ก ทฤษฎีนี ได้ตั งสมมติฐานเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่จะสนับสนุนความพึงพอใจในการท้างาน (Job dissatisfaction) ดังนี  
 1. ตัวกระตุ้น (Motivator) คือ องค์ประกอบที่ท้าให้เกิดความพึ่งพอใจ 
 1.1 งานที่ปฏิบัติความรู้สึกที่เกี่ยวกับความส้าเร็จของงาน 
 1.2 ความรับผิดชอบ 
 1.3 โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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 2. ปัจจัยสุขอนามัย (Hygienc) หรือ องค์ประกอบที่สนับสนุนความไม่พอใจในการ
ท้างาน ได้แก่  
 2.2 แบบการบังคับบัญชา 
 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2.4 เงินเดือนค่าตอบแทน 
 2.5 นโยบายของการบริหาร 
 ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory)  
 ทฤษฎีนี  Getzels และ Guba ได้สร้างขึ นเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์การต่าง ๆ 
ที่จัดขึ นเป็นระบบสังคม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension) และ
ด้านบุคคลมิติ (Idiographic Dimension) ในด้านสถาบันมิตินั นจะยึดถือเร่ืองสถาบันซึ่งมีบทบาทต่าง 
ๆ เป็นส้าคัญบทบาทที่สถาบันได้คิดหรือก้าหนดไว้ต้องชี แจงให้บุคลากรในสถาบันได้ทราบอย่าง
ชัดเจนเพื่อจะได้ก้าหนดการคาดหวังที่สถาบันได้ก้าหนดไว้ในบทบาทของตนออกมาตรงกับความ
ต้องการของผลผลิตของสถาบันนั นส่วนในด้านบุคลามิติ ประกอบด้วยตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถาบันนั นซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนต่างก็มี
ความต้องการในต้าแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไปทั งสองมิตินี ระบบสังคมเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารงานเป็นอันมากถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบร่ืนดีการบริการงานนั นสามารถ
จะสังเกตพฤติกรรมได้ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้า 

 คลังสินค้า (Warehouse) คือ พื นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบโดยคลังสินค้าท้าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่าง
กระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิตและกระจายสินค้าซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า 
(Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ นส่วนต่าง ๆ  
 2. สินค้าส้าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิตตลอดจนสินค้า
ที่ต้องการทิ งและวัสดุที่น้ามาใช้ใหม่ 
 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)  
 เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึงการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรม
การขายเป้าหมายหลักในการบริหารด้าเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าเพื่อให้เกิดการ
ด้าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลุงทุนการควบคุมคุณภาพของการเก็บการหยิบสินค้าการป้องกัน
ลดการสูญเสียจากการดเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด้าเนินงานต่้าที่สุดและการใช้ประโยชน์เต็มที่จาก
พื นที่ 
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 วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 

 1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
 2. การใช้พื นที่และปริมาณในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมืออุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆมีเพียงพอและ 
สอดคล้องกับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
 4. สร้างความพึ่งพอใจในการท้างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั งการรับเข้าและการจ่ายออกโดยใช้ปริมาณจากการจัดซื อและความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 
 5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเน่ืองควบคุมและรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่ก้าหนด 
 ประเภทของคลังสินค้า 
 ประเภทของคลังสินค้าแบ่งออกได้ ดังนี  
 1.คลังสินค้าส้าหรับเก็บรักษา (Storage) เป็นคลังสินค้าที่ท้าหน้าที่เป็นสถานที่เก
จัดเก็บรักษาสินค้าของผู้ผลิตหรือของ Supppliers โดนพื นที่ของคลังสินค้าจะมีไว้ส้าหรับการเก็บ
รักษาสินสินค้าส้าเร็จรูปในระยะเวลาปานกลางระยะเวลายาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการ
จัดเก็บสินค้าเพื่อรอน้าไปผลิตหรือรอการจัดจ้าหน่ายอาจอยู่ ณ พื นที่ส่วนเดียวกันกับโรงงานผลิต
หรืออยู่นอกโรงงานเพื่อจัดพื นที่คลังสินค้าและมุ้งเน้นความเป็นระเบียบการเข้าถึงพื นที่จัดเก็บได้
อย่างสะดวกและค้นหาง่ายบางครั งคลังสินค้าประเภทนี อาจรวมถึงคลังกลางแจ้งหรือคลังสินค้าที่มี
รูปแบบพิเศษอื่น ๆ 
 2. คลังสินค้าส้าหรับกระจายสินค้า (Distribution Center) เป้นคลังสินค้าที่มี
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตเดียวหรือหลายรายเพื่อรอการจัดส่งกิจกรรมที่เกิดขึ น
ในคลังสินค้าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรวบรวมสินค้าโดยมีหน้าที่รวบรวมสินค้าให้ครบถ้วนหรือ
เพียงพอก่อนจะจัดส่งสินค้าโดยระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าอยู่ในคลังสินค้าจึงใช้เวลาเพียงระยะสั น
ในการเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ 
 วัตถุประสงค์ของคลังสินค้าประเภทกระจายสินค้า 
 1. เพื่อความรวดเร็วในการกระจายสินค้าพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนด้าเนินงาน
ในส่วนอ่ืน ๆ  ของแผนธุรกิจอาจพิจารจากการกระจายสินค้าต้องสอดคล้องกันกับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในด้านการผลิตต้องมีการกระจายสินค้าไปสู่คลังสินค้าต่าง ๆ  
 2. ประหยัดต้นทุนรวมของสินค้า ในการผลิตที่เรียกว่า Zero Stock 
  3. ใช้เป็นกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าเพื่อให้ได้เปรียบผู้แข็งขันโดยอาจไปตั ง
คลังสินค้าให้กับลูกค้า 
 4. ใช้เป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเพื่อให้มีปริมารเพียงพอกับการจัดส่ง เข่น  
 3.คลังสินค้าทัศฑ์บน(Bonded Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่อาจตั งขึ นโดยวัตถุประ 
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สงค์อื่นเป็นหลักมากกว่าที่จะใช้เป็นการเก็บรักษาสินค้าซึ่งมีลักษณะดังนี  
 3.1 คลังสินค้าปลอดอากร หรือ อาศัยกฎหมายศุลกากรหรือ กฎหมายสรรพสามิต 
หรือกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่องดเว้นภาษี  
 3.2 คลังสินค้ายุทธภัณฑ์ เป็นคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร 
 3.3 คลังสินค้าที่เป็นตลาดกลางเป็นคลังสินที่ไว้โดยไม่มุ่งหมายทางธุรกิจแต่เพื่อ
เก็บสินค้าทางเกษตรในช่วงฤดูกาลอาจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือ การพยุงราคาสินค้า 
 3.4 คลังสินค้าเพื่อการเก็บสินค้าที่มีการจ้านองหรือจ้าน้าหรือเพื่อโควตาต่าง ๆ 
 4. คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ได้แก่ คลังสินค้าซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ เช่น 
คลังสินค้าที่ใช้เก็บสารเคมีหรือคลังสินค้าเก็บไวน์ 
 5. คลังยุทธปัจจัยเป็นคลังสินค้าที่มีไว้เพื่อการทหาร 
 6. คลังสินค้าเทกองมักจะเป็นคลังสินค้าที่ไม่มีหลังคาใช้ในการเก็บพืชไร่ หรือ แร่
ธาต ุ
 7. คลังสินค้าประเภทไซโลและถังซึ่งมีลักษณะปิดมิดโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ด เกล็ด ผลหรือเป็นของเหลวหรือที่เป็นก๊าซ 
 ประเภทคลังสินค้าที่แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 
 1. คลังสินค้าที่มิดชิดมีก้าแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไปซึ่งบาง
แห่งมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดตั งเคร่ืองท้าความเย็น 
 2. คลังสินค้าที่มีแต่หลังคาแต่ไม่มีผนัง ใช่ในการเก็บสินค้าซึ่งเสียหายจากสภาวะ
อากาศมักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน ้าหนักซึ่งโอกาสี่จะเสียหายหรือสูญหายนั นมีได้ยาก 
 3. คลังสินค้ากลางแจ้งพื นต้องเป็นคอนกรีต มีหารยกพื นมีระบบป้องกันน ้าท่วมไม่
มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างหากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็นลาน
วางสินค้าทั่วไปคลังสินค้ากลางแจ้งอาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ หรือ ท่าเรือ 
หรือสนามบิน นอกจากนี ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้งใช่เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือสินค้าเทกอง
หรือพืชไร่ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ  
 4. คลังสินค้าที่เป็นถัง หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่สินค้าน้าเข้า หรือ น้าออก โดยวิธี
ดูดผ่านท่อ เช่น คลังเก็บน ้ามัน เก็บเคมี เก็บอาหารสัตว์  
 5. คลังสินค้าเคลื่อนได้ ได้แก่ ระวางองเรือสินค้าหรือเคร่ืองบินหรือโบกี เก็บสินค้า
ของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 
 6. คลังสินค้าข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ ที่ใช้เก็บข้อมูลซึ่งปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภท
หนึ่งซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการโดยวิธี Down Load ผ่านเครือข่าย  Network site เป็นต้น 
 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of  warehouse)  
 1. คลังสินค้าช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturturing support) โดยคลังสินค้าจะ
ท้าหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิตชิ นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ ขายปัจจัยการ
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ผลิตเพื่อส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส้าเร็จรูปต่อไปเป็นการช่วยลดต้นทุนในการ
จัดเก็บสินค้า 
 2. สินค้าคงคลังเป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Mix warehouse) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้า
จากโรงงานหลายแห่งโดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลางจะท้าหน้าที่รวบรวมสินค้าส้าเร็จรูปจาก
โรงงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกันเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการขึ นอยู่กับลุกค้าแต่รายว่าต้องการ
สินค้าจากโรงงานใดบ้าง 
 3. คลังสินค้าเป็นที่รวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องการซื อสินค้าจ้านวนมกจากโรงงานหลายแห่งคลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่ง
เพื่อจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท้าให้เต็มเที่ยวซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 
 4. คลังสินค้าใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk) ในกรณีการน
ส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มี
ขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย้อยต่อไป 
 ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: 
WMS)  
 มีการน้าจัดการคลังสินค้าพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิตและการจัดการกระจาย
สินค้าไปยังลูกค้าโดยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความเหมาะสมระบบ
ซอฟต์แวร์มักจะเชื่อมต่อตังแต่การจัดซื อจัดหาการผลิตการจัดส่งการคืนสินค้าซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ
ที่เป็นโซลูชั่นในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้มากมายธุรกิจที่เป็น Logistics Outsourcing 
Service หรือ ผู้ให้บริการการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิตและการกระจายสินค้ามีการเขียน
โปรแกรมส้าเร็จที่เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะจ้าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมแบบของโปรแกรมจะสอดคล้องกับการท้างานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในคลังสินค้า
ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟต์แวร์ที่ดีจะต้องสามารถเชื่อมต่อและรองรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ นจะต้องเป็นระบบที่ผู้ใช้งาน หรือ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
งานได้ง่ายการที่น้า 
เทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์ส้าหรับการจัดการคลังสินค้ามาท้าให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้และมีประโยชน์ส้าคัญดังนี  
 1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย้า 
 2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื อ 
 3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
 4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ น 
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 การพิจารณาน้าซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการท้างานการจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้จ้าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส้าคัญ ดังนี  
 1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าเป็นอินเตอร์เน็ตและ
ระบบเครือข่ายในองคือการ 
 2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
 3. ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูงและหลากหลายสามารถใช้ได้กับทุกกิจ
กรมในคลังสินค้าเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ 
 ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
 ระบบ WMS ที่ดีจะต้องถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรับรองรับการบริหารจัดการ
ทุกกิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่
ของกิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกครั งยังต้องสามารถดัดแปลงเอเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากร
ธุรกิจ (Enterprise resource planning ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ในบางครั งเพื่อลด
ความสับสนจึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system 
มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส้าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนในองค์การที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี  
 1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล (Data network flow) โดยศึกษา
ว่าผู้ เกี่ยวข้องในระบบ หรือ ผู้ใช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า 
(Warehouse) 
ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการขนส่งและ
ลูกค้า (Customer) สารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ยกตัวอย่างเช่น (ผู้ผลิต) 
สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจ้ากัดออกไปและปริมาณสินค้าคงคลังท้าให้ผู้ผลิตสามารถ
คาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นซึ่งลดปัญหาการผลิตสินค้า
ไม่เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนั นยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แก่ลุกค้าในส่วนของการ
ด้าเนินสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถก้าหนดให้ผู้ใช้หลายระดับได้แก่ 
ผู้บริหารจัดการระบบมาตรฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน (User) 
ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture)  
  2. การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั นตอนที่กระท้าต่อเน่ืองมาจากการ 
จัดซื อซึ่งถูกจัดท้าเป็นฐานข้อมูลการสั่งซื อระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื อเป็นข้อมูลการ
น้าเข้า (Input data) ซึ่งท้าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้าทราบว่าสินค้านั น ๆ สั่งซื อเมื่อใดปริมาณ
เท่าไหร่ผู้ขายและผู้ซื อคือใครและก้าหนดส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่พาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งคืออะไรข้อมูลการสั่งซื อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท้าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถจัดสรร
พื นที่และชั นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้าในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ถูก
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ก้าหนดข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้าระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปใน
ระบบฐานข้อมูลแลพิมพ์บาร์โค้ดออมาตามาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการ 
 3. การเก็บสินค้า (Put-away) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื นที่และชั น
เก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดน ้าหนักเท่าไหร่เพียงพอต่อสินค้าที่จ้าน้ามาเก็บหรือไม่และจ้าแนกประเภท
สินค้าไปเก็บไว้ในพื นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วท้าการบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลังต่อจากนั นระบบจะท้าการก้าหนดล้าดับงานและ
เส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 
 4. หยิบสินค้า (Order picking) เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไหยิบสินค้าที่ก้าหนดไว้ตามค้าสั่งซื อสินค้าอาจอยู่กระจัดกระจายใน
พื นที่ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะน้ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของโปรแกรมจะท้าการ
ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล้าดับก่อนหลังการหยิบสินค้าตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 
 5. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท้าการ
ตรวจสอบนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดโดยอาศัยการ
ประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบ Real time หรือ สามารถเชื่อต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะท้า
ให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ น 
 6. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าโดยการท้างานเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ
สินค้าภายในคลัง เช่นสินค้ารายการใดจ้าหน่ายได้ดีหรือไม่มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไหร่ท้าให้สินค้า
ไม่จมคลังสินค้านอกจากนี ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
การส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
ในช่วงที่ต้องมีการส่งเสริมการขายในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื นที่ในการเก็บ
ส้ารองสินค้าซึ่งท้าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพปัจจุบันได้มี
การแนะน้าระบบ Dynamic slotting ที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลาย
ชนิด (Product diversification) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณที่สูง
ระบบจะท้าการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตราสูงไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกลับ Shipping dock 
ส้าหรับสินค้าที่มีอัตราต่้าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไปโปรแกรมจะประมวลผลการจากสถิติของสินค้า
ในทุก ๆ ช่วงเวลาที่ก้าหนดและก้าหนดต้าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลา
ในการหยิบสินค้าลดพื นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 7. Mobile network ระบบอนุญให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะสามารถติดต่อส่งผ่าน
ข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย เช่น เคร่ือง
อ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากนี ยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ นด้วย เช่น ในระบบการหยิบสินค้าในบางครั งขณะที่
พนักงานก้าลังหยิบสินค้าอาจจะมี Order ใหม่เข้ามาระบบจะท้าการตรวจสอบว่าพนักงานคนนั น
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สามารถหยิบสินค้าภายใน Order ใหม่ได้หรือไม่พร้อมทั งตรวจสอบค่าดัชนีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการหยิบสินค้าทั งหมดถ้าผลของการประมวลผล
พบว่าค้าสั่งซื อใหม่ที่เข้าหากส่งให้พนักงานหยิบสินค้าคนนั นไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขและค่าดัชนี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ นระบบก็จะส่งข้อมูลและแทรกรายการของสินค้าที่จะหยิบภายใน Order ใหม่
ไปยังเคร่ือง PDA ของพนักงานหยิบสินค้าหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั งอยู่กับรถฟอร์คลิฟท์
ซึ่งท้าให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีท้างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากขึ น 
( https://riverplus.com/2011/08/18warehuse-managemnt-basic-knowledge ) 
 การคลังสินค้าระหว่างประเทศ (International Dimensions of Warehousing) 
 โดยปกติสินค้าจะถูกเก็บก่อนจะถึงมือลูกค้าคนสุดท้าย ซึ่งขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อแต่ละพื นที่สินค้าอาจถูกเก็บในจุดต่าง ๆ กันภายใต้ช่องทางการกระจายสินค้าที่ต่างกันใน
แต่ละประเทศส้าหรับบริษัทลูกตั งอยู่ในทวีปเอเชียที่ตั งของคลังสินค้ามักเลือกที่บอมเบย์ในระบบ
การคลังสินค้าของบริษัทที่ตั งโรงงานผลิตในต่างประเทศจะพบว่ามีความแตกต่างกันในทางด้าน
วัฒนธรรมเทคโนโลยี การปฏิบัติ การแข่งขัน และอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น ในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
แถบยุโรปหรือที่ อ่ืน ๆ ที่มีเครือข่ายการขายปลีกซึ่งประกอบด้วยร้านเล็ก ๆ และแต่ละรานมี
ความสามารถในการเก็บสินค้าคงคลังเพียงเล็กน้อยเท่านั นธุรกิจเหล่านี จะมีการสั่งซื อสินค้าจ้านวน
น้อยแต่บ่อยครั งจากผู้ผลิตผู้กระจายสินค้าหรือจากคนกลางดังนั นภาระในการจัดเก็บสินค้าจึงตกอยู่
กับกลุ่มผู้ผลิตผู้กระจายสินค้าหรือพ่อค้าคนกลางแทนตรงกันข้ามในสหรัฐอเมริกาธุรกิจค้าปลีกมี
จ้านวนน้อยและแต่ละรายจะมีขนาดใหญ่กิจการค้าปลีกจึงสามารถที่จะรับภาระในเร่ืองจัดเก็บสินค้า
ได้ 
 หลักการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า 
 หลักทั่วไปในการหยิบสินค้าและเคลื่อนย้ายของภายในคลังสินค้ามีดังนี   
 1. Orientation Principle ท้าการศึกษาความสัมพันธ์ของระบบจากแผนที่ก้าลังใช้
อยู่ เพื่อที่จะสามารถทราบถึงวิธีการจัดการและปัญหาที่เป็นอยู่ข้อจ้ากัดด้านกายภาพและด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะสามารถก้าหนดความต้องการและเป้าหมายในอนาคตได้ 
 2. Planning Principle เร่ิมวางแผนโดยรวมความต้องการพื นฐานทางเลือกที่
ต้องการและพิจารณาความที่เป็นไปได้ในการดูแลวัสดุและงานด้านการเก็บสินค้าเข้าไปในแผนด้วย 
 3. Systems Principle น้ากิจกรรมด้านงานดูแลการเก็บสินค้าเข้าไปในระบบซึ่งต้อง
ดูถึงความเป็นไปด้านในแง่ความประหยัดโดยรวมงานด้านการรับของการตรวจการเก็บการผลิตการ 
การประกอบการบรรจุหีบห่อการคลังสินค้าการน้าส่งสินค้าและการขนส่ง 
 4. Unit Load Principle จัดการสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 5. Space Utilization Principle บริหารพื นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 6. Standardization Principle ก้าหนดวิธีการดูแลสินค้ารักษาและอุปกรณ์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกที่ที่เป็นไปได้ 
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 7. Ergonomic Principle ต้องทราบถึงสมรรถนะขีดความสามารถและข้อจ้ากัดด้าน
สรระของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการดูแลสินค้าเพื่อให้เกิดการใช้
งานระหว่างผู้ใช้กับระบบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 8. Energy Principle รวมข้อมูลการใช้พลังงานของระบบดูแลวัสดุและ
กระบวนการดูแลวัสดุทุกครั งเมื่อมีการเปรียบเทียบหรือเตรียมการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
มากที่สุด 
 9. Ecology Principle ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อมีการเลือก
อุปกรณ์และกรบวนการดูแลวัสดุ 
 10. Mechanization Principle น้าเคร่ืองจักรเขามาใช้ในกระบวนการเมื่อพิจารณา
แล้วว่าเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 
 11. Flexibility Principle ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่สามารถน้าไปใช้กับงานหลาย ๆ 
งานภายใต้สภาพหรือเงื่อนไขที่หลากหลายได้ 
 12. Simplification Principle ท้าการเก็บรักษาดูแลให้ง่าย ๆ เข้าไว้อาจท้าได้โดย
การยกเลิกการลดหรือควบรวมการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ที่ไม่จ้าเป็น 
 13. Gravity Principle ใช้ประโยชน์ของแรงดึงดูดโลกทุกเวลาเท่าที่เป็นไปได้โดย
ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยความเสียหายและการสูญหายต่อสินค้า 
 14. Safety Principle จัดหาอุปกรณ์ดูแลวัสดุวิธีการซึ่งเป็นไปตามข้อก้าหนดด้าน
ความปลอดภัยเพื่อให้ปลอดภัยมากกว่าประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว 
 15. Computerization Principle พิจารณาการน้าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับการเก็บ
และดูแลวัสดุเมื่อจ้าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมวัสดุและข้อมูล 
 16. System Flow Principle รวมการไหลเวียนข้อมูลเข้ากับการไหลของวัสดุในการ
ดูแลและเก็บที่เกิดขึ นจริง 
 17. Layout Principle เตรียมขั นตอนการปฏิบัติงานและการจัดต้าแหน่งอุปกรณ์ใน
ทุกทางเลือกที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้หลังจากนั นเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดทั งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 18. Cost Principle เปรียบเทียบความคุ้มด้านการเศรษฐศาสตร์ของทางเลือก
อุปกรณ์และวิธีการโดยการค้านวณจากประสิทธิภาพที่สามารถค้านวณจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ดูแล 
 19. Maintenance Principle เตรียมแผนการป้องกันและตารางการซ่อมแซมอุปกรณ์
ทุกชิ น 
 20. Obsolescence Principle เตรียมแผนระยะยาวเมื่อจ้าเป็นต้องทดแทนอุปกรณ์ที่
ล้าสมัยและโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายหลังรอบการเสียภาษีแล้ว 
 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในคลังสินค้า 
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 ในคลังสินค้าปัจจุบันมักจะเห็นป้ายเตือนใจที่มุ่งเน้นไปที่ค้าขวัญหรือค้าเตือนใจ
ด้านโลจิสติกส์มากกว่าด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความปลอดภัยที่เคยถูกให้ความส้าคัญในอดีตทั งนี เพราะ
ค่านิยมด้านโลจิสติกส์เข้ามา สิ่งใหม่ ๆ เหล่านี ได้ส่งผลต่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยน้อยลง
ตามแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมทั งหนังสือที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์หลาย ๆ เล่ม มักไม่ให้ความส้าคัญ
ของความปลอดภัยในการท้างานที่มาคู่กับความปลอดภัยในการท้างานย่อมดีกว่าโลจิสติกส์ที่มา
โดยล้าพังเสมอ โดยจะกล่าวถึงขั นตอนปฏิบัติหลัก ๆ 11 ขั นตอน ที่จะน้าไปสู่คลังสินค้าที่ปลอดภัย 
โดยหัวข้อแรก ๆ จะเน้นไปถึงหลักการทั่วไปและจะลงลึกในรายละเอียดในหัวข้อหลัง ๆ  
 1. นโยบายบริษัทและค้าขวัญ นโยบายบริษัทควรประกอบด้วยส่วนที่เป็นหัวข้อ
ของความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานเห็นความส้าคัญของความปลอดภัยในการท้างานไม่ใช่เพียงการ
เพิ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการท้างานเท่านั นโดยปกติคลังสินค้าจะมีป้ายประกาศผลการ
ด้าเนินการแต่ละเดือนว่ามีสินค้าเข้าออกคลังสินค้าเท่าไหร่บ้างบริษัทควรจะมีการเพิ่มป้ายประกาศ 
เช่นจ้านวนผู้ประสบอุบัติเหตุในคลังสินค้านั น ๆ ในรอบหนึ่งเดือนเป้าหมายที่จะลดจ้านวน
อุบัติเหตุให้เหลือเพียงเท่าไหร่ในเดือนถัดไป และที่ขาดไม่ได้คือมูลค่าความสูญเสียงเนื่องจาก
อุบัติเหตุนั นเมื่อประเมินเป็นจ้านวนเงินแล้ว 

 2. หลักสูตรอบรม โดยปกติแล้วการจัดอบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภัยจะมี
อยู่ตามโรงงานใหญ่ ๆ ที่มีมาตรฐาน แต่ในคลังสินค้าที่มีขนาดกลางหรือเล็กการจัดอบรมอาจจะ
ไม่ได้ให้ความส้าคัญมากนัก หลักสูตรการให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยแก่พนักงาน ควรเร่ิมต้น
ตั งแต่วันเร่ิมท้างานของพนักงานอาจเร่ิมต้นจาการแจกคู่มือความปลอดภัยในคลังสินค้าหรือถ้ามี
งบประมาณเพียงพออาจจะจัดเป็นห้องเรียนเล็ก ๆ ใช้เวลาสอนประมาณ 30 นาที รวมทั งมีการประ
เมิลผลโดยการทดสอบแบบสั น ๆ ประมาณ 5 นาทีทั งก่อนและหลังการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของการจัดอบรมเมื่อมีการเร่ิมต้นที่ดีแล้วควรจะมีการอบรมพนักงานที่มีอยู่แล้วปีละหนึ่งถึงสอง
ครั งโดยวิทยากรภายในหรือเชิญจากภายนอกเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วแนะน้า
ข่าวสารใหม่ ๆ แต่การจัดอบรมมักเผชิญกับปัญหาการขาดความร่วมมือของพนักงานเพราะคิดว่าสิ่ง
ที่อบรมเป็นสิ่งพื นฐานหรือเป็นสิ่งที่รู้แล้วทางผู้จัดอบรมควรให้ผู้เข้าอบรมมีการลงมือปฏิบัติจริง
หรือมีส่วนร่วมในการอบรมมากกว่าการนั่งฟังเท่านั น 
 3. Ergonomics เป็นค้าเฉพาะพื นฐานที่เข้ากันได้ดีในฝ่ายวิศวกรรมความหมายโดย
ย่อที่ได้จาก Dictionary ของ Webster คือ การศึกษาปัญหาของคนในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นหัวข้อนี ถูกบรรจุไว้เป็นหัวข้อส้าคัญหัวข้อหนึ่งเนื่องจากปัญหาที่พบ
เห็นบ่อยที่สุดและความสูญเสียเมื่อเกิดปัญหาด้าน Ergonomics มีมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียด้าน
อ่ืน ๆและที่ส้าคัญที่สุดคือปัญหานี เปรียบเสมือนคลื่นใต้น ้าเมื่อขึ นเหนือน ้าเมื่อใดหัวหน้างานจะเห็น 
รายชื่อพนักงานจ้านวนหนึ่งที่ขยันขันแข็งการท้างานและมีประสบการณ์สูงท้างานกับคลังสินค้ามา
นานได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียความสามารถบางส่วนจนอาจจะไม่สามารถท้างานต่อได้รายละเอียด
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ของการป้องกันส้าหรับพนักงานที่ท้างานในคลังสินค้าแผนกต่าง ๆ จ้าเป็นต้องปฏิบัติตัวให้ถูก
ลักษณะ 
 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้รถบรรทุก ค้าว่ารถบรรทุกในที่นี กล่าวรวมถึงรถบรรทุกที่
เคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าไปยังลูกค้าและรถบรรทุกที่รวมถึงคือ Forklift ที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้า
ในคลังสินค้ากรณีรถบรรทุกที่เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้ากับลูกค้าพนักงานของคลังสินค้า
มักจะไม่มีส่วนร่วมมากนักแต่อุบัติเหตุแต่ละครั งอาจร้านแรงจนถึงชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับ
พนักงานในคลังสินค้าจะเกิดขณะรถบรรทุกเข้าจอดหรือออกจากท่าเทียบซึ่งพนักงานขับรถไม่
สามารถมองเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ นท้ายรถได้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ห้ามพนักงาน เดินเข้าเดิน
ออกคลังสินค้าโดยใช้ท่าเทียบรถโดยเด็ดขาดให้พนักงานใช้ประตูปกติในการเดินเข้าออกคลังสินค้า
และห้ามเปิดประตูรับสินค้าโดนเด็ดขาดยกเว้นขณะท้าการขนถ่ายสินค้าเท่านั นหรือเพื่อความ
ปลอดภัยอาจจะมีการเก็บกุญแจรถบรรทุกไว้ก่อและจะมอบคืนให้พนักงานขับรถเมื่อท้าการบรรจุ
สินค้าใส่รถบรรทุกและปิดประตูท้ายรถเรียบร้อยแล้วในส่วนของรถบรรทุกที่เคลื่อนย้ายสินค้า
ภายในคลังสินค้าความถี่ของอุบัติเหตุมักกว่าแต่ความร้ายแรงต่อครั งจะน้องกว่าเพราะขนาด
รถบรรทุกที่เล็กว่าพนักงานควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้รถบรรทุกซึ่งรวมถึงรถ Forklift ขณะท้างาน
เนื่องจากรัศมีวงเลี ยวของรถประเภทนี จะแคบกว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มากและสิ่งที่ไม่ควร
ลืม คือ น ้าหนักของรถบรรทุกในคลังสินค้าเพื่อเสถียรภาพของรถบรรทุกพวกนี  โดยเฉพาะ Forklift 
จ้าเป็นจะต้องมีการถ่วงน ้าหนักด้วยแบตเตอร่ีเพราะฉะนั นที่ความเร็วต่้ารถเหล่า นั นสามารถ
ก่อให้เกิดความบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้โดยเฉพาะกรณีที่รถทับเท้าของผู้ร่วมงานคนอ่ืน 
 5. สภาพแวดล้อมในการท้างาน สภาวะแวดล้อมในคลังสินค้าที่ไม่ดีสามารถเป็น
สาเหตุของอุบัติเหตุได้ทางผู้บริหารควรออกแบบคลังสินค้าให้ปลอดภัยและมีสิ่งนวยความสะดวก
แก่พนักงานให้เพียงพอเร่ิมตั งแต่ประตูรับ-ส่งสินค้าควรจัดให้เป็นระเบียบและมีแสงไฟส่องสว่าง
เพียงพอทั งที่ตัวประตูเองและแสงไฟที่จะต้องส่องในรถบรรทุกขณะขนถ่ายสินค้าเพราะกฎหมาย
ของประเทศไทยพยายามจ้ากัดปริมาณใช้รถบรรทุกในเวลากลางวันเพื่อลดปัญหาการจราจรท้าให้
การขนถ่ายสินค้าส่วนใหญ่กระท้าในเวลากลางคืนส่วนภายในของคลังสินค้าจะต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอเช่นและทางเดินไม่ควรมีทางแยกหรือมุมอับหากหลีกเลี่ยงได้ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควร
ติดตั งกระจกนูนสะท้อนเพื่อความปลอดภัยความสะอาดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาวะแวดล้อมใน
คลังสินค้าควรให้มีการท้าความสะอาดพื นทางเดินสม่้าเสมออย่างน้อยวันละ 1 ครั ง เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุจากการลื่นล้มหรือการหยุดรถบรรทุกได้ทันท่วงที 
 6. จัดแบ่งโซนการท้างาน จุดประสงค์หลักของการแบ่งโซนการท้างานคือ
หลีกเลี่ยงการท้างานร่วมกันระหว่างพนักงานที่เดินเพื่อท้าการเบิกวางสินค้าและการใช้รถบรรทุก
เพื่อท้าการเบิกวางสินค้าสินค้าที่ใช้พนักงานเดินไปเบิกวางได้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าขนาดเล็กที่มีรา 
คาสูงในทางกลับกันสินค้าที่ใช้รถบรรทุกในการเบิก วาง ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่และมีน ้าหนักมากรวมทั งระยะทางระหว่างสถานที่เก็บประตูรับ ส่งสินค้าห่างกันมากโซน
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สินค้าที่ใช้คนเบิกวางควรถูกแยกออกจากโซนที่ใช้รถบรรทุกในการเบิกวางอย่างชัดเจนเพื่อป้อกัน
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกไปชนพนักงานการแบ่งโซนอาจจะใช้เป็นเทปติดเป็นแนวตามพื นเพื่อ
สะดวกในการจัดโซนใหม่ ๆ หรือจะใช้การตีเส้นเป็นสีเพื่อความคงทนถาวรแต่ทั งนี และทั งนั นควร
มีการแจ้งพนักงานที่ท้างานในบริเวณนั นทราบอย่างชัดเจนและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 7. สภาพร่างกายของพนักงาน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ในคลังสินค้ามักเกิดจากความ
ประมาทหรือสภาพร่างกายของพนักงานที่ไม่สมบูรณ์โดยปกติแล้วก่อนที่แต่ละบริษัทที่แต่ละ
บริษัทจะรบัพนักงานใหม่จะมีการตรวจสุขภาพพนักงานแต่ความละเอียดนั นขึ นอยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ตรวจ เช่น สารเสพติดประสิทธิภาพการได้ยินและการมองเห็นประสิทธิภาพทางร่างกาย เป็นต้น 
แต่จะต้องไม่ลืมว่าสุขภาพของพนักงานเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั นต้องให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ้าปีด้วยนอกจากนี  ระยะเวลาการท้างานก็มีส่วนโดยตรงต่อสภาพร่างกายของพนักงาน
โดยปกติคลังสินค้าจะท้างาน 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมงทางบริษัทควรให้มีการพัก
คร่ึงและพยายามลดการท้างานล่วงเวลา เนื่องจากการท้างานในระยะยาวติดต่อกันอาจก่อให้เกิด
ความล้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ  
 8. ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎด้านความปลอดภัย ควรให้ความส้าคัญกับกฎข้อห้าม
เพราะกฎข้อห้ามเหล่านั นท้ามาเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนไม่ใช่ท้าเพื่อห้ามใครหรือว่า
บังคับใครแสดงให้พนักงานเห็นถึงความส้าคัญของกฎเหล่านั น เช่น ถ้าพนักงานไม่ ใส่รองเท้าหัว
เหล็กถ้าเกิดอุบัติเหตุจะท้าให้กระดูกนิ วเท้าแตกได้หรือถ้าพนักงานยกของโดยไม่ใส่เข็มขัดเพื่อท้า
ให้หลังตรงขณะยกของจะท้าให้หลังเสื่อมได้อาจจะมีการยกตัวอย่างที่เกิดขึ นจริงและเปรียบเทียบ
ให้เห็น แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎเหล่านั นต้องขึ นกับการปฏิบัติและมีบทลงโทษถ้าฝ่าฝืน 
 9. รับฟังเสียงจากพนักงาน ไม่เพียงแต่การรับฟังเสียงจากพนักงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิ์ภาพเท่านั นผู้บริการควรรับฟังเสียงจากพนักงาน
ด้านความปลอดภัยด้วยเนื่องจากพนักงานอยู่ใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมการท้างานพนักงานเหลานั น
จึงเห็นสาเหตุและทางหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ดีกว่าผู้บริหารที่ไม่ได้ท้างานตรงนั นการรับฟังเสียง
เหล่านี และน้ามาพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอบรมหรือกฎข้อห้ามต่าง ๆ จะท้าให้พนักงานรู้สึกมีส่วน
ร่วมและอยากที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านั นเพราะเขาถือว่าเป็นกฎที่เขาสร้างขึ นมาเองเพื่อประโยชน์
ของเขาเอง 
 10. การประเมิลผล แผนกที่เกี่ยวข้อด้านความปลอดภัยควรท้าการประเมินผล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ นในคลังสินค้าอาจจะท้าเป็นรายเดือนและสรุปเป็นรายปีโดยต้องก้าหนดเป้าหมาย
ว่าแต่ 
 11. สัญญาณเตือนภัย ที่กล่าวมาทั งหมดก่อนหน้านี จะพูดถึงการระวังตัวไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ควรจะมีการลดความรุ่นแรง ของ
อุบัติเหตุซึ่งมาตรการเหล่านี ถูกก้าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมแล้วและผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสภาพทั งอุปกรณ์ดับเพลิงประตูหนีไฟ
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รวมทั งสัญญาณไฟฉุกเฉินสม่้าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ส่วนอุบัติเหตุที่เกิด
เฉพาะบุคคลทางคลังสินค้าควรมีห้องพยาบาลและพยาบาลประจ้าตลอดช่วงเวลาการท้างานเพื่อช่วย
ลดความแรงของอุบัติเหตุที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะถูกส่งถึงมือแพทย์ 
 ระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้า 
 คลังสินค้าเป็นห่วงเชื่อมที่ส้าคัญใน Supply Chain ของการกระจายสินค้าจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคในการเป็นห่วงเชื่อมนี  คลังสินค้าท้าหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างกรบริโภคซึ่งมีอัตรา
ความต้องการไม่สม่้าเสมอและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าซึ่งมี
อัตราของการผลิตเป็นปริมาณที่ค่อนข้างแน่นอนกว่าแม้ว่าการวางแผนการผลิตสินค้าต้องอาศัย
อัตราการบริโภคที่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าก็ตามความไม่คงที่แน่นอนของความต้องการในการ
บริโภคอาจท้าให้เกิดความไม่สมดุลขึ นได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนื่องจากระบบการผลิตต้อง
ด้าเนินไปอย่างต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้ถ้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาใดที่ผลิตสินค้าออกมาเกิด
ความต้องการในตลาดบริโภคคลังสินค้าก็จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสะสมปริมาณส่วนที่เกิด
ความต้องการนั นไว้เมื่ออัตราความต้องการบริโภคสูงขึ นเกินกว่าปริมาณการผลิตในห้วงเวลาใด
คลังสินค้าก็จะท้าหน้าที่ระบายสินค้าที่สะสมไว้นั นออกสู่ตลาดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
สินค้าท้าให้เกิดความสมดุลโดยเฉลี่ยในระยะยาวแต่ในขณะที่การผลิตเกิดอุปสรรคขัดข้องต้อง
หยุดชงักลงชั่วคราวด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น เกิดการเสียหายของเคร่ืองจักรต้องท้าการซ่อมแซม
หรือเกิดการขาดแคลนของวัตถุดิบหรืออาจจะเกิดกรณีพิพาททางด้านแรงงานมีการหยุดงานสินค้าที่
เก็บสะสมอยู่ในคลังสินค้าก็จะถูกน้าออกสู่ตลาดเป็นการชดเชยแม้ว่าอาจจะไม่เพียงพอกับความ
ต้องการตามปกติที่กิจการการผลิตยังด้าเนินงานอยู่แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้บริโภคลงได้บ้างในระดับหนึ่งจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องของการผลิตลงได้คลังสินค้าที่ตั งกระจาย
กันอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ หากได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมไว้ในการวางสินค้าในคลังสินค้า
เหล่านั นในเวลาปริมาณและต้าแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถน้าสินค้ าออก
จ้าหน่ายสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนอันเป็นผลดีแก่ทั งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภครวมไปถึงและต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นส่วนรวมอีกด้วย วิธีการจัดเก็บสินค้า
และสะสมสต๊อคสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจึงควรหาทางหลีกเลี่ยงลดละ
เลิกให้เหลือน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามธุรกิจหลายประเภทยังมีความจ้าเป็นต้องใช้บริการคลังสินค้าเก็บ
ส้ารองวัตถุดิบและสินค้าไว้เพื่อความมั่นใจในการป้อนสายงานผลิตและบริการลูกค้าได้อย่าง
ต่อเน่ืองผู้จัดการคลังสินค้าจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ 
 1. บริการด้านจัดเก็บรักษาและจัดสรรสินค้าตามใบสั่งสินค้าให้ได้ครบถ้วนและ
ตรงต่อเวลา 
 2. วางแผนงานลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายโสหุ้ยต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. หมุนเวียนสต๊อคสินค้าให้คล่องตัวลดระยะเวลาจัดเก็บสินค้าให้สั นที่สุด 
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 4. ลดเวลาตอบสนองค้าสั่งสินค้าและข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า 
 5. รักษาคุณภาพสินค้า คุณค่า และความปลอดภัยให้กับสินค้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบดังนั นในระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้าหรือคลังสินค้าในกระบวนการของโลจิสติกส์จึง
เกี่ยวข้องกับ 
 1. การหาแหล่งท้าเลที่ตั งคลังสินค้า 
 2. การออกแบบคลังสินค้า 
 3. การวางแผนผังก้าหนดกิจกรรมขาเข้า ขาออก 
 4. การจัดเก็บสินค้าตามรหัสควบคุม 
 5. การขนถ่ายการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า 
 6. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้า 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้าท่ัวไป 

 ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะความเป็นเจ้าของหรือตามลักษณะของการ
ครอบครอง 
 1. คลังสินค้าเอกชน (Private Warehouse) เป็นคลังสินค้าของเอกชนของบริษัทใด
บริษัทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรงหรือโดยการเช่าซื อระยะยาวการเป็นพื นที่ของตน
ย่อมมีข้อดีที่สามารถควบคุมได้ง่ายการท้างานมีความยืดหยุ่นกว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท้างาน
หรือการใช้บุคลากรและมีต้นทุนที่ต่้ากว่าในระยะยาว 
 2. คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) เนื่องจากในปัจจุบันคลังสินค้า
กลายเป็นธุรกิจโลจิสติกส์แขนงหนึ่งมีบุคคลที่สามสร้างคลังสินค้าขึ นเพื่อเป็นธุรกิจในการ
ให้บริการบริษัทต้องการลดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่จ้าเป็นหรืออาจเนื่องจากต้าแหน่ง
พื นที่ที่ห่างไกลยากจะควบคุมด้วยตนเองได้หรือไม่คุ้มกับปริมาณสินค้าที่จะจัดเก็บก็สามารถใช้
บริการโดยการเช่าพื นที่ในคลังสินค้าสาธารณะชนิดนี  เพื่อด้าเนินงานแทนที่การสร้างด้วนตนเอง
คลังสินค้าสาธารณะมีหลากหลายชนิดเช่น  
 2.1 คลังสินค้าเพื่อซื อขายทั่วไป (General Merchandise Warehouse) 
 2.2 คลังห้องเย็น (Refrigerated or Cold Storage) เก็บแช่แข็งยา ผัก ผลไม้ เป็นต้น 
 2.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ส้าหรับสินค้าของระเว้นภาษี
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งอนุมัติจัดตั งขึ นตามกฎหมายศุลกากร 
 2.4 คลังสินค้าพิเศษ (Special Commodity Warehouse) ส้าหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
เฉพาะอย่าง 

 2.5 คลังเก็บสินค้าแบบมวลสาร (Bulk Storage) เช่น ไซโล ปูน ถ่านหิน คลังน ้ามัน 
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 ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมคลังสินค้า สามารถ
แบ่งได้ดังนี้ 
 1. คลังสินค้าแบบผสม (Mix Warehouse) จะรักษาสินค้าจากหลาย ๆ โรงงานแล้ว
ส่งหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ไปยังลุกค้าได้หลาย ๆ คนที่สั่งของหลายอย่างได้ทันเวลาหรือคลังสินค้าที่เป็น
ที่รวบรวม (Consolidation Warehouse) จะเป็นที่เก็บสินค้าจากหลายโรงงานแล้วส่งแต่ละสินค้าไป
ยังลูกค้าคนเดียว 
 2. คลังสินค้าแบบแบ่งแยกสินค้า (Breakbulk Warehouse) จะรับสินค้าใหญ่ ๆ จาก
โรงงานที่ผลิตแล้วลูกค้าจะสั่งแยกชิ นไปยังคลังสินค้าแบบแยกสินค้าเมื่อได้รับใบสั่งซื อแล้วแยก
จ้านวนสั่งทีละน้อยเพื่อส่งไปยังลูกค้าตามท้าเลที่ตั ง      
 3. คลังสินค้าแบบรวบรวมสินค้า (Consolidation Warehouse) การขนส่งที่
ประหยัดเป็นไปได้ทั ง Physical Supply System และ Physical Distribution System และค้าสั่งซื อ
ของทีละน้อยของซัพพลายเออร์จะถูกส่งไปยังคลังสินค้าแบบรวบรวมสินค้าที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 
 ในอุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อผู้ผลิตมักมีโรงงานในหลาย ๆ แห่งซึ่งแต่ละ
โรงงานก็จะมีสินค้าแต่ละสายการผลิตการส่งแต่ละครั งจากโรงงานไปยัง Field Warehouse ซึ่ง
สามารถจะขนได้ทีละเต็มคันเล็ก (Carload) ไปยังแต่ละโรงงานแต่ใบสั่งของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย
หลาย ๆ รายการในผลิตภัณฑ์แต่ละสายการผลิตซึ่งจะถูกขนส่งโดยคิดอัตราราคารถบรรทุก 
(Truckload) ท้าให้ต้นทุนของการขนส่งต่้ากว่าการขนส่งตรงไปยังลูกค้าเลย การประหยัดเป็นสิ่งที่
ส้าคัญที่ต้องท้าเพราะเมื่อมีคลังเก็บสินค้าและมีต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังก็ย่อมมีค่าใช้จ่าย
การผลิตระยะสั นจะท้าเมื่อมีใบสั่งซื อจากลูกค้าเป็นการช่วยลดต้นทุนของสินค้าคงคลังได้ใน
ระบบโลจิสติกส์แต่ก็จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายฝนเร่ืองการตั งเคร่ืองจักรที่ต้องคอยเปลี่ยนอยู่บ่อย ๆ 
ในทางตรงกันข้ามการผลิตในจ้านวนครั งละมาก ๆ ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์นั นท้าให้ต้นทุนสินค้า
ต่อชิ นลดลง  
 ประโยชน์ของคลังสินค้า 
 1. เพื่อด้ารงไว้ซึ่งแหล่งสนองสินค้า (ส้าหรับโรงงานก็คือวัตถุดิบและชิ นส่วน) 
 2. เพื่อให้การสนับสนุนการท้างานแบบ Just-in-time ของผู้สนองวัตถุดิบผู้ผลิต
และผู้บริโภคการส้ารองวัตถุดิบเพียงพอย่อมจะท้าให้รอบการผลิตเสียเวลาน้อยที่สุด 
 3. เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างในเร่ืองเวลาและสถานที่ระหว่างการผลิตกับการ
บริโภคการผลิตนั นจะต้องท้าตลาดปี แต่การขายนั นอยู่กับพฤติกรรมลูกค้าและปัจจัยอื่น ๆ  
 4. เพื่อความประหยัดในกรผลิต 
 5. เพื่อเตรียมรับมือสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง เช่น ฤดูกาล ความไม่แน่นอนของ
ความต้องการของตลาด การแข่งขัน เป็นต้น 
 6. เพื่อความประหยัดในการขนส่ง 
 7. เพื่อความได้เปรียบในการสั่งซื อจ้านวนมากและการสั่งซื อล่วงหน้า 
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 8. เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์ต่้าที่สุดในการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด 
 เหตุผลของการเก็บสินค้าคงคลัง  
 1. เพื่อให้ประหยัดในการขนส่ง 
 2. เพื่อให้ประหยัดในการผลิต 
 3. เพื่อข้อได้เปรียบในการสั่งซื อจ้านวนมาก ๆ และการสั่งซื อล่วงหน้า 
 4. เพื่อคงไว้ซึ่งแหล่งที่มาของสินค้า 
 5. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการให้บริการกับลูกค้า 
 6. เพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น ความต้องการสินค้าตามฤดูกาล
ความผันผวนของความต้องการสินค้าและภาวการณ์แข่งขัน 
 7. เพื่อให้เห็นความแตกต่างในด้านเวลาและสถานที่ระหว่างผู้ผลิตและบริโภค 
 8. เพื่อจะให้บรรลุความส้าเร็จด้านการลดต้นทุนด้านขนส่งทั งหมดตามระดับความ
ต้องการของลูกค้า 
 9. เพื่อสนับสนุนระบบ Just – in – time ของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งคลังสินค้า (Location Analysis) 
 สินค้าในเครือข่ายโลจิสติกส์ บริษัทไนกี ยุโรป มีคลังสินค้าที่อยู่ในท้าเลที่ตั งที่ยอด
เยี่ยมที่สุดคือ ตั งอยู่ใกล้กับทางหลวงสายหลัก ใกล้กับคลองและทางรถไฟซึ่งภายใน 1 ชม. ก็จะถึง
เมืองท่าหลักคือ เมืองแอนท์เวป (Autwerp) การเลือกท้าเลที่ตั งของคลังสินค้าสามารถใช้ได้ทั ง
แนวทางมหภาค (Macro Approaches) และแนวทางจุลภาคซึ่งแนวทางมหภาคเป็นการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกท้าเลหรือพื นที่ขนาดใหญ่เช่น ประเทศต่าง ๆ ภาค่าง ๆ ส่วนแนวจุลภาคเป็นการเลือกท้าเลที่ตั ง
แบบเฉพาะเจาะจงจากพื นที่หรือประเทศที่ได้เลือกไว้แล้วจากแนวทางมหภาค 

 แนวทางมหภาค (Edgar Hoover) ได้แบ่งกลยุทธ์การเลือกท าเลท่ีตั้งขอคลังสินค้า
ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. กลยุทธ์ท้าเลใกล้ตลาด (Market Positioned Strategy) กลยุทธ์นี จะก้าหนดให้ตั ง
คลังสินค้าอยู่ใกล้กับลูกค้าล้าดับสุท้ายหรือคนสุดท้าย (Final Customer) ให้มากที่สุดซึ่งจะท้าให้
สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีปัจจัยส้าคัญในการเลือกท้าเลที่ตั งใกล้ลูกค้ามีหลายประการ เช่น ค่า
ขนส่ง รอบเวลาการสั่งสินค้าความอ่อนไหวของผลิตภัณฑ์ขนาดของการสั่งความเพียงพอของ
พาหนะในพื นที่และระดับการให้บริการลูกค้าที่ต้องการ เป็นต้น 
 2. กลยุทธ์ท้าเลใกล้แหล่งผลิต (Production – Positioned Strategy) กลยุทธ์นี จะ
ก้าหนดให้ตั งคลังสินค้าอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบหรือโรงงานให้มากที่สุดซึ่งการตั งสินค้าแบบนี จะ
ท้าให้ระดับการให้บริการลูกค้าต่้ากว่าแบบแรกแต่จะสามารถประหยัดค่าขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน
ซึ่งการประหยัดในการขนส่งสามารถเกิดขึ นได้โดยรวมการขนส่งจากแหล่งต่าง ๆ โดยรถบรรทุก 
(TL) หรือรถตู้(CL)ปัจจัยส้าคัญในการเลือกท้าเลที่ตั งใกล้แหล่งผลิตเช่นสภาพของวัตถุดิบว่าเน่าเสีย 
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ง่ายหรือไม่ จ้านวนวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. กลยุทธ์ท้าเลอยู่ระหว่างกลาง (Intermediately – Positioned Strategy) กลยุทธ์จะ
ก้าหนดให้ตั งคลังสินค้าอยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งผลิตและตลาด ซึ่งการตั งคลังสินค้าประเภทนี ท้า
ให้ระดับการให้บริการลูกค้าต่้ากว่าแบบแรกแต่สูงกว่าแบบที่สองท้าเลที่ตั งประเภทนี เหมาะส้าหรับ
ธุรกิจที่ต้องการให้บริการลุกค้าอยู่ในระดับสูงและมีโรงงานการผลิตหลายแห่ง 
 การเลือกท าเลในแนวทางมหภาคยังมีกลยุทธ์อื่นอีก 3 ประการ คือ 
 1. กลยุทธ์คลังสินค้าตามผลิตภัณฑ์ คือ ในแต่ละคลังสินค้าก็จะมีสินค้า 1 อย่าง 
 2. กลยุทธ์คลังสินค้าตามพื นที่ตลาด คือ ลูกค้าสามารถจะสั่งของหลายอย่างได้จาก
คลังสินค้าเดียว ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์สินค้าแบบนี  คือ ธุรกิจเคร่ืองดื่ม อาหาร กระดาษ แก้ว สารเคมี
และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 3. กลยุทธ์คลังสินค้าอรรถประโยชน์ คล้ายกับกลยุทธ์คลังสินค้าตามพื นที่ตลาด
เพราะลูกค้าจะได้สินค้าหลายอย่างจาก 1 คลังสินค้า แต่ต่างกันที่แต่ละคลังสินค้าจะบริการให้ตลาด
ในแต่ละตลาดตามภูมิภาค 
 มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่น ามาใช้ร่วมกันในแนวทางมหภาค ดังนี้  
 1. ทฤษฎี Von Thunen’s Model ซึ่งมองว่าท้าเลที่ตั งที่ดีนั นต้องขึ นอยู่กับว่าที่ใดท้า
ให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุดนั นคือท้าเลที่ดีที่สุด 
 2. ทฤษฎี Weber’s Model ทฤษฎีนี ก็พัฒนามาจากทฤษฎี Von Thunen’s Model แต่
เพิ่มตรงที่ว่า ท้าเลที่ตั งที่เหมาะสมที่สุดนั นจะต้องท้าให้เกิดต้นทุนค่าขนส่งทั งหมดต่้าที่สุดหรือน้อย
ที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบไปยังโรงงานและขนส่งสินค้าส้าเร็จรูปไปยังตลาด 
 3. ทฤษฎี Hoover’s Model ทฤษฎีนี มีความเห็นไม่ตรงกับ Weber’s Model นักแต่ก็
สรุปได้ว่าทั งต้นทุนและปริมาณความต้องการในการวิเคราะห์ท้าเลที่ตั งนั นเน้นที่การท้าให้ เกิด
ต้นทุนน้อยที่สุดและอัตราการขนส่งและระยะทางนั นไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง 
 4. ทฤษฎี Greenhut’s Model ทฤษฎีนี เห็นว่าท้าเลที่ตั งที่เหมาะสมที่สุดนั นคือท้าเล
ที่ท้าก้าไรได้มากที่สุด 
 แนวทางจุลภาคส่วนการเลือกท าเลท่ีตั้งส าหรับแนวจุลภาคส าหรับคลังสินค้า
เอกชน (Private Warehouse) ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  
 1. คุณภาพและความหลากหลายของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
 2. คุณภาพและปริมาณของแรงงาน 
 3. อัตราค่าจ้างแรงงาน 
 4. ต้นทุนและคุณภาพของเขตอุตสาหกรรม 
 5. ศักยภาพในการขยายพื นที่ 
 6. โครงสร้างภาษี 
 7. รหัสก่อสร้าง  

39 

 



 

 8. สภาพแวดล้อมชุมชน 
 9. ต้นทุนการก่อสร้าง 
 10. ต้นทุนและสาธารณูปโภค 
 11. ต้นทุนของเงินทุนในท้องถิ่น 
 12. รัฐบาลท้องถิ่นและผลประโยชน์ทางภาษีถ้าบริษัทต้องการใช้คลังสาธารณะ
ต้องพิจารนาดังนี  
 13. ลักษณะของสิ่งอ้านวยความสะดวก 
 14. การบริการของคลังสินค้า 
 15. ระยะทางของการไปสถานีขนส่ง 
 16. ความเพียงพอของพาหนะในการขนส่ง 
 17. การใช้คลังสินค้าของธุรกิจอ่ืน 
 18. ความเพียงพอของการบริการด้านคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสาร 
 19. ความถี่ของการรายงานของสินค้าคงคลัง 

 ในการค้นหาท าเลท่ีตั้งในการท าธุรกิจท่ีเราสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับคลังสินค้า 
มีดังนี ้

 1. ข้อบังคับด้านกฎหมาย เช่น การห้ามรถบรรทุกวิ่งในถนนบางสาย (Truck Ban) 
กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น 
 2. หลังจากที่ได้ตัดสินใจจะสร้างคลังสินค้าแล้วต้องมีการเลือกท้าเลที่ตั ง 
 3. ทีมบริการเลือกผู้ร่วมทีมเพื่อท้าการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ท้าเลที่น่าจะเป็น
ท้าเลที่ว่างแรงงานที่ต้องการการขนส่งระบบสาธารณูปโภคสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และสินค้าอะไรที่
สามารถเก็บไว้ได้ 
 4. บริษัทควรแยกทีมงานวิศวกรพร้อม ๆ กับผู้ร่วมทีมแต่แยกเป็นองค์กรต่างหาก
โดยร่วมมือกันในการพิจารณาถึงชนิดของพื นดิน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปและการออกแบบ
คลังสินค้า 
 5. ทีมงานต้องมีรายชื่อ Key Criteria ส้าหรับท้าเลที่ตั งใหม่ 
 6. ทีมงานต้องประเมินถึงสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ของที่ตั ง 
 7. ทีมงานต้องชี ที่ตัวที่แน่นอนได้ในพื นที่ที่ยอมรับได้คือต้องเลือกมาสิบพื นที่หรือ
น้อยกว่าในการต้องไปส้ารวจอย่างละเอียด 
 8. ทีมงานส้ารวจที่ตั งและทดสอบถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง 
 9. ทีมงานเลือกที่ตั งจากท้าเลที่ทุกคนเห็นด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็น 
Senior Logistic Executive 
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  ผังคลังสินค้าและการออกแบบ (Warehousing Layour and Design) 
 ควรจะวางอะไรไว้ตรงไหนในระบบโลจิสติกส์ในองค์กรสินค้าควรวางไว้ใน
คลังสินค้าการจัดเก็บสินค้าเหล่านี สามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิผลและผลิตภาพของแต่ละธุรกิจ
คลังสินค้าที่ดีควรมีการจัดผัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  
 1. สามารถเพิ่มความสามารถในการเก็บสินค้า 
 2. ปรับปรุงการไหลของสินค้า 
 3. ลดต้นทุน 
 4. ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า 
 5. ปรับปรุงบรรยากาศการท้างาน 
 ผังคลังสินค้าที่เหมาะสมแต่ละแห่งจะแตกต่างจากไปโดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
เช่นประเภทของสินค้าที่จัดเก็บทรัพยากร การเงินของกิจการ สภาพการแข่งขัน และความต้องการ
สินค้าของลูกค้านอกจากนั นควรค้านึงถึงผลกระทบระหว่างแรงงานอุปกรณ์พื นที่และสารสนเทศที่
ใช้ด้วย ตัวอย่าง การสั่งซื ออุปกรณ์ล้าเลียงวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ นและมีประสิทธิภาพมากขึ นอาจมี
ผลกระทบต่อขนาดของคลังสินค้าและแรงงานที่ใช้การติดตั งสายพานระบบใหม่อาจท้าให้ต้องจัด
ผังคลังสินค้าใหม่ดังนั นผู้บริหารควรมีการตัดสินใจที่ดีในการออกแบบผังคลังสินค้าที่ เหมาะสม
โดยควรจะใช้ประโยชน์จากพื นที่ให้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่สามารถจะท้าได้ 

 การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (Storage) 
 การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ามี 2 ประเภท คือ  
 1. การจัดเก็บแบบสุ่ม (Randomized Storage) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจัดเก็บแบบ
ลอยซึ่งเป็นการจัดเก็บสินค้าลงในที่ว่างที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นชั นวางถาดเมื่อเวลาน้าสินค้าออกไป
ใช้ยึดหลัก เข้าก่อน ออกก่อนการจัดเก็บประเภทนี มีการใช้ประโยชน์จากพื นที่มากที่สุดในปัจจุบันมี
การน้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บและน้าสินค้าออกชื่อซึ่งท้าให้ลดต้นทุนรงงานใน
ด้านนี ลงไปได้ 

 2. การจัดเก็บตามที่ก้าหนดไว้ (Dedicated Storage) การจัดเก็บประเภทนี จะมีการ
ระบุแหล่งที่เก็บที่แน่นอนส้าหรับสินค้าแต่ละประเภทภายในคลังสินค้าการจัดเก็บประเภทนี 
แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี  

 2.1 การจัดเก็บตามล้าดับของชิ นส่วน 

 2.2 การจัดเก็บตามอัตราการใช้ 

 2.3 การจัดเก็บตามระดับกิจกรรม เช่น การจัดเก็บตามความเร็วที่ต้องการในการ
จัดเก็บและน้าออกไป 
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 ในการจัดผังคลังสินค้า มีหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสินค้าที่จัดเก็บ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. สินค้าที่เข้ากันได้ สินค้าที่เก็บไว้ใกล้กันควรมีความกลมกลืนกันหรือไม่มีข้อ
ห้ามในการเก็บไว้ด้วยกัน เช่น ที่เก็บยาไม่ควรอยู่ใกล้กับที่เก็บปุ๋ยทั งนี เป็นไปตามข้อก้าหนดของ
องค์การอาหารและยาของปะเทศสหรัฐอเมริกา  

 2. สินค้าที่ใช้ประกอบกันสินค้าที่มีการสั่งควบคุมกันควรเก็บไว้ ใกล้กัน เช่น 
จอคอมพิวเตอร์กับดิสก์ไดร์ โต๊ะและเก้าอี  เป็นต้น      
 3. สินค้าที่ได้รับความนิยม โดยพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
หรืออัตราความต้องการสินค้าของลูกค้า ซึ่งสินค้าที่มีความต้องการมากที่สุดควรจัดเก็บไว้ใกล้ประตู
ทางออกมากที่สุด 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคลังสินค้า 

 การบริหารจัดการธุรกิจที่เราสามารถน้าไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภททุกขนาด 
และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์จึงมีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้การจัดโลจิ
สติกส์ด้วยกสนลงทุนซื อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยจ้านวนเงินมหาศาลไม่ใช่หลักประกันที่
องค์กรนั น ๆจะประสบควาส้าเร็จ ดังนั นจึงควรรู้แนวทางการจัดการแบบทั่ว ๆ ไปที่สามารถ
น้าไปใช้ในเร่ืองใดก็ได้หลักในการบริหารจัดการมีขึ นตอนหลักอยู่ 3 ขั น ก่อนที่จะอาเทคโนโลยีมา
ใช้คือ  
 1. การสร้างความเข้าใจในแก่นปัญหา เป็นกิจกรรมขั นพื นฐานที่ส้าคัญมากเพราะ
ถ้าในองค์กรมีความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วกิจกรรมอ่ืน ๆ ก็จะมีปัญหาตามมาการสร้างความเข้าใจนั น
จะใช้หลักง่าย ๆ เช่น KISS (Keep It and Stupid) ซึ่งหมายความว่าท้าให้ง่ายเข้าไว้เพื่อที่จะสื่อสาร
และถ่ายทอดความคิดและความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาวะแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน
กรสื่อสารจะไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ ด้วยความซับซ่อนของธุรกิจดังนั นจึงต้องสื่อสารกันในเร่ืองง่าย ๆ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าใจได้ 
 2. การสร้างแบบจ้าลองกระบวนการไหลของงาน (Work Flow) และรูปแบบของ
การตัดสินใจต่าง ๆ ขั นตอนการเขียนการไหลของงานรวมทั งการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรมนี จึงจ้าเป็นต้องมีแม่แบบหรือแม่จ้าลอง
ส้าหรับการตัดสินใจและการด้าเนินงานเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (Blueprint) ของเคร่ืองจักรเพื่อที่จะ
ได้บ้ารุงรักษาซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งใช้ในการปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงในส่วนของพิมพ์เขียว
บริษัทคืออะไร ไม่ต้องไปหาไกลที่ไหนเราสามารถที่จะใช้เอกสาร ISO 9000 เป็นจุดเร่ิมต้นก็
ได้เปรียบเสมือนเป็นแบบจ้าลองทางธุรกิจที่ใช้สื่อสารภายในองค์กรเหมือนกับเป็นการสร้าง
มาตรฐานในการสื่อสารการท้างานระหว่างกันและกันในองค์กรเพื่อให้มีการน้าแนวคิดไปสู่การ
ปฏิบัติจริงจึงต้องการควบคุมมีแผนผังการท้างานการไหลของงานและมีการประเมินประสิทธิภาพ
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ของการท้างานก่อนน้าไปสู่การปฏิบัติหรือสร้างเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลต่าง ๆ  
 3. การน้าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบจ้าลองการไหลของงานและการน้าระบบ
อัตโนมัติทั งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการท้างาน (น้าไปปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุง) ถ้า
การไหลของงานมีความซับซ้อนก็สามารถท้าให้เป็นอัตโนมัติเพราะเป็นการประหยัดการใช้แรงงาน
มนุษย์เมื่อสิ่งต่าง ๆ และปัญหาต่าง ๆ มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ นรวมทั งจะได้ไม่ต้อง
ขึ นอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียวที่รู้เร่ืองหรือสามารถตัดสินใจเพราะสามารถใช้เคร่ืองช่วยได้ ดังนั น
การน้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จึงเป็นเร่ืองที่ดีมากและเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าผู้บริหาร       
องค์กรไม่มีความเข้าใจตั งแต่แนวคิดการสร้างแบบจ้าลองการน้าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและการ
ท้าให้เป็นอัตโนมัติการท้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์การน้าเอาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานมาใช้เป็นกลยุทธในการบริหารคงไม่เหมือนการซื อเสื อผ้าส้าเร็จรูปมาใส่แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเราหรือองค์กรให้มากที่สุด 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้กลายเป็นส่วนส้าคัญและจ้าเป็นของ
องค์กรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางแม้กระทั่งองค์กรขนาดเล็กซึ่งนับวันจะทวี
ความส้าคัญและจ้าเป็นเพิ่มมากขึ นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากทั งนี เนื่องจากการพัฒนาเศ รษฐกิจ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท้าให้การด้าเนินงานขององค์กรธุรกิจเป็นไปได้ด้วยความมี
ประสิทธิภาพสามารถบริการลูกค้าได้ดีขึ นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจแก่องค์กร 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั งภายใน
และภายนอกองค์กรเพ่อให้ได้ผลการวิเคราะห์หรือรายงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเป็นการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อช่วยการสื่อสาร
และช่วยในการผลิตสารสนเทศจากของมูลที่ผ่านการจัดเก็บและประมวลผลอย่างเป็นระบบทั งนี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน การจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจใน
จ้านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว ปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทั งที่อยู่ใกล้และอยู่
ห่างไกลตลอดจนข้อมูลภายในหรือภายนอกองค์กรได้เพิ่มมากขึ น 

 ระบบสารสนเทศการจัดการสามารถจ าแนกอย่างกว้าง ๆ ได้ดังนี้ คือ 
 1. Transaction Processing System(TPS)เป็นระบบสารสนเทศส้าหรับการประมวล 
ผลรายการโดยระบบจะบันทึกข้อมูลขณะปฏิบัติการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้พร้อมทั งท้าการ
บันทึกบัญชีโดยทันทีที่รายการนั นเสร็จสมบูรณ์ระบบนี ได้แก่ การเบิก ถอนเงินสดหรือการโอนเงิน
ผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินสดอัตโนมัติของธนาคารต่าง ๆ  
 2. Management Information System (MIS) เป็นระบบสารสนเทศส้าหรับผู้บริหาร
ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนหรือสนับสนุนการตัดสินใจในการด้าเนินงานประจ้าวันตลอดจน
การควบคุมการด้าเนินงานโดยปกติขององค์กรมักใช้การประมวลผลในรูปสถิติเปรียบเทียมหรือใน
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รูปรายงานส้าหรับผู้บริหาร        
 3. Decision Support System (DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโดยมีการน้าสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การวางแผนด้ายยุทธวิธีและการ
จัดสินใจส้าหรับแต่ละโครงการขององค์กร 
 4. Executive Support System (ESS) เป็นระบบส้าคัญผู้บริหารระดับสูงใช้เพื่อ
วางแผนกลยุทธ์ก้าหนดนโนบายและสรุปทิศทางขององค์กรในระยาว การประมวลผลเพื่อการ
พยากรณ์แนวโน้มด้าน ต่าง ๆ การพิจารณาสถานภาพของกลุ่มเป้าหมายและองค์กรการวางนโยบาย
โดยรวมและทิศทางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั งนี เพื่อให้องค์กรยังคงสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 5. Office Automation System (OAS) เป็นระบบที่แต่เดิมไม่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลด้านสารสนเทศโดยตรง แต่มีส่วนช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการจัดการด้านเอกสา
ขององค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบโทรศัพท์และโทรสาร ระบบถ่ายเอกสาร 
ระบบการประชุมทางไกล  
 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
 1. เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน การจัดการ การวางแผนและตัดสินใจในองค์กร
ทุกคนในองค์กรจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานส่วนหน้าซึ่งมักจะต้องพบปะหรือให้บริการลูกค้านับว่ามีส่วนส้าคัญในฐานะผู้ใช้งาน
และเป็นผู้น้าข้อมูลเข้าระบบในเบื องต้น เช่น พนักงานผู้ให้บริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารพนักงาน
ในระดับหัวหน้าอาจน้าข้อมูลเบื องต้นเหล่านั นมาใช้ประโยชน์ เพื่อควบคุมและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบประการส้าคัญของระบบ TPS คือ ช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการปฏิบัติ
และควบคุมงานให้เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 3. การประมวลผลเพื่อท้าสรุปรายงานธุรกรรมต่างๆที่ได้ท้าลงไปซึงฐานข้อมูลของ 
ระบบ TPS อาจถูกส่งไปยังระบบอื่นที่มีการประมวลแยกต่างหาออกไป 

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศโดยทั่วไปมี 5 ส่วน คือ  
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งมักท้า
หน้าที่เดี่ยวกับการน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผล การเก็บบันทึกข้อมูล และการแสดงผล
ข้อมูล 
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ชุดค้าสั่งในการใช้งานซึ่งแต่ละโปรแกรมต่างท้า
หน้าทีต่่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ท้างานได้อย่างตามความประสงค์ของการใช้งาน 
 3. ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างเป็นระบบเพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
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 4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Procedure) คือ ขั นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นทางการ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานเอกสารค้าสั่ง ได้แก่ ค้าสั่งส้าหรับผู้ใช้งานเพื่อการจัดเตรียม
และบันทึกข้อมูลเข้าการน้าข้อมูลออกมาใช้หรือเพื่อท้ารายงานระเบียบปฏิบัติงานเพื่อการควบคุม
และตรวจสอบการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 5. บุคลากร (Peopleware) บุคลากรผู้ที่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศอัน
ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน เช่น พนักงานจัดเตรียมและบันทึกข้อมูล 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร    
 เพื่อช่วยให้การด้าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้บริหารสามารถก้าหนดกลยุทธ์
ที่ซับซ้อนได้ในเวลาที่รวดเร็วหลายองค์รกที่เล็งเห็นความส้าคัญของระบบดังกล่าวจึงพยายาม
พัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรโดยส่วนใหญ่แล้วการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรมักเกิดจากแนวความคิดว่าระบบงานของธุรกิจที่ก้าลังด้าเนินการ
อยู่ควรจะได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถแข็งขันทางธุรกิจได้ 

 การพัฒนาระบบท่ีด้วยกันหลายวิธีปรกอบด้วย กิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การส้ารวจเบื องต้น(Preliminary Investigation)ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้
ทั งทางเทคนิค ทางเศรษฐกิจ และในทางปฏิบัติที่จะน้าระบบสารสนเทศเข้าไปใช้ในงานนั น ๆ 
 2. การก้าหนดความต้องการของระบบ(Determination of System Requirement)
นับ  
เป็นหัวใจของการวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ การท้าความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ทุกแง่มุมของ
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อใช้ในขั นตอนการออกแบบระบบ 
 4. การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development of Software) เป็นกระบวนกรในการน้า
ซอฟต์แวร์มาใช้ในระบบโดยซอฟต์แวร์บางโปรแกรมอาจต้องเขียนขึ นมาใหม่บางอย่างอาจใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปที่มีจ้าหน่ายตามท้องตลาดมาประยุกต์ใช้  การพัฒนาซอฟต์แวร์อาจใช้
โปรแกรมเมอร์ของบริษัทหรือจ้างหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
 5. การทดสอบระบบ (System Testing) เป็นกระบวนการทดสอบระบบเอให้แน่ใจ
ว่าระบบจะท้างานได้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ก้าหนดไว้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้ก่อนการน้ามาใช้งานจริง 
 6. การน้าระบบไปปฏิบัติและการประเมิลผล (Implement and Evaluation) เป็น
กระบวนการน้าเอาระบบสารสนเทศไปใช้งานจริง ได้แก่ การติดตั งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การ
ฝึกอบรมผู้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องรวมถึงการประ
เมิลผลด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประเมิลผลการด้าเนินงานโดยเป็นการประเมินหน้าที่ของระบบ ความ
ยากง่ายของการใช้งานเวลาที่ใช้ในการท้างานคามเหมาะสมของรูปบบข้อมูลความเชื่อถือของข้อมูล
รวมถึงความถี่ของการน้าไปใช้งานทั งนี เพื่อน้าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มี
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ประสิทธิภาพการด้าเนินงานและผลกระทบจากคู่แข็งการประเมิลทัศนคติของผู้ใช้และสุดท้าย คือ 
การประเมิลผลด้านกระบวนการพัฒนาระบบโดยพิจารณาถึงเวลาและวิธีการท้างานสอดคล้องกับ
งบประมาณมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือไม่ 
 
5. นิยมศัพท์ 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย ค าแปล 
1 Administration การบริหาร การบ ริหารจั ด ก ารองค์ ก รให้ มี

ประสิทธิภาพ 

2 Administrator ระบบฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้า
ไว้ด้วยกัน 

3 Authority-
Responsibility 

อ้ า น า จ หน้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

สิทธิในการออกค้าสั่งและอ้านาจใน
การท้าให้ผู้อ่ืนเชื่อฟัง 

4 BreakBulk 
Warehouse 

การแบ่งแยกสินค้าให้มี
ขนาดเล็กลง 

จะรับสินค้าใหญ่จากโรงงานที่ผลิต
แ ล้ ว ลู ก ค้ า จ ะ สั่ ง แ ย กชิ น ไป ยั ง
คลังสินค้าแบบแยกสินค้า 

5 Bonded Warehouses คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าที่ขอระเว้นภาษีประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งอนุมัติจัดตั งตากฎหมาย
ศุลกากร 

6 Bulk Storage คลังสินค้าแบบมวนสาร เป็นคลังที่ใช้ส้าหรับเก็บปูน ถ่านหิน 
คลังน ้ามัน  

7 Control การควบคุม การติดตามตรวจสอบผลการท้างาน
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ น 

8 Centralization การรวมอ้านาจ มีการรวมอ้านาจไว้ที่ ศูนย์กลาง
เพื่ อให้ควบคุมส่ วนต่ าง  ๆ  ของ
องค์การไว้ได้เสมอ 
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย ค าแปล 
9 Consolidation 

Warehouse 
การรวบรวมสินค้า ลูกค้าต้องการซื อสินค้าจ้านวนมาก

จากโรงงานหลายแห่งคลังสินค้าจะ
ช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแห่ง
เพื่ อ จั ดขนส่ งสิ นค้ า ขนาดให ญ่
กระจายกันออกไปแต่จะน้าออกจาก
คลังเดียวที่น้าสินค้ามารวมกัน 

10 Cycle count ก า ร ต ร ว จ ส อบ ย อ ด
สินค้า 

คลังสินค้าสามารถตรวจสอบยอด
สินค้าเฉพาะบางส่วนในคลัง 

11 Division of Work  
 

การแบ่งงานกันท้า การแบ่งงานกันท้าตามความถนัด
ความมุ่งหมายของกรแบ่งงานกันท้า
เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของงาน
โดยลดการสูญเปล่า 

12 Discipline วินัย การเคารพในกฎระเบียบที่ควบคุม
องค์การข้อตกลงระหว่างองค์การกับ
ผู้ท้างานต้องมีความชัดเจน 

13 Distributor ศูนย์กระจายสินค้า แหล่งเก็บสินค้าขนาดใหญ่เพื่อรอออ
เดอร์และท้าการกระจายสินค้า 

14 E-business ธุรกิจพาณิชย์  
อิเล็กทรอนิกส์  

เป็นการให้บริการซอฟ์แวร์เกี่ยวกับอี
บิสเนสด้วยบริการอีอีไอ  

15 Equity ความยุติธรรม ผู้บริหารต้องยึดถือความเอื อารีและ
ความยุติธรรมเป็นหลักเพื่อให้มี
ความจงรักภักดีและการอุทิศตนเพื่อ
งาน 

16 Esprit be corps ความสามัคคี การมีน ้าใจในหมู่พวกและการเป็น
น ้าหนึ่งอันเดียวกัน 

17 Humanistic 
Enveronment  

สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
ของมนุษย์ 

เป็นความแตกต่างตามยุคสมัยตาม
นิสัยหรือพฤติกรรมของมนุษย์ 
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย ค าแปล 
18 

IP Business 
ธุรกิจโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ 

โทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต 

19 
Insitution mode รูปแบบสถาบัน 

การยอมรับสังคมท้าเทคนิคการ
บริหารมาใช้สร้างความเป็นสถาบัน 

20 
Initiative การริเร่ิม 

การเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ใช้ความ
ริเร่ิมของตนบ้าง 

21 Inventory control การควบคุมสินค้ าคง
คลัง 

การบริหารจัดการคลังสินค้าโดนการ
ท้างานเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ควบคุม
และตรวจเช็คการไหลเวียนของ
สินค้าภายในคลัง 

22 Leading การน้า การกระตุ้นการท้างานของสมาชิกใน
องคือการเพื่อท้างานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

23 Management  การจัดการ การท้าให้กลุ่มบุคคลในองค์การเข้า
ม า ท้ า ง า น ร่ ว ม กั น เ พื่ อ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

24 Management 
Cooperation 

หลักความร่วมมือของ
ฝ่ายจัดการ 

ความร่วมมือกับผู้ท้ าวานเพื่อให้
มั่นใจว่างานทั งหมดที่ก้าลังท้าอยู่
เป็นไปตามหลัก 

25 Motivator การกระตุ้น การกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบใน
งานที่ ปฏิบัติ ความ รู้สึก เกี่ ย วกับ
ความส้าเร็จของงานโอกาสก้าวหน้า
ในงาน 

26 Material วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ นส่วนต่าง 
27 Manufacturing 

support 
การสนับสนุนการผลิต การรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต

ชิ นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ  

28 Mix ware house ผสมผลิตภัณฑ์ การรวบรวมผลิตภัณฑ์หลายอย่างไว้
นี่เดียวกันซึ่งน้ามาจากโรงงานหลาย
แห่ง 
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย ค าแปล 
29 Market Positioned 

Strategy 
กลยุทธ์ท้าเลใกล้ตลาด 
 

 

คลังสินค้าอยู่ใกล้กับลูกค้าหรือ
คลังสินค้าอยู่ใกล้ลูกค้าคนสดุท้ายให้
มากที่สุด 

30 Network Service ธุรกิจเครือข่ายสื่อสาร บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม
และเครือข่ายด้านไอซีที 

31 Nomothetic 
Dimension 

ด้านสถาบันมิต ิ บท บ า ท ที่ ส ถ า บั น ไ ด้ คิ ด ห รื อ
ก้าหนดการคาดหวังที่สถาบันได้
ก้าหนดไว้ในบทบาทของตนออกมา 

32 Natural ธรรมชาติ ปัจจัยในการก้าหนอดรูปแบบ 
กฎเกณฑ์ และระเบียบแบบแผน 

33 Organizing การจัดองค์การ การประสานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรด้านการเงิน สินทรัพย์
ถาวร ข้อมูล และมนุษย์ 

34 Order ระเบียบ ทุกสิ่งทุอย่างไม่ว่าสิ่งของหรือคน
ต่างต้องมีระเบียบและรู้ว่าตนอยู่ในที่
ใด 

35 Operator ผู้ปฏิบัติการ ผู้ที่ปฏิบัติตามค้ าสั่ งของหัวหน้า
อย่างเช่นหัวหน้าให้ไปท้าอะไรก็ไป
ท้า 

36 Order picking  หยิบสินค้า รั บ ใ บ สั่ ง ซื อ สิ น ค้ า จ า ก ลู ก ค้ า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกหยิบ
สินค้าที่ก้าหนด 

37 Planning การวางแผน การก้าหนดเป้าหายต้องการบรรลุใน
อนาคต 

38 Population ecology รู ป แ บ บนิ เ ว ศ วิ ท ย า
ประชากร 

เป็นรูปแบบขององค์การที่มีความ
พย า ย ามหาขอบ เขตของความ
ต้องการ 

39 
 

Put-away การเก็บสินค้า ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาด
ของพื นที่และชั นเก็บของ ต่าง ๆ ว่า
ขนาดและน ้าหนักเท่าไหร่เพียงพอ
ต่อสินค้าที่จะน้ามาเก็บ 
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ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย ค าแปล 
41 Public Warehouse คลังสินค้าสารธารณะ มีบุคคลที่สามสร้างคลังสินค้าขึ นเพื่อ

ท้าเป็นธุรกิจในการให้บริการส้าหรับ
บริษัทต้องการลดต้นทุน 

42 Production – 
Positioned 
Strategy 

กลยุทธ์ท้า เลให้แหล่ง
ผลิต 

ก้าหนดให้ตั งคลังสินค้าให้อยู่ ใกล้
แหล่งวัตถุดิบ 

43 Resource dependence รู ป แ บ บ ก า ร พึ่ ง พ า
ทรัพยากร 

เป็นรูปแบบเชิงเศรษฐกิจการเมือง 

44 Rational  
contingency model 

รูปแบบเชิงสถานการณ์
และเหตุผล 

จะยึดเป้าหมายขององค์การเป็นฐาน 

45 Remuneration หลั กของก ารให้ เหตุ
ผลประโยชน์ตอบแทน 

การให้ค่าอบแทนเป็นตัวเงินหรือ
ค่าชดเชยต่าง ๆ  

46 Receiving การรับสินค้า การรับสินค้าเป็นขั นตอนที่กระท้า
ต่อเน่ืองมาจากการจัดซื อ 

47 Subordination of  
Individual interest 

ความสนใจส่วนตัวเป็น
รอง 

เพื่อที่จะท้าให้ส้าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การความสนใจแต่ละคน
และกลุ่มภายในองค์การ 

48 Scalar chain สายบังคับบัญชา สายของหัวหน้านับตั งแต่ต้าแหน่งผู้
ที่มีอ้านาจสูงลงมา 

49 Stability of personnel ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
บุคลากร 

องค์การที่จะประสมความส้าเร็จต้อง
มีกองปฏิบัติงานที่มั่นคง 

50 Transaction-cost 
model 

รู ป แบบแลก เปลี่ ย น
ต้นทุน 

แนวคิดชิงเศรษฐศาสตร์มีการคิดใน
เร่ืองของเหตุผลและการแสวงหา
โอกาส 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา

 
ภาพที่ 4.1 บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สุทร จ้ากัด 

 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้าทั่วไป

กรณีศึกษา บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน ้าปลาตราปลาหมึกเป็นที่ยอมรับ

ภายในประเทศและ 70 กว่าประเทศได้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการรักษาคุณภาพอยู่

สม่้าเสมอและในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์

สมุทร จ้ากัด เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับขั นตอนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า 

ดังนั นคณะผู้จัดท้าจึงได้ท้าการวิเคราะห์สภาพปัญหาขั นตอนการเก็บรักษาสินค้าภายในคลังสินค้า

ของบริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด มาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี  

1. จัดเก็บน้ าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้าทั่วไป 

 การจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกนั นจะถูกจัดเก็บล้าเรียงลงภายในกล่องให้เรียบร้อย

และถูกน้าไปจัดเลียงบนพาเลทเป็นหน่วยใหญ่เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า 

เพื่อรอการจัดส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี ยังสะดวกในการตรวจเช็คปริมาณสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า 

โดย การจัดเก็บจะเร่ิมจากการรับสินค้าจากฝ่ายผลิตเข้ามาจัดเก็บ นอกจากนั นก็จะกระจายสินค้า

ให้กับลูกค้า 

 

 



 

 

ภาพที่ 4.2 คลังสินค้า บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

2. การน าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการจัดเก็บน้ าปลา 

 บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ไม่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน      

การบริหารจัดการคลังสินค้าแต่จะใช้เป็นโปรแกรม Microsoft Excel และการจดบันทึกใส่แฟ้ม

รายวันเป็นหลัก เช่น วิธีการใช้เร่ิมตั งแต่ ในแต่ละวันผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องมีการจดบันทึกการ

จัดเก็บสินค้า ยอดสินค้าใหม่ที่ต้องจัดเก็บภายในคลังสินค้าและสรุปยอดสินค้าคงเหลือภายใน

คลังสินค้าทั งหมดเพื่อมาลงในโปรแกรม Microsoft Excel เป็นการอัพเดทข้อมูลการจัดเก็บสินค้าใน

แต่ละวันเพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบงานและรู้การเคลื่อนไหวของสินค้าทั งหมด

ภายในคลังสินค้า โดยจะประสานงานกันผ่านทาง E-mail ของบริษัท เช่น หลังจากอัพเดทยอด

ทั งหมดลงในโปรแกรม Microsoft Excel แล้วก็จะส่งไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel ลงไปที่E-

mail ของบริษัทเพื่อสามารถให้ฝ่ายอ่ืน ๆ เข้ามาตรวจสอบงานหรือเช็คงานรายวันได้ทาง E-mail 

ทันที 

 

ภาพที่ 4.3 โปรแกรม Microsoft Excel 
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3. ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บน้ าปลา 

 3.1 ปัญหาการจัดเก็บน ้าปลา 

  3.1.1 มีการจัดเรียงพาเลทไม่เรียบร้อยไปตรวจสอบได้ยาก 

  3.1.2 ใบติดพาเลทหลุดระหว่างการเคลื่อนย้าย 

 3.2 วิธีแก้ไขปัญหาการจัดเก็บน ้าปลา  

  3.2.1 วิธีการแก้ไขปัญหาการจัดเรียงพาเลทไม่เรียบร้อยไปตรวจตอบได้ยาก

นั นคือการจัดเก็บสินค้าโดยการเรียงวันที่สินค้าที่ผลิตก่อนเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้าก่อนและใช้ธง

ปักที่งานล็อตนั นเป็นสัญลักษณ์การตรวจสอบสินค้าที่น้าเข้ามาจัดเก็บก่อนโดยมีธงสีเหลืองคือ

สินค้าที่รอก่อนตรวจสอบจาก QC ธงสีเขียวคือสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจาก QC แล้วส่วนธงสี

แดงคือสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ จาก QC ดังนั นการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้เรียบร้อยจึงแบ่งเป็น

ตามสีธงและการวางสินค้าตามวันที่ที่ตรวจสอบเพื่อท้าให้การตรวจสอบสินค้าเป็นไปได้ง่ายขึ นและ

มีการจัดเก็บที่เรียบร้อย 

 

 

ภาพที่ 4.4 ภาพการปักธงที่ผ่านการตรวจสอบ QC 

  3.2.2 วิธีการแก้ปัญหาใบติดพาเลทหลุดระหว่างการเคลื่อนย้าย คือ เร่ิม

ตั งแต่การน้าสินค้าเข้ามาจัดเก็บตั งแต่ขั นตอนแรกจะใช้ใบกระดาษติดงานล็อตนั นมาใบกระดาษนั น

จะประกอบไปด้วยวันที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์แบบแก้วหรือแบบพลาสติก จะใช้กรดาษติดกาวธรรมดา 

ติดไปแต่จะติดไม่ค่อยอยู่จึงแก้ปัญหาโดยการน้าใบกระดาษติดกับตัวกล่องใดกล่องหนึ่งในล็อตนั น
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แล้วซีนกล่องด้วยพลาสติกใส่เพื่อให้ใบติดพาเลทนั นอยู่ด้านนั นเพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างการ

ขนย้าย 

4. การน าข้อมูลท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้การศึกษาต่อยอดและประกอบวิชาชีพในอนาคต 

 1. ด้านการศึกษา 

  1.1 การน้าข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงานมาจัดท้าเป็นรูปเล่ม

รายงานเพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บสินค้าภายในคลังทั่วไปบริษัท 

โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

  1.2 สามารถน้าข้อมูลที่จัดท้ามาเผยแพร่ เช่น เผยแพร่ผ่านทาง Youtube 

 2. ด้านการประกอบอาชีพ 

  2.1 สามารถน้าความรู้ที่ศึกษาไปประกอบอาชีพและพัฒนาจนสามารถเป็น

ผู้น้าและไปปรับใช้ในการท้างาน 

  2.2 สามารถน้าระเบียบปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพของ

บริษัทมาประยุกต์ใช้กับการท้างานในอนาคตได้ เช่น การท้างานเป็นขั นตอน การรักษากฎระเบียบ

ในการท้างานเพื่อความปลอดภัย 

5. น าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขด้านความรู้มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนการตรวจสอบ

เอกสารและการค้นคว้าข้อมูลในการจัดท าโครงการ 

 5.1 คณะผู้จัดท้าได้วางแผนการปฏิบัติงานโครงการสร้างตารางการปฏิบัติงานและ

ก้าหนดระยะเวลาในการท้าโครงการเพื่อให้การท้างานเกิดประสิทธิภาพ 

 5.2 คณะผู้จัดท้าได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

และหนังสือเพื่อให้การด้าเนินการท้าโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 5.3 คณะผู้จัดท้ามีความละเอียดรอบคอบเนื่องจากตรวจสอบเอกสารและข้อมูลอยู่

ตลอดเวลาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ นได้ 

 

 

 

 

  

54 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการที่ได้ไปศึกษากระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้า

ทั่วไป ของ บริษัทโรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด พบว่าน ้าปลาตราปลาหมึกได้เป็นที่ยอมรับ

ภายในประเทศและมากกว่า 70 ประเทศทางบริษัทได้มีการวางแผนกระบวบการจัดเก็บสินค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บน ้าปลานั นจะมีการจัดเรียงภายในกล่องและจะถูกน้าไปเรียงบทพา

เลทให้เป็นหน่วยใหญ่เพื่อจะได้สะดวกต่อการจัดเก็บและจะเช็คปริมาณของสินค้าที่ยังคงเหลือได้

ง่ายขึ นและได้มีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบันทึกและเช็คสต๊อกของสินค้ามีการ

อัพเดทยอดการสั่งซื อและสั่งจ่ายใส่ลงไปในโปรแกรม Microsoft Excel สามารถดูได้ทาง E-mail 

ได้ทันทีปัญหาที่ได้พบจากการเข้าไปศึกษาดูงาน คือการจัดเรียงพาเลทไม่เรียบร้อยท้าให้ในการเข้า

ไปตรวจสอบและตรวจเช็คได้ยากและใบติดพาเลทมีการหลุดระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยมีวิธีการ

แก้ปัญหาการจัดเรียงพาเลทไม่เรียบร้อยโดยการจัดเก็บสินค้าตามวันที่ที่ผลิตก่อนน้าเข้าไปจัดเก็บ

เพื่อรอการตรวจสอบและมีการใช้ธงไปปักที่พาเลทสินค้าโดยได้แบ่งแยกตามสีธงเพื่อให้ง่ายต่อการ

จัดเก็บและเช็คสินค้า วิธีการแก้ไขปัญหาใบติดพาเลทหลุดระหว่างการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนจากใบติด

ที่พาเลทมาเป็นใบกรดาษติดเข้ากับตัวกล่องแล้วถูกซีนด้วยพลาสติกเพื่อให้ใบพาเลทนั นอยู่ด้านใน

เพื่อป้องกันการหลุดระหว่างการขนย้ายสินค้า 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาหัวเร่ือง กระบวนการจัดเก็บน ้าปลาตราปลาหมึกภายในคลังสินค้า

ทั่วไปของ บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ได้พบปัญหา ทางคณะผู้จัดท้าจึงได้มีการ

เสนอแนะดังนี  

 1. ควรมีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า เช่น

การใช้โปรแกรม Fox Data System Microsoft Excel จะช่วยในการเก็บข้อมูล และ สามารถบริหาร

การจัดสต๊อกสินค้าบริหารจ้านวนสินค้าคงคลังท้าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น และ ควรมีการ

จัดอบรมพนักงานการให้ความรู้กับพนักงานในเร่ืองเทคโนโลยีที่น้ามาใช้งาน 

  



 

 

 
ภานที่ 5.1 โปรแกรม Fox Data System Microsoft Excel 

 2. ควรมีการปรับปรุงสถานที่ในการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ นในการ
จัดวางโดยมีการตีเส้นและวางแยกสินค้าตามสีของธง เช่น ธงสีเขียวคือ สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ
จาก QC ธงสีเหลือคือ สินค้าที่รอการตรวจสอบ ธงสีแดงคือสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ  นอกจาก
จะแยกประเภทสินค้าตามสีธงแล้ว การที่ตีเส้นแยกสีและประเภทของสินค้าที่ผ่านหรือไม่ผ่านการ
ตรวจนั นจะช่วยลดความผิดพลาดได้มากยิ่งขึ น 

 3. บริษัทควรมีป้ายบอกทาง และ ป้ายระวังอันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์ ควรท้าสีตี
เส้นแบ่งพื นที่ทางเดินภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานของทางบริษัท  

 4. ในการจัดท้าโครงการครั งต่อไป ผู้จัดท้าควรน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้
ด้านเงื่อนไขความรู้มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนในการจัดท้าโครงการ และวางแผนในการ
ด้าเนินงานขั นตอนต่าง ๆ การตรวจสอบเอกสารในการจัดท้าเนื อหา ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆเพื่อให้เกิด
ความรูแ้ละความเข้าใจเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะของวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 

 1. บทที่ 3 ท้าไมถึงเลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีนี  

 2. ยกตัวอย่างการน้าโปรแกรม Data Fox เข้ามาใช้ในคลังสินค้าเราไม่มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจึงยกตัวอย่างแนะน้าการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยละครอบคลุมต่อการใช้งานยิ่งขึ น 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกโครงการปฏิบตัิงาน  
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ภาคผนวก ข 

ภาพศึกษาดูงานในคลังสินค้า บริษัท โรงงานน้ าปลาสินธุ์สมุทร 
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ภาพที่ 1 ป้ายหน้าบริษัท 

 

 

ภาพที่ 2 ถ่ายรูปร่วมพนักงาน 
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ภาพที่ 3 ภาพภายในคลังสินค้า 

 

 

ภาพที่ 4 การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง 
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ภาพที่ 5 สินค้าที่รอน้าออกส่ง 

 

 

ภาพที่ 6 พื นที่ส้ารองวางสินค้าจากคลังสินค้า 
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ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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แผนผังโมเดล 
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ภาพที่ 1 วาดแบบรูปกล่อง 

 

 

ภาพที่ 2 ตัดกระดาษตามรูปที่วาด 
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ภาพที่ 3 พับกล่องตามรอยที่ตัดไว้ 

 

 

ภาพที่ 4 ติดกาวและขึ นรูปกล่อง 
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ภาพที่ 5 ตัดไม้ไอติมเพื่อท้าพาเลท 

 

ภาพที่ 6 น้ากล่องมาใส่ไม้พาเลท 
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ภาพที่ 7 ออกแบบพื นที่ฐานโมเดล 

 

 

ภาพที่ 8 ตกแต่งฝั่งทางขนส่งและส่งออกสินค้า 
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ภาพที่ 9 โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพผนวก ง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินเงิน 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1 กระดานไม้อัด 120 
2 กาวร้อน 350 
3 รถตกแต่ง 200 
4 กระดาษแข็ง 59 
5 กระดาษสี 25 
6 แผ่นอะคริลิคใส 600 
7 ต้นไม้หญ้าตกแต่ง 100 
8 ไม้ไอติม 20 
9 เทปสีเทา 22 

10 เทปสีขาว 10 
11 เทปสีด้า 10 

 รวม 1,516 
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ประวัติผู้จัดท าโครงการ 

 

                                                                                     

 นางสาวชมพูนุช สาทิพจันทร์                                         
  เกิดวันที่ 19 เดือนกันยายน 2542                              
 บ้านเลขที่ 333/94 ม.19 ต้าบลบางพลีใหญ่  
 อ้าเภอบาลพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540                                 
 หมายเลขโทรศัพท์   095-817-2925                                                    
  อีเมล์ janeiei1726@gmail.com 
 

 

           
      
นางสาวพีรดา ยาฉ่้า   นางสาวพีรดา ยาฉ่้า 
     เกิดวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2542 

บ้านเลขที่ 161/44  ม.20 ต้าบลบางพลีใหญ่              
อ้าเภอบางลพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540      
หมายเลขโทรศัพท์ 083-885-5170  
อีเมล Bffb020258@gmailcom 
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