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กรีนสปอต จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง วิธีการลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บสินค้านมถั่ว

เหลืองไวตามิ้ลค์ที่น าเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  
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บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้มีการพัฒนาการท างานของการจัดเก็บด้วยการน าระบบบาร์โค้ดเข้ามา
ใช้ภายในคลังสินค้าเพื่อลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บสินค้า การตรวจสอบสินค้า และการแยก
ประเภทสินค้าให้จัดอยู่ เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาหรือจัดเก็บภายในคลังสินค้าจึงท าให้
กระบวนการท างานภายในคลังสินค้ามีความถูกต้องและแม่นย าเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ท าให้การ
ท างานภายในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและน ามาใช้ในการประกอบธุรกิจได้ในอนาคต 
  ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเทคโนโลยีการจัดเก็บและตรวจสอบสินค้าภายใน
คลังสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดที่น าเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าเพื่อลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บสินค้า
และมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจนั้นด า เนิ นการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
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บทที ่1 
บทน า 

                                                                   
หลักการและเหตุผล 

            คลังสินค้า หรือที่ในอดีตนิยมเรียกว่า โกดัง คืออาคารทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บ
สินค้าเพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯ
คลังสินค้ามีหน้าที่หลักคือการ รับสินค้า จัดเก็บสินค้า จ าหน่ายสินค้าออกจากคลัง และรักษาสินค้ า
เพื่อให้คงทนสภาพเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการตรวจสอบจ านวนคุณลักษณะ
ในการที่จะแยกแยะจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ การจัดการที่มีตรวจสอบระบบการตรวจสอบและการ
ตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวกับปริมาณ จ านวน สภาพ คุณภาพ คลังสินค้าทุกประเภทจะมีหน้าที่ใน
ฐานะผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าชั่วคราวและความรับผิดชอบที่มีต่อตัวสินค้า คลังสินค้ามัก
เป็นอาคารหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง ภายในอาคารมีทางลาดเอียง
ส าหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ หรือบางคร้ังก็ขนถ่ายสินค้ามาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือ
ท่าเรือโดยตรงและจะมีเครนหรือรถฟอร์คลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บนพาเลทไปยังสถานที่
จัดเก็บต่อไปจากความข้างต้นสามารถสรุป ความหมายของค าว่า คลังสินค้า หมายถึง สถานที่ที่ใช้
ในการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป เพื่อส ารองไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุด                              
 บริษัท มาลาพลาส จ ากัด ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดจะช่วยให้การท างานรวดเร็วขึ้น
จัดเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ  และมีความเที่ยงตรงแม่นย ามากในการจัดเก็บข้อมูลภายใน
คลังสินค้า ในบางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการความรวดเร็วมีการติดตามงานที่แม่นย า ใช้เวลา
รวดเร็วในการติดตามสถานะของวัตถุดิบ สินค้าหรือส่วนอ่ืนๆ และช่วยประหยัดเวลาประหยัด
ทรัพยากรบุคคลแล้วเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานเป็นอย่างสูง ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการจัดการข้อมูลบางคร้ังรวมถึงการท าให้
เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ โดย บริษัท มาลาพลาส จ ากัด มีเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
และตรวจสอบที่ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพ พร้อมบุคลากรที่มีความสามารถและความช านาญ          
                       โดยเหตุผลนี้กลุ่มผู้ศึกษาจึงมีความเห็นตรงกันที่จะศึกษาเทคโนโลยีการจัดเก็บ และ
ตรวจสอบถ้วยชามเมลามีนด้วยเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดของ บริษัท มาลาพลาส จ ากัด ว่ามีการ



 
 

จัดเก็บสินค้าถ้วยชามเมลามีนภายในคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างไร มีวิธีการ
ท างานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพรวมไปถึงการศึกษาแนวทางในการลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บ
ถ้วยชามเมลามีนด้วยเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าของ บริษัท มาลาพลาส 
จ ากัด ซึ่งการศึกษาทั้งหมดนี้กลุ่มผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
วัตถุประสงค์ของโครงการ       

1. เพื่อศึกษาการท างานของเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดที่ช่วยในการตรวจสอบ
สินค้า 

2. เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีวิธีการจัดเก็บสินค้าถ้วยชามเมลามีนด้วยระบบ
บาร์โค้ดภายในคลังสินค้าของ บริษัท มาลาพลาส จ ากัด 

3. เพื่อศึกษาการลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บถ้วยชามเมลามีนด้วยระบบบาร์โค้ดที่
เข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าของ บริษัท มาลาพลาส จ ากัด      

4. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
  5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงงาน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ       

1. รู้ถึงการท างานของเทคโนโลยีการจัดเก็บ และตรวจสอบถ้วยชามเมลามีนด้วย

ระบบบาร์โค้ดของ บริษัท มาลาพลาส จ ากัด       

2. รู้ระบบการท างานในการจัดเก็บถ้วยชามเมลามีนด้วยเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด 
จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า 

3. สามารถรู้วิธีการการลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บโดยน าเทคโนโลยีของระบบ
บาร์โค้ดเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าของ บริษัท มาลาพลาส จ ากัด    
  4. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
            5. ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการ 



 
 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประวัติความเป็นมาของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 3.  ผังองค์กร 
  4.  แผนที ่
  5.  นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
  6.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
1.  ประวัติความเป็นมาของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้ก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2497 โดยโรงงานแห่งแรก

ตั้งอยู่  บนถนนหลานหลวง  โดยร่วมทุนของ นาย เคเค หลิน นักธุรกิจชาวฮ่องกง และ                         

นายโชติ โสภณพนิช เร่ิมท าการผลิตน้ าส้มประเภทไม่อัดก๊าซ และจัดจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้า “กรีนสปอต” ต่อมาภายในปี พ.ศ. 2501 บริษัทฯ ได้ผลิตน้ านมถั่วเหลือง “ไวตามิ้ลค์” 

บรรจุขวดออกจ าหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ที่

ต้องการเคร่ืองดื่มคุณภาพดี ราคาประหยัด และ สะดวกต่อการบริโภคใน  ปีพ.ศ.2516 โรงงานกรีน 

สปอต ได้ย้ายมาตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่ บริเวณหัวหมากเนื่องจากมีการ ขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น                                                                              

ซึ่งเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2534 บริษัทฯ ได้จัดสร้างโรงงานผลิตแห่ง

ใหม่ย่านรังสิต บนเนื้อที่ 180 ไร่ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ านมถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดใน

ภูมิ ภาค เอ เชี ยแปซิฟิ กในปี  พ .ศ . 2541 บริษัทฯ  ได้ เพิ่ มฐานก าลั งก ารผลิต อีกค ร้ั งโดย

สร้าง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมถั่วเหลือง บรรจุขวดแบบ TO GO ขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าเป็นผู้ช านาญการทางด้านการผลิต  และ

การตลาดผลิตภัณฑ์ น้ านมถั่วเหลือง และมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่ว

โลก และถือได้ว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2497 โดยด าเนินธุรกิจการผลิตและ

จ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีคุภาพให้แก่ผู้บริโภค ปัจจบันมีเคร่ืองดื่มที่ได้รับควมนิยมอย่างแพร่หลาย
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ภายใต้ตราสินค้า กรีน สปอต ไวตามิ้ลค์ วี-ซอย และไฮ-มาร์ค น้ าส้มกรีนสปอต เป็นน้ าส้มไม่อัดลม
ชนิดแรกของประเทศไทยซึ่งยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและได้มีการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กรีนสปอต เลมอน-ฮันนี น้ ามะนาวผสมน้ าผึ้ง ในปีพ.ศ. 2546  ไวตามิ้ลค์ เป็น
นมถั่วเหลืองยี่ห้อแรกในประเทศไทยที่มีการบรรจุขวด และเป็นนมถั่วเหลืองที่จ าหน่ายมากที่สุด
ตั้งแต่เร่ิมวางจ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน ในฐานะผู้น าตลาดนมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค์ได้มีการแนะน า
ใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคตลอดเวลา เช่น ไวตามิ้ลค์ สูตรเจเสริมวิตามิน ส าหรับผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติ
และอาหารเจ และ ไวตามิ้ลค์ แชมป์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรเสริมวิตามินและแคลเซียมชนิดแรกที่
พัฒนาขึ้นให้ตรงกับความต้องการของเด็กวัยเจริญเติบโต วีซอยไฮแคลเซียม เป็นนมถั่วเหลืองที่มี
แคลเซียมสูงส าหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพของตน นมถั่วเหลืองทุกชนิดของบริษัทฯ ไม่มีวัตถุกันเสีย
และเลือกสรรเฉพาะเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ
เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีอยู่ เสมอจึงสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น  บริษัท กรีนสปอต 
(ประเทศไทย) จ ากัด มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

ภาพที่ 2.1  ผู้ก่อต้ังบริษัท  นายโชติ โสภณพนิช 
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ในปี พ.ศ. 2498 บริษัทกรีนสปอต จ ากัด เล็งเห็นว่าคนไทยยังไม่มีเคร่ืองดื่มที่เน้นสุขภาพ โดยเฉพาะ
นมถั่วเหลืองน่าจะเติบโตไปได้ในประเทศไทย เพราะในตลาดฮ่องกงประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก ประกอบกับการตลาดในเมืองไทยยังมีช่องว่าง และมีโอกาส บริษัทฯ จึงเร่ิมผลิตน้ านมถั่ว
เหลืองไวตามิ้ลค์ ชนิดขวดคืน (Retumable Bottle) ซึ่งเป็นรูปแบบเดี่ยวกับผลิตภัณฑ์กรีนสปอตออก
สู่ตลาด 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 รูปแบบการตลาดของนมเร่ิมเปลี่ยน รัฐบาลเร่ิมออกมา
รณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมมากขึ้น และเร่ิมมีช่องทางการขายประเภทห้างสรรพสินค้าและ
ซูเปอร์เก็ตเกิดขึ้น ผู้ผลิตนมและนมถั่วเหลืองรายอ่ืนจึงได้หันมาให้วามส าคัญต่อรูปลักษณ์ใหม่ของ
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ ยูเอชที ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถวางขายได้ในช่องทางการขายดังกล่าวซึ่ง
ผู้บริโภคหาซื้อและน าไปรับประทานได้สะดวกกว่าแบบขวดแก้ว ผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์จึงได้ขยาย
การผลิตนมถั่วเหลือง ชนิดบรรจุกล่องยูเอชที คร้ังแรก ในรูปบรรจุภัณฑ์ขนาด 250 มิลลิลิตร และมี
การทดลองวางตลาดรสโกโก้เพิ่มอีก 1 รส แต่เนื่องจากนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์แบบใหม่นี้ ยังไม่
เป็นที่คุ้นเคยกับผู้บริโภคในสมัยนั้น ซึ่งมีความเชื่อว่านมที่บรรจุในกล่องยูเอชที อาจไม่สามารถ
รักษาความสดและคุณภาพได้ดีเหมือนขวดแก้ว อีกทั้งช่องทางการจ าหน่ายสมัยนั้นยังไม่เติบโต
เท่าที่ควร ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคยังไม่มากนัก จนในปี 2523 ผู้บริโภคเร่ิมมีความคุ้นเคย
กับบรรจุภัณฑ์ยูเอชที ปริมาณความต้องการไวตามิ้ลค์ ยูเอชที จึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก หลักจากนั้น
ไวตามิ้ลค์ จึงเร่ิมมีการแตก Sub Brand โดยการเพิ่มรสชาติใหม่ขึ้นมา ได้แก่ รสสตรอเบอร่ี รสเม
ลอน รสดกโก้ และรสวนิลา เพื่อขยายตลาด แต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากผู้บริโภคยังคงให้
ความนิยมกับไวตามิ้ลค์รสดั้งเดิม คือ สูตรหวาน ประกอบกับผู้บริโภครู้สึกว่าการที่นมถั่วเหลืองมี
รสเปร้ียวเหมือนนมเสีย ในที่สุดในปี 2541 บริษัทฯ จึงตัดสินใจยกเลิกรสอ่ืน ๆ และคงรสดั้งเดิมไว้
เพียงรสเดียว และเร่ิมปรับกลยุทธ์ของการแตก Sub Brand จากการใช้รสชาติเป็นตัวแบ่ง มาเป็นการ
ใช้ขนาดของกล่อง คุณประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแบ่งเพื่อขยายฐานผู้บริโภคและตลาด
ให้กว้างขึ้น จนกระทั่งในปี 2544 ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที จึงมี Sub Brand ดังนี ้
 1. ขนาด 200 มิลลิลิตร   ส าหรับผู้หญิงที่ดื่มชนิดกล่องขนาด 250 มิลลิลิตรไม่หมด 
 2. ไจแอนท์                     ส าหรับเด็กอายุ 6 – 10 ป ี
 3. ขนาด 250 มิลลิลิตร    ส าหรับแม่บ้านอายุ 25 – 45 ปี 
 4. ขนาด 250 มิลลิลิตร   สูตรเจ  ส าหรับผู้ที่ทานเจ และส าหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส
ใจในเร่ืองรูปร่างและสุขภาพ เพราะไม่มีส่วนผสมของนมผง    
 5. ขนาด 1 ลิตร ส าหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ดื่มนมถั่วเหลืองทั้งครอบครัวผู้บริโภค
จึงเร่ิมหันมาตื่นตัวและเตือนตัวเองให้บริโภคเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ให้น้อยลง ท าให้
กระแสการรับประทานอาหารประเภทชีวจิต หรืออาหารเพื่อสุขภาพจึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในช่วงปี 2543-2544 ซึ่งแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
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สุขภาพเกิดขึ้นมากมาย เช่น น้ านมข้าวยาคู นมข้าวโพด หรือน้ าอาร์ซี แต่นมถั่วเหลืองก็เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกที่ผู้บริโภคนิยม เนื่องจากมีความคุ้นเคยมาตั้งแต่ในอดีตและผู้บริโภคก็ รับรู้ถึง
คุณประโยชน์อันมหาศาลของนมถั่วเหลือง (สุขชัย ชยุติ,สัมภาษณ์) จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เร่ิมหันมาสนใจรับประทานนมถั่วเหลืองมากขึ้นนี่เอง ท าให้อัตราการบริโภคนมถั่วเหลืองของ
ประเทศไทยมีอัตราเติบโตสูงขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ ประชากรดื่มนมถั่ว
เหลืองมากเป็นอันดับ 3 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

ประเทศ/ปี 2540 2541 2542 ปริมาณลิตร/คน 

จีน 600 652 652 0.53 

สหรัฐอเมริกา 73 120 200 0.45 

ไทย 120 133 160 2.6 

อาร์เจนตินา 80 107 140 3.08 

เกาหลีใต้ 142 135 140 2.98 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงอัตราการบริโภคนมถั่วเหลืองของประชากร 

ที่มา:บริษัท Tetra Pak จ ากัด 

  เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และกระแสของการรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ โดยเฉพาะนมถั่วเหลืองยังแรงขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นจากเดิมในปี 2541 ที่ตลาดนมถั่วเหลืองมี

ผู้ประกอบการในตลาดเพียง 2 ราย คือ ผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ และแลคตาซอย ท าให้ในปี พ .ศ. 2542 

บริษัท เสริมสุข วายเอช เอส จ ากัด ได้ส่งนมถั่วเหลืองยี่ห้อ โย ออกสู่ตลาดทั้งในรูปแบบขวด และ

แบบกล่องยูเอชที เพื่อมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด แต่ด้วยรสชาติที่ยังไม่ถูกลิ้นคนไทย ท าให้

ผลิตภัณฑ์โยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี พ .ศ. 2544 บริษัทดัชมิลล์กรุ๊ป ซึ่งได้

ชื่อว่าเป็นบริษัทนมยักษ์ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จมากจากการท าตลาดนมเปร้ียว เป็นอีกบริษัทที่มี

ความสนใจในตลาดนมถั่วเหลือง จึงได้ส่งนมถั่วเหลืองยี่ห้อ ดีเอ็นเอ (DNA) ในรูปของกล่องยูเอชที 

ออกสู่ตลาด ท าให้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ยูเอชที มีคู่แข่งในตลาดถึง 3 ราย คือ แลคตาซอย ดี

เอ็นเอ จากเดิมที่มีเพียงแลคตาซอยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ ยูเอชที ก็ยังสามารถ

ชนะใจผู้บริโภคชาวไทย และครองความเป็นผู้น าในตลาดนมถั่วเหลืองมาได้จนถึงปัจจุบัน 
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(ณัฐนันท์ เติมวิเศษ, สัมภาษณ์) จากการใส่ใจในทุกรายละเอียดความพิถีพิถันและใส่ใจของผู้ผลิต 

ท าให้ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของบริษัท กรีนสปอต ได้รับความนิยม จากผู้บริโภคด้วยดีมา

โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นน้ าส้มกรีนสปอต ซึ่งผลิตจากน้ าส้มแท้ผสมใยส้ม ช่วยดับกระหาย ให้ความ

สดชื่นและไม่ท าลายสุขภาพ เนื่องจากไม่มีการอัดลมที่ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ในขณะที่นม

ถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค์ก็ตอบโจทย์เร่ืองคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเลือกใช้ถั่วเหลือง

ที่คัดสรรเฉพาะเกรดพรีเมี่ยม มาใช้ เพื่อให้ได้นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพ

ตั้งแต่กระบวนการผลิต และความความตั้งใจตั้งแต่ต้นทางกระทั่งปลายทาง ล้วนส่งผลให้นมถั่ว

เหลืองไวตามิ้ลค์ มียอดจ าหน่าย มากที่สุดตั้งแต่เร่ิมออกสู่ท้องตลาดจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบขวดหรือกล่อง รองรับการใช้งานของ ผู้บริโภคที่หลากหลาย ขณะที่ผลิตภัณฑ์วีซอย น้ านม

ถั่วเหลืองผสมธัญพืชที่หลากหลาย ทั้งข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวกล้อง งาด า อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์เต็ม

กล่อง ด้วยสรรพคุณในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ไปพร้อมๆ กับการท าให้

หัวใจแข็งแรง เป็นจุดเด่นของสินค้าก้าวขึ้นเป็นผู้น าเคร่ืองดื่มสุขภาพแห่งเอเชียและแอฟริกา เพราะ

ยึดมั่นปรัชญาในการด า เนินธุ รกิจที่ ว่ า  “ เราจะเติมพลังชีวิตและความสุขให้กับทุกคน                                

(To add vitality and happiness to people’s lives) จนประสบความส าเร็จในอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ทั้งในระดับ ประเทศและเป็นที่ รู้จักทั่วโลก แต่บริษัทกรีนสปอตยังคงไม่หยุดพัฒน า

คุณภาพสินค้า ไปพร้อมๆ กับทุ่มเทท างานอย่างหนัก เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้น าด้านเคร่ืองดื่มจากถั่ว

เหลืองที่มี คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการในทวีปเอเชียและแอฟริกา ภายในปีพ.ศ. 2563 ภายใต้

ปรัชญา การท างานแบบมืออาชีพทั้ง 4 ข้อ คือ 

  - เข้าถึงและตอบสนองความต้องการลูกค้า  (Serve Customer) 

  - มุ่งพัฒนาอยู่เสมอ (Do better) 

  - ร่วมด้วยช่วยกัน  (Team Spirit) 

  - สู่ความส าเร็จ  (Achievement) 

  คุณภาพที่ถูกยอมรับในระดับสากลนอกจากการยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของวงการ

น้ านมถั่วเหลืองมาเกินคร่ึงศตวรรษ การได้รับรองมาตรฐานและรางวัลต่าง ๆ ล้วนเป็นเคร่ืองพิสูจน์

ความความส าเร็จของกรีนสปอตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น รางวัล Thailand Energy Award ด้าน

อนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลผู้

ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น โดยกระทรวงพาณิชย์ รางวัล Thailand ICT Excellence Award 

ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัด
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จ าหน่ายสินค้า สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ NECTEC สถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ าปี 2557 มอบโดยกระทรวงแรงงาน รวมถึงตรา

สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ซึ่งมีความส าคัญ ทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็น

พลังขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล 
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2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 

ภาพท่ี  2.3  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.4  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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3.  ผังองค์กร 

โครงสร้างการบริหารงาน (ORGANITION CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา: บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานกรรมการบริหาร

Executive Vice President 

สายงานการผลิต สายงานการเงิน
และพัฒนา
ระบบ 

สายงานการตลาด 

ประธานกรรมการบริหาร 

Chief Executive Officer 

 

สายงานบริการ สายงานการขาย 
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4.  แผนท่ีของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

ภาพท่ี  2.5  แผนที่ต้ังบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด : หัวหมาก 
ที่อยู่ : 288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์: 0-2725-9800 โทรสาร:0-2725-9801 
เว็บไซต์: https://www.greenspot.co.th/contact เวลาท าการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30 น. 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 
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5.  นโยบายและวิสัยทัศน์ 
  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรและศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิต โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่มคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคสมัย ทั้งนี้ หากมีสินค้าที่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของสินค้าใหม่ๆ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของ
สินค้าใหม่ๆ และกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึง ความต้องการที่หลากหลายสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลัง ขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ 
น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล องผู้บริโภค เพื่อก้าวสู่ การเป็นผู้น าด้านเคร่ืองดื่มน้ านมถั่ว
เหลือง ในทวีป เอเชียและแอฟริกาโดยมีนโยบายและวิธีการด าเนินงานธุรกิจไว้ 3 ประการดังนี ้
  1. เป็นผู้น าทางด้านการผลิต และจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ใน
ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ 
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ขยายเครือข่ายของบริษัทและขยายแนวรบสู้ตลาดต่างประเทศ 
  นโยบายหลักในการบริหารงานของบริษัทปฏิบัติ 3 ข้อดังนี ้
  1. เน้นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับชั้น ซึ่งบริษัท ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ให้บุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุก 
  2. เน้นการผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ บริษัท ด าเนินการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ ราคาประหยัด และสะดวกต่อการบริโภค 
  3. ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทมีการลงทุนน าเคร่ืองจักรที่มีราคาสุง
มาใช้ในการผลิตนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ พร้อมทั้งติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงงาน 
  นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO9002 ไว้ว่า บริษัท กรีนสปอต  
จ ากัด มีความมุ่งมั่นเป็นผู้น าการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ 
เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้า ได้ก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพดังนี้ 
  1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 
  2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
เป้าหมายของงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใน
ระบบคุณภาพ 
  3. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนดของบริษัทฯ และพัฒนาสินค้า เพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภค 
  4. จัดจ าหน่าย ส่งมอบสินค้า และบริการลูกค้า ตามข้อตกลง 
  5. จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และจัดเก็บตามมาตรฐานที่ก าหนด
ของบริษัทฯ 
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ภาพท่ี  2.6  การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 

(ที่มา: http://www.ftiebusiness.com/shop/knowledge-detail) 
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จากการใส่ใจในทุกรายละเอียดความพิถีพิถันและใส่ใจของผู้ผลิต ท าให้ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การ

ผลิตของบริษัท กรีนสปอต ได้รับความนิยม จากผู้บริโภคด้วยดีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นน้ าส้ม

กรีนสปอต ซึ่งผลิตจากน้ าส้มแท้ผสมใยส้ม ช่วยดับกระหาย ให้ความสดชื่นและไม่ท าลายสุขภาพ 

เนื่องจากไม่มีการอัดลมที่ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ในขณะที่นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ ลค์ก็ตอบ

โจทย์เร่ืองคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเลือกใช้ถั่วเหลืองที่คัดสรรเฉพาะเกรด      

พรีเมี่ยม มาใช้ เพื่อให้ได้นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการ

ผลิต และความความตั้งใจต้ังแต่ต้นทางกระทั่งปลายทาง ล้วนส่งผลให้นมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ มียอด

จ าหน่าย มากที่สุดตั้งแต่เร่ิมออกสู่ท้องตลาดจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบขวดหรือกล่อง 

รองรับการใช้งานของ ผู้บริโภคที่หลากหลาย ขณะที่ผลิตภัณฑ์วีซอย น้ านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชที่

หลากหลาย ทั้งข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวกล้อง งาด า อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์เต็มกล่อง ด้วยสรรพคุณใน

การเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ไปพร้อมๆ กับการท าให้หัวใจแข็งแรง เป็นจุดเด่น

ของสินค้า นอกจากการยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของวงการน้ านมถั่วเหลืองมาเกินคร่ึงศตวรรษ การได้

รับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ล้วนเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความความส าเร็จของกรีนสปอตได้เป็น

อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น รางวัล Thailand Energy Award ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลผู้ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น โดย

กระทรวงพาณิชย์ รางวัล Thailand ICT Excellence Award ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จาก

โครงการติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้า สมาคมจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับ NECTEC สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงานประจ าปี 2557 มอบโดยกระทรวงแรงงาน รวมถึงตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ซึ่งมี

ความส าคัญ ทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความ

แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล 

  1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ประจ าปี 2557 หน่วยงาน HR  สถาบัน กระทรวงแรงงาน 

  2. รางวัลสถานประการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างานดีเด่นระดับประเทศ หน่วยงาน SAFETY สถาบัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  3. รางวัลมาตรฐานโรงงานสีเขียว  หน่วยงาน SAFETY สถาบัน กระทรวง  

อุตสาหกรรม 
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  4. ประกาศนียบัตรบริษัทที่มีผลการด าเนินกิจการดีเด่น  BEST PRACTICE ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ด้วยเทคนิค LEAN หน่วยงาน ผลิต  สถาบัน กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น 

                           5. THAILAND ENERGY AWARD ด้านอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงาน ผลิตสถาบัน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

                           6. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น หน่วยงาน IB สถาบัน รัฐบาล 

                           7. ZERO WASTE TO LANDFILL  ACHIEVEMENT AWARD หน่วยงาน 

SAFETY สถาบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                           8. THAILAND ICT EXCELLENCE AWARD ประเภท โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ 

จากโครงการติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้าหน่วยงาน ขายและ

การตลาดและ IT สถาบัน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ NECTEC 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ด้วยการปรับลวดลายบน         

บรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ และสีสันสะดุดตามากยิ่งขึ้น เช่นไวตามิ้ลค์แชมป์ส าหรับเด็ก  ผสม

ฟักทอง ซึ่งมีวิตามินเอที่ช่วยบ ารุงสายตา และช่วยในการมองเห็น พร้อมเบต้า แคโรทีน ช่วย

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ก็น าก้านกล้วย คาแร็กเตอร์การ์ตูนก้านกล้วย ได้แก่ ก้านกล้วย 

และชบาแก้วมาเป็นลวด ลายบนบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือไปจากลวดลาย "เป็นเพราะคาแร็กเตอร์ของ

การ์ตูนก้านกล้วย ตรงกับบุคลิกและแนวคิดของแบรนด์ไวตามิ้ลค์ คือ กายพร้อม ใจพร้อม เราท าได้ 

ซึ่งก้านกล้วยเองก็มีคาแร็กเตอร์ที่ค่อนข้างมุ่งมั่น และจริงจัง เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็น

สิ่งที่ไวตามิ้ลค์ท ามาโดยตลอด      เป็นการสร้างคุณค่าในใจ สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย        

นี้เป็นตัวอย่างเบื้อต้นที่ท าไวตามิ้ลค์ท าการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพราะไวตามิ้ลค์ยังได้ได้

ทุ่มเทสร้างฺ Brand awareness ด้วยกิจกรรมต่างมากมาย เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในโรงเรียน และ

ห้างสรรพสินค้ากว่า 400 จุด รวมไปถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และการจัดบูทชง

ชิม เพื่อให้เกิดการทดลองดื่มสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นการกระจายให้เกิดการรับรู้และรู้จักสิ้นค้าได้

เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันไวตามิ้ลค์ก าลังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย ลาวไนจิเรีย ซึ่ง

บริษัทก็ได้เข้าไปสร้าง Brandท า ให้เป็นที่รู้จักเช่นการสร้างหนังโฆษณา หรือเข้าไป Tie in ในพื้นที่

ต่างๆ ในการเป็นสปอนเซอร์ เช่นกิจกรรมกีฬาหรือ Even ต่าง ๆ เช่นที่ลาวจัดกิจกรรมวิ่งหรือที่
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กานาแข่งเต้น เป็นการสร้างการรับรู้ท าให้ผู้บริโภคนึกถึง Brand ได้ท าให้เป็นที่รู้จักหรือนึกถึงได้ ไว

ตามิ้ลค์มีการปรับปรุงและออกผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2541-2544 ตามรายละเอียดใน

ตารางที่7 กลยุทธ์หลักที่ไวตามิ้ลค์น ามาใช้ คือการแตก Sub Brand เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และเพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย การเลือกวางกลยุทธ์ในรูปแบบนี่ก็

เพื่อเสริมความแกร่งให้กับ Product Line ที่มีอยู่ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของไวตามิ้ลค์จะ  เป็นทุกระดับ 

(All Cass) ที่มีฐานอายุค่อนข้างกว้าง คือ 5-60 ปี (ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร.สัมภาษณ์) ส าหรับไวตา

มิ้ลค์ ยูเอชที ในอดีตจะมีการแตก Sub Brand โดยการเพิ่มความหลากหลายของรสชาติ แต่พอมา

ในช่วงปี 2541 ไวตามิ้ลค์ได้ปรับกลยุทธ์มาใช้วิธีการแตก Sub Brand โดยใช้ขนาดของกล่องและ

คุณประโยชน์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งและขยายตลาด โดยเร่ิมจากการเพิ่มขนาด 200 มิลลิลิตร ส าหรับ

กลุ่มผู้หญิงที่ รับประทานขนาด 250 มิลลิลิตรไม่หมด และกลุ่มเด็ก ต่อมามีการเพิ่มขนาด                      

500 มิลลิลิตร ขึ้นอีก เนื่องจากในช่วงนั่นคู่แข่งในตลาดนมอ่ืนๆจะมีแต่ขนาด 750 มิลลิลิตร และ1

ลิตร เท่านั้น มีเพียงแลคตาซอยที่ เร่ิมเข้ามาท าตลาด 500 มิลลิลิตร เช่นกัน จึงท าให้เป็นโอกาสดีที่  

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที จะเข้าไปในช่องว่างของตลาดนั้น แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับความนิยม

เท่าที่ควร ในภายหลังจึงยกเลิกไป จากนั้นไวตามิ้ลค์ ได้ออกสูตรเจ มาเพื่อรองรับความต้องการของ

ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งได้รับการตอบรับรับจากผู้บริโภคอย่างดี แต่มีปัญหาที่ว่า ไวตา

มิ้ลค์ สูตรเจ ซึ่งก็พบว่าคุณสมบัติของไวตามิ้ลค์ สูตรเจ ที่ไม่มีส่วนผสมของนมผงและมีน้ าตาลเพียง 

5% จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ห่วงเร่ืองสุขภาพและรูปร่าง ดังนั้นในปีต่อ  ๆ มา บริษัท ฯ จึง

พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ และสื่อสารทางการตลาด ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์

ในข้อนี้มากขึ้น  

  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 ภาพของไวตามิ้ลค์ สูตรเจ จึงเร่ิมเปลี่ยนเป็นไวตามิ้ลค์ 

สูตรไม่ผสมนมผง ที่นอกจากจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักส าหรับผู้ทานเจในเทศกาลเจแล้ว ในช่วงนอก

เทศกาลจะเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิงท างานยุคใหม่ที่ห่วงใย ใส่ใจในเร่ืองสุขภาพและรูปร่าง ไว

ตามิ้ลค์ สูตรเจ จึงไม่เป็น Seasonal Product อีกต่อไป (สุรชัย ชยุติ.สัมภาษณ์) ในปี พ.ศ. 2543 ไวตา

มิ้ลค์ ยูเอชที ได้เพิ่ม Sub Brand อีก 2 ตัว คือ ไวตามิ้ลค์ ไจแอนท์ ในกล่องทรง Wedge ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์แรกในตลาดนมที่น ากล่องรูปทรงนี้มาใช้ไวตามิ้ลค์ ไจแอนท์ มีขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ่ง

โดยรสชาติไม่แตกต่างจากไวตามิ้ลค์ 200 มิลลิลิตรในปัจจุบัน แต่ความแตกต่าง คือเร่ืองของ

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมา เพื่อมุ่งกลับเป้าหมายเด็กอายุ 6-10 ปี โดยเฉพาะ เพราะบริษัทฯ 

ต้องการให้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเอง ในขณะที่ไวตามิ้ลค์ ไจแอ้นท์แล้ว Sub 
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Brand อีกตัว คือ ไวตามิ้ลค์ ทรงสลิม ขนาด 1 ลิตร ที่ออกมาเพราะเราเร่ิมมองในภาพกว้างที่

ผู้บริโภคเป็นกลุ่มครอบครัว ไวตามิ้ลค์ 1 ลิตร จะเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับครอบครัวที่ดื่มเป็นประจ า 

ข้อดีไวตามิ้ลค์ ขนาด 1 ลิตร คือ ความคุ้มค่าในเร่ืองราคา กล่าวคือ เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้ว ไวตา

มิ้ลค์ ขนาด 1 ลิตร มีปริมาณเท่ากับการซื้อ ไวตามิ้ลค์ ขนาด 250 มิลลิลิตร จ านวน 4 กล่อง ซึ่งปกติ

กล่องละ 10 บาท เท่ากับต่อการบริโภค 1 ลิตร ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 40 บาท แต่หาก

ผู้บริโภคซื้อเป็นกล่องไวตามิ้ลค์ขนาด 1 ลิตร ซึ่งราคาเพียง 25 บาท ผู้บริโภคจะประหยัดค่าใช้จ่าย

ถึง 15 บาท นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังได้รับความสะดวกสบายในการบริโภค และสามารถเก็บรักษาได้

นาน เพราะก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์นี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงปัญหาของคู่แข่งในตลาดนมที่มีขนาด 

750 มิลลิลิตร 1 ลิตร พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานไม่สะดวก เนื่องจากเวลาเทจะหก 

เลอะเทอะ นอกจากนี้เมื่อเปิดแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นาน บริษัทฯ จึงได้น าปัญหานี้ไปปรับปรุงและได้

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือ ฝาปิดแบบ Recap และ Pull Tap System ซึ่งจะท าให้ไม่หกเลอะเทอะเวลา

รินใส่แก้ว และยังสามารถเก็บได้หลังจากเปิดนานถึง 7 วัน นอกากนี้ในปี พ.ศ. 2544 ไวตามิ้ลค์ ยู

เอชที  

ไวตามิ้ลค์ ทูโก น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ขนาด 300 มล. 

 

ภาพท่ี  2.7  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 

 



19 

 

  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตร ออริจินัล ขนาด 300 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง  มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ยูเอชที 1000 มล. 

ภาพท่ี  2.8  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 200 มล.  
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  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 
 

ไวตามิ้ลค์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ยูเอชที 250 มล. 
 

 

 
ภาพท่ี  2.9  มาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 250 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 

 

ไวตามิ้ลค์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ยูเอชที 200 มล. 
 

 

 
ภาพท่ี  2.10  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 200 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค ์ทูโก สูตรกลมกล่อม (Smooth & Milky) ขนาด 300 มล. 

 
ภาพท่ี  2.11  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตร ออริจินัล ขนาด 300 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   รสชาติ อร่อย กลมกล่อม นุ่มละมุน หอมกลิ่นนมน้ าตาลน้อยกว่า                  
6 กรัม / 100 มล.  ผ่านเกณฑ์ เคร่ืองดื่มทางเลือกสุขภาพ จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล มี Pro-Vita14 ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติและสารอาหารรวม 
14 ชนิด 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค ์ยูเอชท ีสูตรกลมกล่อม (Smooth & Milky) ขนาด 300 มล. 
 

 
ภาพท่ี  2.12  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 300 มล.  
   

https://www.greenspot.co.th/contact
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คุณประโยชน์ 
   รสชาติ อร่อย กลมกล่อม นุ่มละมุน หอมกลิ่นนมน้ าตาลน้อยกว่า                                  
6 กรัม / 100 มล. ผ่านเกณฑ์ เคร่ืองดื่มทางเลือกสุขภาพ จากมูลนิธส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มี Pro-Vita14 ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติและสารอาหาร
รวม 14 ชนิด 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 

ไวตามิ้ลค ์ยูเอชท ีสูตรกลมกล่อม (Smooth & Milky) ขนาด 125 มล. 

 
ภาพท่ี  2.13  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 125 มล.  

https://www.greenspot.co.th/contact
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  คุณประโยชน์ 
   รสชาติ อร่อย กลมกล่อม นุ่มละมุน หอมกลิ่นนมน้ าตาลน้อยกว่า                 
6 กรัม / 100 มล. ผ่านเกณฑ์ เคร่ืองดื่มทางเลือกสุขภาพ จากมูลนิธส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มี Pro-Vita14 ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติและสารอาหาร
รวม 14 ชนิด 
 

(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 250 มล. 

ภาพท่ี  2.14  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 250 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง 
น้ าตาลน้อยลงจากสูตรปกติ 44% โปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ด เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติ 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 125 มล. 

 

ภาพท่ี  2.15  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 125 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง 
น้ าตาลน้อยลงจากสูตรปกติ 44% โปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ด เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติ 
 

(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรเจ ขนาด 125 มล. 

ภาพท่ี  2.16  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตรเจ ขนาด 250 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   โปรตีนจากถั่วเหลืองสูงด้วยวิตามิน บี12, ดี และอี 
  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 300 มล. 

 

ภาพท่ี  2.17  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 300 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 330 มล. 

ภาพท่ี  2.18  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 330 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 180 มล. 

ภาพท่ี  2.19  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 
 
 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 180 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 
 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 110 มล. 

ภาพท่ี  2.20  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 110 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 300 มล. 
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ภาพท่ี  2.21  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 

  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 300 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีวิตามินบี 12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง อุดมด้วย 7 
คุณค่าวิตามินช่วยบ ารุงสมอง ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 แมกนีเซียมไอโอดีน โอเมก้า 3,6,9 
 (ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 
 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 300 มล. 

ภาพท่ี  2.22  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 
 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยู เอชทีสูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด               
300 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีวิตามินบี 12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง อุดมด้วย 7 
คุณค่าวิตามินช่วยบ ารุงสมอง ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 แมกนีเซียมไอโอดีน โอเมก้า 3,6,9 
 
 (ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 
 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 180 มล. 

 
ภาพท่ี  2.22  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 180 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีวิตามินบี 12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง อุดมด้วย 7 
คุณค่าวิตามินช่วยบ ารุงสมอง ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 แมกนีเซียมไอโอดีน โอเมก้า 3,6,9 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

บทที ่ 3 
แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

 
 ในกรณีศึกษา เ ร่ือง การศึกษาเทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า         
บริษัท กรีนสปอต จ ากัด คณะผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า   
การก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.  ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
 3.  ทฤษฏีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บสินค้า 
4.  นิยามค าศัพท์ 
1.  แนวคิดและทฤษฏีเทคโนโลยีคลังสินค้า 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลังสินค้า โดยได้รับการคิดค้นระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลังสินค้า นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์ในการบริหารคลังสินค้าแล้ว 
ปัจจุบันทุกคลังสินค้าได้น าระบบ Barcode มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ ซึ่ง
ถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเร่ืองการลดความผิดพลาด สามารถเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ตรวจเช็คสินค้าโดยไม่ต้องใช้คนนับ ลดความผิดพลาดในการท างานได้มาก 
นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าสมัยใหม่เป็นจ านวนมากที่เร่ิมน าเทคโนโลยี  มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานในคลังสินค้าให้สะดวก และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการท างาน สามารถสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อน
จากการท างาน ระบบเทคโนโลยีที่ใช้กับคลังสินค้าสามารถแบ่งได้ขึ้นเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว และยังคง
ได้รับการยอมรับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแนวคิดมาตรฐานคือ การใช้รหัสซึ่งประกอบ
ไปด้วยแถบสีด าเข้ม (Bar) ซึ่งมีความกว้างยาวต่างๆ พิมพ์เรียงตัวกัน โดยมีช่องว่าง ซึ่งมีความกว้าง
แตกต่างกัน ทั้งนี้มีการก าหนดมาตรฐานเพื่อใช้รหัสแทนตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ โดยน ารหัสแถบ
สัญลักษณ์เหล่านี้ไปปิดไว้หรือพิมพ์ไว้บนสินค้าหรือฉลากสินค้าต่างๆ การอ่านค่ารหัส Barcode 
กระท าโดยใช้เคร่ืองมืออ่านรหัสซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นเคร่ืองมือยิงเหมือนปืนชนิดต้ังประจ าที่ หรือแบบ
เคร่ืองอ่านบัตรชนิดรูดBarcode หมายถึงระบบสัญลักษณ์ หรือ เคร่ืองหมายประจ าตัว สินค้าซึ่งเป็น
เลขรหัสโดยทั่วไปจะเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อสื่อหรือบ่งบอกถึง ประเทศผู้ผลิต-บริษัทที่ผลิต-ชนิด
ของสินค้า-ราคาสินค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในการตรวจสอบสินค้า
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต, การเก็บสินค้า, การจัดจ าหน่าย, ก าหนดนโยบายการตลาด รวมทั้งการ
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เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าซึ่งสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ต้องจ้าง
แรงงานเพิ่มในการเปลี่ยนแปลงป้ายราคาและลดการจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มอีก ทั้งการใช้บาร์โค้ดก็
ไม่ยากจนเกินไปเพียงน าเอาตัวเลขของผู้ผลิตและผู้ประกอบการท าก าหนดขึ้นมาแปลงเป็นรหัส
คอมพิวเตอร์และก าหนดเป็นสัญลักษณ์แท่งด าสลับขาวที่มี ขนาดต่างกันพิมพ์ติดบนตัวสินค้าส่วน
การอ่านรหัสนั้นสามารถกระท าได้โดยน าแถบบาร์โค้ดหรือรหัสแท่งนี้ไปผ่านเคร่ืองสแกนเนอร์ 
(Scanner) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการอ่านแถบบาร์โค้ด เคร่ืองมือนี้จะเชื่อมโยงกับ
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดของสินค้าประเภทต่างๆ เมื่อเคร่ืองสแกนเนอร์นี้อ่านและรับรู้รหัสจาก
ความแตกต่างของแถบด าสลับขาวที่หนาบางต่างกัน ก็จะส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อท าการ
ประมวลผลข้อมูลที่อ่านได้จากบาร์โค้ด โดยจะมีรายละเอียดของประเภทสินค้า ราคาที่จ าหน่ายที่ส่ง
ตรงไปยังจุดขาย และพิมพ์ใบเสร็จออกมาในทันทีซึ่งจะช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าและ
การคิดเงินของพนักงานเก็บเงิน และ พนักงานที่ให้บริการเร็วขึ้น ประหยัดเวลาส าหรับลูกค้าการ
ออกเลขหมายให้กับสินค้าแต่ละตัวจะช่วยให้การติดต่อกันระหว่างผู้ค้า (ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจ าหน่าย 
และผู้ค้าปลีก) สามารถท างานได้ราบร่ืนขึ้น เปรียบได้กับบัตรประจ าตัวประชาชนที่เป็นเคร่ือง
ชี้บอกถึงความแตกต่างกันของแต่ละคน เลขหมายประจ าตัวสินค้าก็เป็นเคร่ืองชี้บอกถึงความ
แตกต่างของสินค้าชนิดน้ันๆกับสินค้าอ่ืนๆ สินค้าทุกชนิดที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดสี
จ านวนบรรจุ จะมีเลขหมายประจ าตัวตัวสินค้าต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไอศกรีมรสวนิลาจะมีหมาย
ประจ าตัวคนละหมายเลขต่างจากไอศกรีมรสช๊อกโกแล็ต หรือในกรณีกล่องใหญ่ที่บรรจุถ้วย 10 ใบ
จะมีหมายเลขประจ าตัวแตกต่างจากถ้วย 1 ใบ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2547, หน้า 25) ได้ให้
ความหมายว่า รหัสแท่งที่ปรากฏบนสินค้าต่างๆนั้นไม่ได้แสดงข้อมูลการขาย แต่เป็นตัวเลขอ้างอิง 
(Reference number) ที่ก าหนดขึ้นเพื่อแยกชนิดของสินค้านั้นๆ ส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่น 
บริษัทผู้ผลิต ประเภทของสินค้า ปริมาณ เลขที่ของผลิตภัณฑ์และอื่นๆ จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะ
ถูกน าข้อมูลออกมาเมื่อแถบบาร์โค้ดถูกอ่านโดยเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 
 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี Barcode ค านายอภิปรัชญาสกุล(2547, หน้า 
96)ได้อธิบายองค์ประกอบของระบบบาร์โค้ด(BarCoding Elements) ไว้ว่าสัญลักษณ์ของบาร์โค้ดที่
ใช้กันมีการก าหนดขึ้นมาหลายรูปแบบตามมาตรฐานของแต่ละองค์กร และตามจุดประสงค์ของการ
ใช้งาน โดยทั่วไปแล้วบาร์โค้ดจะมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.  ส่วนลายเส้น ซึ่งเป็นลายเส้นแถบสีขาว (โปร่งแสง) และสีด า มีขนาดความ
กว้างของลายเส้นตามมาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์โค้ด 
 2.  ส่วนข้อมูลตัวอักษร เป็นส่วนที่แสดงความหมายของชุดข้อมูลลายเส้นส าหรับ
ให้อ่านเข้าใจ 
 3.  ส่วนแถบว่าง เป็นส่วนที่เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดใช้ก าหนดขอบเขต ของบาร์โค้ด 
และก าหนดค่าให้กับสีขาว (ความเข้มของการสะท้อนแสงในสีของพื้นผิวแต่ละชนิดที่ใช้แทนสีขาว
โดยทุกเส้นจะมีความยาวเท่ากันเรียงตามล าดับในแนวนอนจากซ้ายไปขวา 
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ภาพท่ี  3.1  องค์ประกอบของบาร์โค้ด 
  
 วิธีการท างานเมื่อเคร่ืองอ่านผ่านรหัสที่ติดไว้แสงจากเคร่ืองอ่านจะถูกดูดในส่วน
ของแท่งสีด า และส่วนช่องว่างสีขาวจะสะท้อนและจะมีตัวจับแสงที่สะท้อนกลับ (A photocell 
detector)และเปลี่ยนเป็นสัญญาณอิเล็คทรอนิคส่งไปยังคอมพิวเตอร์โดยมีซอฟแวร์ส าหรับแปล
สัญญาณต่ออีกครั้ง และส่งไปยังโปรแกรมประมวลผลข้อมูลเก็บข้อมูลไว้ใช้งานต่อไป 
  บาร์โค้ด (Barcode) เป็นรหัสแท่งประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีด า) และเส้น
สว่าง(มักเป็นสีขาว) วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่าย ขึ้น โดยใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 
(Barcode Scanner) ซึ่งจะท างานได้รวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก 
บาร์โค้ดเร่ิมก าเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ทางด้านพาณิชย์ขึ้น ส าหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและสัญลักษณ์ที่สามารถช่วยกิจการด้าน
อุตสาหกรรม และสามารถจัดพิมพ์ระบบบาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform ขึ้นได้ในปี 1973 ต่อมาในปี 
1975 กลุ่มประเทศยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อสร้างระบบบาร์โค้ดเรียกว่า EAN-
European Article Numbering สมาคม EAN เติบโตครอบคลุมยุโรปและประเทศอ่ืนๆ(ยกเว้น
อเมริกาเหนือ) และระบบบาร์โค้ด EAN เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 1987 โดยหลักการแล้ว 
บาร์โค้ดจะถูกอ่านด้วยเคร่ืองสแกนเนอร์ บันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่
ต้องกดปุ่มที่แท่นพิมพ์ ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วในการท างาน รวมถึงอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า เชื่อถือได้ และจะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันระบบบาร์โค้ดเข้าไปมีบทบาทในทุกส่วนของ 
อุตสาหกรรม การค้าขาย และการบริการ ที่ต้องใช้การบริหารจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์  และปัจจุบันมีกระประยุกต์การใช้งานบาร์โค้ดเข้ากับการใช้งานของ Mobile 
Computer ซึ่งสามารถพกพาได้สะดวก เพื่อท าการจัดเก็บ แสดงผล ตรวจสอบ และประมวลในด้าน
อ่ืนๆ ได้ด้วย 
 บาร์โค้ด 2 มิต ิเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติมจากบาร์โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้
บรรจุข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ท าให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 
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ตัวอักษร หรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า ข้อมูลที่บรรจุ
สามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญ่ีปุ่น จีน หรือ เกาหลี เป็นต้น และบาร์ 
โค้ด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและ
ถอดรหัสบาร์โค้ด 2 มิติมีตั้งแต่เคร่ืองอ่านแบบซีซีดี หรือเคร่ืองอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับบาร์โค้ด 
1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัส ไว้ ลักษณะของ
บาร์โค้ด 2 มิติมีอยู่มากมายตามชนิดของบาร์โค้ด เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คล้ายกันกับบาร์โค้ด 1 มิต ิ
 
 บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. บาร์โค้ด 2 มิติ แบบสแต๊ก (Stacked Barcode) บาร์โค้ดแบบสแต๊กมีลักษณะ
คล้ายกับการน าบาร์โค้ด 1 มิติมาวางซ้อนกันหลายแนว มีการท างานโดยอ่านภาพบาร์โค้ดแล้วปรับ
ความกว้างของบาร์โค้ดก่อนท าการถอดรหัส ซึ่งการปรับความกว้างนี้ท าให้สามารถถอดรหัสจากที่
เสียหายบางส่วนได้ โดยส่วนที่เสียหายนั้นต้องไม่เสียหายเกินขีดจ ากัดหนึ่งที่ก าหนดไว้ การอ่าน
บาร์โค้ดแบบสแต๊กสามารถอ่านได้ทิศทางเดียว เช่น อ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย และการ
อ่านจากด้านบนลงล่างหรือจากด้านล่างขึ้นด้านบนตัวอย่างบาร์โค้ดแบบสแต๊ก คือ บาร์โค้ดแบบ 
PDF417 (Portable Data File) 
 2. บาร์โค้ด 2 มิติ แบบเมตริกซ์ (Matrix Codes) บาร์โค้ดแบบเมตริกซ์มีลักษณะ
หลากหลายและมีความเป็นสองมิติมากกว่าบาร์โค้ดแบบ สแต๊กที่เหมือนน าบาร์โค้ด 1 มิติไปซ้อน
กัน ลักษณะเด่นของบาร์โค้ดแบบเมตริกซ์คือมีรูปแบบค้นหา (Finder Pattern) ท าหน้าที่เป็น
ตัวอ้างอิงต าแหน่งในการอ่านและถอดรหัสข้อมูล ช่วยให้อ่านข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถอ่าน
บาร์โค้ดได้แม้บาร์โค้เอียง หมุน หรือกลับหัว ตัวอย่างของบาร์โค้ดแบบแมตริกซ์ คือ บาร์โค้ดแบบ 
MaxiCode , บาร์โค้ดแบบ Data Matrix ,บาร์โค้ดแบบ QR Code 
 รูปสัญลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ของรหัสแท่ง 
 รูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วเราจะคุ้นเคยกับรูป 
สัญลักษณ์ของรหัสแท่ง ที่ใช้ตามร้านขายของอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือซุปเปอร์มาร์เกต แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วรูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ประเภทของอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านการผลิต หรือด้านธุรกิจขายปลีก ซึ่งรูปสัญลักษณ์นี้ใช้ได้เฉพาะ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของใครของมัน ไม่สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้ คุณอาจจะมีค าถามว่า
ท าไมจะต้องมีรูปสัญลักษณ์ ของรหัสแท่งที่แตกต่างกันด้วย ค าตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ รูปสัญลักษณ์
เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ เท่านั้น รูปสัญลักษณ์ของรหัส
แท่งที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 
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 บาร์โค้ดแบบตัวเลข 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  3.2  องค์ประกอบของบาร์โค้ดยูพีซี/อีเอเอ็น (UPC/EAN) 
 

 ยูพีซี/อีเอเอ็น (UPC/EAN) รูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งประเภทนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ใช้ส าหรับการเก็บเงิน (check out) ยูพีซีเป็นรหัสแท่งที่มีความยาวของรหัสแท่งที่แน่นอนไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเป็นมาตรฐาน ที่ถูกก าหนดใช้ในธุรกิจขายปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวกับ
อาหารเท่านั้น ยูพีซีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถน ามาใช้งานกับมาตรฐานรหัสสินค้าที่เป็นตัวเลข 
12 หลักส าหรับธุรกิจด้านนี้EAN-13(European Article Numbering internationalretailproduct code) 
เป็นแบบบาร์โค้ดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยบาร์โค้ดประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะ
ของชุดตัวเลขจ านวน 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 3 หลักแรก คือ รหัสของประเทศที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ผลิตได้ท าการลงทะเบียน
ได้ท าการผลิตจากประเทศไหน 
 4 หลักถัดมา คือ รหัสโรงงานที่ผลิต 
 5 หลักถัดมา คือ รหัสของสินค้า 
 และ ตัวเลขในหลักสุดท้าย จะเป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด 
(Check digit) แม้ว่าบาร์โค้ดแบบ EAN-13 จะได้รับการยอมรับไปทั่วโลก แต่ในสหรัฐอเมริกาและ
แคนนาที่เป็นต้นก าเนิดบาร์โค้ดแบบ UPC-A ยังคงมีการใช้บาร์โค้ดแบบเดิม จนวันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 2005 หน่วยงาน Uniform Code Council ได้ประกาศให้ใช้บาร์โค้ดแบบ EAN-13 ไปพร้อมๆ 
กับ UPC-A ที่ใช้อยู่เดิม การออกประกาศในคร้ังนี้ท าให้ผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ 
อเมริกาและแคนาดาต้องใช้บาร์โค้ดทั้ง 2 แบบบนผลิตภัณฑ์ 
 การค านวณตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ดแบบ EAN-13 (Check digit 
Calculation) 
 *  น าตัวเลขในต าแหน่งคู่ (หลักที่ 2,4,6,8,10,12 )มารวมกัน แล้วคูณด้วย 3 
*  น าตัวเลขในต าแหน่งคี่ (หลักที่ 1,3,5,7,9,11 )มารวมกัน 
*  น าผลลัพธ์จากข้อ 1 และ 2 มารวมกัน 
*  น าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 3 ท าการ MOD ด้วย 10 จะได้เป็นตัวเลข (Check digit ) ที่จะต้องแสดงใน
หลักที่ 13 
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ภาพท่ี  3.3  องค์ประกอบของบาร์โค้ด EAN-8 

 
 EAN-8  เป็นบาร์โค้ดแบบ EAN ที่เหมาะสมหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ใช้หลักการ
คล้ายกันกับบาร์โค้ดแบบ EAN-13 แต่จ านวนหลักน้อยกว่า คือ จะมีตัวเลช 2 หรือ 3 หลัก แทนรหัส
ประเทศ  4 หรือ 5 หลักเป็นข้อมูลสินค้า และอีก 1 หลักส าหรับตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ
บาร์โค้ด (Check Digit) แต่สามารถขยายจ านวนหลักออกไปได้อีก 2 หรือ 5 หลัก ในลักษณะของ 
Extension Barcode  (UPC-A+2 , UPC-A+5 ) ซึ่งเป็นคนละลักษณะกับการใช้บาร์โค้ดแบบ UPC-E 
ที่จะต้องพิมพ์ออกมาในรูปแบบเต็มเหมือน UPC-A แต่ท าการตัด 0 (ศุนย์) ออกข้อมูลตัวเลขใน
สัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ EAN-8 จะบ่งชี้ถึงผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  3.4  องค์ประกอบของบาร์โค้ด UPC-A (Universal Product Code) 

 
 UPC-A (Universal Product Code) พบมากในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ แคนนาดา รหัสบาร์โค้ดที่ใช้เป็นแบบ 12 หลัก  หลักที่ 1 เป็นหลักที่ระบุ
ประเภทสินค้า และตัวที่ 12 เป็นหลักที่แสดงตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด  รหัส
บาร์โค้ดแบบ UPC มีหน่วยงาน Uniform Council [UCC] ที่ตั้งอยู่รัฐ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ดูแลในการจดทะเบียนบาร์โค้ด 
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ภาพท่ี  3.5  องค์ประกอบของบาร์โค้ด UPC-E 
 
 UPC-E  เป็นบาร์โค้ดแบบ UPC ที่เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ถูกพัฒนามา
จากบาร์โค้ดแบบ UPC-A โดยตัดจะเลข 0 (ศูนย์) ออกทั้งหมด บาร์โค้ด UPC-E สามารถพิมพ์
ออกมาได้ขนาดเล็กมาก ไว้ใช้ส าหรับป้านขนาดเล็กที่ติดบนตัวสินค้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
  ภาพท่ี  3.6  องค์ประกอบของบาร์โค้ด Interleaved 2 of 5 

 Inte rleaved 2 of 5  เป็นรหัสบาร์โค้ดที่ใช้ในระบบรับ-ส่งสินค้า รหัสบาร์โค้ด
แบบนี้เหมาะส าหรับพิมพ์ลงบนกระดาษลูกฟูก มักใช้ในโกดังจัดเก็บสินค้า และอุตสาหกรรมต่างๆ 
 บาร์โค้ดที่ใช้ตัวเลขและตัวอักษร 
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  ภาพท่ี  3.7  องค์ประกอบของบาร์โค้ด 39 (Code 39) 
 

 โค้ด 39 (Code 39) รูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งประเภทนี้ถูกพัฒนาขึ้นมา จากความ
ต้องการที่จะน าเอาข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเข้าไปในรหัสแท่ง ด้วย และโค้ด 39 ก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของ
รหัสแท่งที่นิยมใช้มากที่สุดในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยทั่วไปแล้วนิยม
น าไปใช้งานด้านการจัดการสินค้าคงคลัง หรือการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบใน
โรงงานผลิตสินค้า ความยาวของรูปสัญลักษณ์แบบโค้ด 39 นี้ค่อนข้างยาวและอาจจะไม่เหมาะสม
หากฉลากสินค้ามีพื้นที่จ ากัด 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  3.8  องค์ประกอบของบาร์โค้ด 128 (Code 128)  
 

 โค้ด 128 (Code 128)  เนื่องจากโค้ด 39 เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้ค่อนข้างจ ากัด 
ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาโค้ด 128 ขึ้นมาใช้งาน และเหมาะสมกับฉลากสินค้าที่มีพื้นที่จ ากัด เพราะ
รหัสแท่งแบบโค้ด 128 นี้จะกะทัดรัดและดูแน่นกว่าโค้ด 39 โดยทั่วไปแล้วโค้ด 128 นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรม การจัดส่งสินค้าซึ่งมีปัญหาด้านการพิมพ์ฉลาก 
 บาร์โค้ด 2 มิติ โพสต์เน็ต (Postnet) เป็นรูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งที่ถูกพัฒนา
ส าหรับการไปรษณีย์ ของประเทศอเมริกาโดยเฉพาะ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในรหัสแท่งแบบโพสต์เน็ตคือ
รหัสไปรษณีย์ เพื่อใช้ส าหรับการแยกประเภทของจดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง 
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ภาพท่ี  3.9 องค์ประกอบของบาร์โค้ดโพสต์เน็ต (Postnet) 
 
 PDF417 (Portable Data File) เป็นบาร์โค้ด 2 มิติแบบสแต๊ก ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 
ค.ศ. 1992 โดยบริษัท Symbol Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา บาร์โค้ดแบบ PDF417 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 15438 และ AIM USS-PDF417 ลักษณะบาร์โค้ดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีส่วนแทนรหัสข้อมูลหรือที่เรียกว่าโมดูลข้อมูล (Data Module) เป็นแถบสีด าและสี
ขาวเรียงตัวกันหลายๆ แถวทางแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ถึง 90 แถว และ 1 ถึง 30 
คอลัมน์ สามารถบรรจุข้อมูลได้มากสุดถึง 2,710 ตัวเลข 1,850 ตัวอักษร 1,018 ไบนารี ค าว่า PDF 
ย่อมาจาก Portable Data File และประกอบไปด้วย 4 แถบ และ 4 ช่องว่างใน 17 โมดูล จึงท าให้ได้
หมายเลข 417 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดจะสามารถอ่านได้ในทิศทางเดียว เช่น อ่านจากทางซ้ายไปขวา 
หรือ ขวาไปซ้าย และอ่านจากบนลงล่าง หรือ ล่างขึ้นบน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่บาร์โค้ดแบบ PDF 
417 จะน าไปใช้กับงานที่ต้องการความละเอียด และถูกต้องเป็นพิเศษ   พีดีเอฟ417 (PDF417) รูป
สัญลักษณ์ของรหัสแท่งแบบพีดีเอฟ417 หรือเรียกอีกอย่างว่า รหัสแท่งสองมิติ เป็นรูปสัญลักษณ์ที่มี
ความหนาแน่นของรหัสแท่ง มากกว่าปกติและไม่เป็นเส้นตรง ใกล้เคียงกับตารางค าศัพท์อักษรไขว้
ที่เคยเห็นอยู่ทั่วไป สิ่งที่ท าให้รหัสแท่งแบบพีดีเอฟ417แตกต่างจากรหัสแท่งแบบอ่ืน ๆ ที่กล่าว
มาแล้วทั้งหมดก็คือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรหัสแท่ง พีดีเอฟ417 จะเก็บข้อมูลเป็นลักษณะแฟ้มข้อมูล
แทนที่จะเป็นข้อมูลตัวเลขอ้างอิง บางรัฐ (ในประเทศอเมริกา) จะน ารหัสแท่งสองมิตินี้ไปใช้บน
ใบขับขี่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณได้มากมาย เช่นชื่อของคุณ รูปถ่าย บันทึกข้อหาที่คุณ
เคยฝ่าฝืนกฎจราจร และข้อมูลอ่ืน ๆ รูปสัญลักษณ์แบบพีดีเอฟ417 ซึ่งมีขนาดเท่ากับแสตมป์นี้
สามารถที่จะเก็บเนื้อหา ของค าประกาศที่เกทตี้ส์เบอร์กได้ทั้งหมด 
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  ภาพท่ี  3.10  องค์ประกอบของบาร์โค้ด Data Matrix 
 
 Data Matrix บาร์โค้ด 2 มิติแบบนี้ ถูกพัฒนาดโดยบริษัท RVSI Acuity Cimatrix 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1989 สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 16022 และ ANSI/AIM 
BC11-ISS-Data Matrix ลักษณะบาร์โค้ดมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส าหรับบาร์โค้ด
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีโมดูลข้อมูลระหว่าง 10 x 10 ถึง 144 x 144 โมดูล และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 8 x 18 
ถึง 16 x 48 โมดูล Data Matrix สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุด 3,116 ตัวเลข หรือ 2.355 ตัวอักษร 
แต่ส าหรับข้อมูลประเภทอ่ืนได้แก่ข้อมูลเลขฐานสองบรรจุได้  1,556 ไบต์ (1 ไบต์เท่ากับ
เลขฐานสอง 8 หลัก) และตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่นบรรจุได้ 778 ตัวอักษร รูปแบบค้นหาของบาร์โค้ด
แบบ Data Matrix อยู่ที่ต าแหน่งของด้านซ้ายและด้านล่างของบาร์โค้ด บาร์โค้ด Data Matrix ส่วน
ใหญ่ใช้ในงานที่มีพื้นที่จ ากัดและต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็กสิ่งที่ส าคัญควรจ าก็คือถ้าขนาดของแท่ง
และช่องว่างของรูปสัญลักษณ์ของ รหัสแท่งยิ่งกว้างเท่าไหร่ พื้นที่ที่ใช้พิมพ์รหัสแท่งก็จะกว้างขึ้น
ไปเท่านั้นเป็นผลให้ความแน่นและความทึบของรหัสแท่งลดลงไปตามกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้า
ขนาดของแท่งและช่องว่างแคบลงไปพื้นที่ที่ใช้พิมพ์รหัสแท่งก็น้อยลงไป เป็นผลให้ความแน่นและ
ความทึบของรหัสแท่งเพิ่มมากขึ้น 
 วีธีการอ่านรหัสแท่ง รหัสแท่งถูกอ่านโดยการฉายแสงพาดไปยังรูปสัญลักษณ์บน
ฉลาก จะมองเห็นเพียงแสงเลเซอร์สีแดงบาง ๆ ที่ถูกยิงออกมาจากสแกนเนอร์เท่านั้น แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้นแสงที่ยิงออกจากสแกนเนอร์นั้นจะถูกดูดซับไว้โดยแท่งสีทึบของรหัสแท่ง และ
สะท้อนออกไปด้วยช่องว่างสีขาวของรหัสแท่ง เคร่ืองสแกนเนอร์จะท าการเก็บเอาแสงที่ถูกสะท้อน
กลับออกมานั้น แล้ว เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า  แสงเลเซอร์ที่ยิงออกมาจากสแกนเนอร์ 
(แหล่งก าเนิดแสง) จะท าการอ่านรหัสแท่งเร่ิมต้นจากส่วนที่เป็นสีขาว (ไควเอ็ดโซน , Quiet zone) 
ก่อนรูปแท่งสีด าแท่งแรก และท าการอ่านไปจนถึงส่วนที่เป็นสีขาวหลังจากรูปแท่งสีด าแท่งสุดท้าย 
ถ้าแสงเลเซอร์นั้นฉายออกนอกขอบเขตของรูปสัญลักษณ์ ของรหัสแท่งแล้ว เคร่ืองจะไม่สามารถ
อ่านรหัสแท่งได้ ความสูงของรูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งนั้นถูกก าหนดมาในมีความสูง ที่เพียงพอ
ท าให้การอ่านรหัสเป็นไปอย่างราบร่ืนไม่ออกนอกขอบเขต ถ้าข้อมูลที่เก็บอยู่ในรหัสแท่งเพิ่มขึ้น
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มากเท่าไร ความยาวของรูปสัญลักษณ์จะยาวเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความสูงของรหัสเพิ่มขึ้นตามไป
เช่นเดียวกัน 
 ประเภทของสแกนเนอร์ ในปัจจุบันสแกนเนอร์แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ 
คือ แบบฟิกซ์ แบบส าหรับอ่านรหัสแท่งเป็นชุดชนิดพกพาได้ และแบบไร้สายชนิดพกพา 
 1. สแกนเนอร์แบบฟิกซ์ (ชนิดถือ และชนิดตั้งโต๊ะ) โดยทั่วไปจะยังคงมีสายติดอยู่
กับคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัล (terminal) และสามารถใช้อ่านรหัสแท่งได้ครั้งละหนึ่งรหัสเท่านั้น 
 2. สแกนเนอร์แบบส าหรับอ่านรหัสแท่งเป็นชุดชนิดพกพานั้น ท างานโดยใช้
แบตเตอร่ีและท าการเก็บข้อมูลที่อ่านได้ไว้ในส่วนความจ า ที่อยู่ในตัวมันเอง จนกว่าจะมีการย้าย
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ 
 3. สแกนเนอร์แบบไร้สายชนิดพกพานั้นท าการเก็บข้อมูล ที่อ่านได้ไว้ในส่วน
ความจ าเช่นเดียวกัน แต่ว่าข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ทันที ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีหากมีปัญหา ที่ต้องท าการตัดสินใจขณะนั้นทันที 
 การท างานของสแกนเนอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์โดยทั่วไปแล้วจะมีส่วนประกอบ
พื้นฐานคือหัวอ่าน เคร่ืองถอดรหัส และสายไฟส าหรับการเชื่อมต่อ ระหว่างเคร่ืองถอดรหัสและ
คอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัล 
 หน้าที่หลักของหัวอ่านก็คือท าการอ่านรูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่ง และท าการส่ง
สัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากการอ่านรหัสแท่งไปยังคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามเคร่ืองถอดรหัสเป็น
ตัวแปลรหัสแท่งที่อยู่บนรูปสัญลักษณ์ และท าการวิเคราะห์สิ่งที่อ่านได้ เพื่อท าการส่งต่อข้อมูลไป
ยังคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองสแกนเนอร์มีทั้งเคร่ืองที่มีอุปกรณ์ถอดรหัสในตัว หรือเป็นอุปกรณ์แยก
ออกไปต่างหากเพื่อท าการถอดรหัส อุปกรณ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า อินเทอร์เฟส ( interface) หรือเวดจ์ 
(wedge) เคร่ืองสแกนเนอร์แบบไม่มีเคร่ืองถอดรหัสในตัวนั้น นิยมน าไปใช้งานร่วมกับเคร่ือง
สแกนเนอร์ส าหรับอ่านรหัสแท่งเป็นชุด ซึ่งการถอดรหัสจะเกิดขึ้นที่เทอร์มินัลเองการติดตั้ง
สแกนเนอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์แบบฟิกซ์ เคร่ืองอ่านชนิดใช้แป้นพิมพ์เคร่ืองอ่าน
ชนิดใช้แป้นพิมพ์นี้จะถูกติดตั้งเข้ากับพอร์ทที่เรียกว่าคีย์บอร์ด อินเทอร์เฟส (keyboard interface) 
เมื่อมีการอ่านข้อมูลจากรหัสแท่งเข้ามาแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกป้อนเข้าคอมพิวเตอร์โดยผ่าน
แป้นพิมพ์ บางคร้ังจะเรียกเคร่ืองสแกนเนอร์ชนิดนี้ว่าเคร่ืองอ่านแบบตอกเพราะมีการใช้แป้นพิมพ์
จริง ๆ เคร่ืองอ่านชนิดนี้จะถูกติดตั้งเป็นเสมือนแป้นพิมพ์อันที่สอง ข้อดีของการใช้เคร่ือง
สแกนเนอร์ชนิดน้ีก็คือเราไม่ต้องเป็นกังวลกับเร่ืองซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่และไม่จ าเป็นต้อง มีการเปลี่ยง
แปลงซอฟต์แวร์อะไรใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะซอฟต์แวร์ที่ท างานอยู่นั้นจะคิดว่ามีการป้อนข้อมูลจากทาง
แป้นพิมพ์โดยคน 
 เคร่ืองอ่านรหัสแท่งแบบซีเรียลพอร์ท (serial port) วิธีการอ่านรหัสแท่งอีกวิธีหนึ่ง
คือการใช้สแกนเนอร์ แบบซีเรียลพอร์ทแบบอาร์เอส-232 (RS-232) ข้อมูลในรหัสแท่งจะถูกส่งเข้า
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ไปยังคอมพิวเตอร์ในรูป แบบแอสคีย์ (ASCII) เสมือนคุณเป็นคนป้อนข้อมูลเข้าด้วยตัวเอง การใช้
เคร่ืองอ่านรหัสแท่งแบบซีเรียลพอร์ทเหมาะส าหรับงาน ที่มีคนใช้งานจ านวนมาก เนื่องจากเราใช้
เทอร์มินัลที่มีซีเรียลพอร์ท ท าให้เราสามารถท าการเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองเข้า
ด้วยกัน และรับส่งข้อมูลเป็นรูปแบบแอสคีย์ 
 เคร่ืองสแกนเนอร์แบบส าหรับอ่านรหัสแท่งเป็นชุดชนิดพกพาเคร่ืองสแกนเนอร์
ชนิดมีท างานโดยใช้แบตเตอร่ี และท าการเก็บข้อมูลที่อ่านได้ไว้ในส่วนความจ าในตัวมันเอง และท า
การส่งถ่ายข้อมูลในเวลาอ่ืน ๆ ส่วนประกอบของสแกนเนอร์แบบส าหรับอ่านรหัสแท่งเป็นชุดชนิด
พกพานั้นคือ หัวอ่าน และหน้าจอแอลซีดี (LCD) เพื่อแสดงข้อความให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ว่าจะต้องท า
อะไรขั้นต่อไป และท าการป้อนข้อมูลต่างๆเข้าไปการถ่ายโอนข้อมูลที่อ่านได้นั้นจะต้องผ่านเครเดิล 
(cradle) เท่านั้น สแกนเนอร์แบบส าหรับอ่านรหัสแท่งเป็นชุดชนิดพกพาเหมาะส าหรับประเภทของ
งานที่ต้องเดินไปเดินมาและข้อมูลที่อ่านได้ยังไม่จ าเป็นต้องรีบน าไปใช้งานสแกนเนอร์แบบส าหรับ
อ่านรหัสแท่งเป็นชุดชนิดพกพานี้มีหลากหลายรูปแบบเช่น แบบมือถือ แบบห้อยติดตัวได้ หรือจะ
เป็นแบบตั้งโต๊ะได้ ความเหมาะสมในการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้น 
 สแกนเนอร์ไร้สายชนิดพกพาถ้าจ าเป็นที่จะต้องท าการเก็บข้อมูลจากที่ไกล ๆ และ
จ าเป็นต้องรีบด่วนน าเอาข้อมูลนั้น ๆ มาใช้งานแล้วล่ะก็ สแกนเนอร์ไร้สายชนิดพกพานี้ดูจะ
เหมาะสมที่สุด และสามารถน าไปติดตั้งเข้าใช้งานกับเทอร์มินัลที่มีอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหา และ
ข้อมูลจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ต่อไป สแกนเนอร์แบบไร้สายนี้ช่วยในผู้ใช้งานท าการอ่านข้อมูล  
ได้ทันทีซึ่งท าให้เป็นที่น่าสนใจส าหรับหลายอุตสาหกรรม 
 สแกนเนอร์ชนิดเคเบิล (Cables) สแกนเนอร์ชนิดเคเบิลนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของคุณว่าคุณต้องการที่จะท าการเชื่อมต่อสแกนเนอร์อย่างไร เคเบิลนี่มีหลายชนิดเช่น อาร์เอส-232 
ไดเรคเคเบิล (RS-232 Direct Cables) หรือว่าจะเป็นอแดปเตอร์ (adapter) ของไซแนป (Synapse) 
ไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์ชนิดเคเบิลแบบใดก็ต้องใช้ไฟฟ้า เคร่ืองชนิดอาร์เอส32 นั้นมีทั้งแบบ 9 เข็ม 
หรือ 25 เข็ม ใช้ส าหรับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ถ้าใช้อแดปเตอร์ของไซแนปแล้วคุณสามารถเชื่อมต่อ
เคร่ืองสแกนเนอร์หนึ่งเคร่ือง เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้ 
 การเลือกสแกนเนอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจะน าสแกนเนอร์ไปใช้งานใน
ลักษณะและสิ่งแวดล้อมแบบใด น าไปใช้ในโรงงานหรือร้านขายของช า 
 -  จ าเป็นที่จะต้องใช้สแกนเนอร์อย่างต่อเนื่องหรือเพียงแค่คร้ังคราว 
 -  ต้องการสแกนเนอร์แบบไม่ต้องถือหรือไม่ 
 -  ต้องใช้เคร่ืองสแกนเนอร์เพื่อท าการอ่านรหัสในระยะใกล้หรือไกลจากรูป
สัญลักษณ์ของรหัสแท่ง 
 -  จะน าเคร่ืองสแกนเนอร์ไปเชื่อมต่อในลักษณะใด  
 -  จ าเป็นต้องน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปใช้งานทันทีหรือไม่ 
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 สแกนเนอร์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเหมาะสม กับการใช้งานประเภทหนึ่งๆอย่า
ตัดสินใช้ซื้อสแกนเนอร์เพียงเพราะคุณใช้ความรู้สึก เคร่ืองสแกนเนอร์ที่ราคาถูกอาจจะเหมาะสม
กับงานที่ใช้เคร่ืองสแกนเนอร์เป็นคร้ังคราวเท่านั้น และคงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องใช้สแกนเนอร์
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจงถามค าถามและพยายามเฟ้นหาค าตอบให้ได้ก่อนการตัดสินใจซื้อเคร่ือง
สแกนเนอร์ 
 สแกนเนอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานร่วมกับระบบที่ปัจจุบันใช้อยู่ โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อน ามา ใช้โอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์การ
อ่านและการถอดรหัสนั้นได้ถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากหัวอ่านและเคร่ืองถอดรหัสที่อยู่ใน
เคร่ืองสแกนเนอร์  ดังนั้นข้อมูลที่โอนเข้าไปยังคอมพิวเตอร์จึงเป็นข้อมูลที่ถูกแปลแล้ว ถึงแม้ว่าจะ
ไม่มีปัญหาเร่ืองซอฟต์แวร์ในส่วนของการโอนย้ายข้อมูลแต่ซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่อาจจะใช้พิมพ์
รหัสแท่งไม่ได้ซึ่งอาจจะต้องท าการซื้อฉลากที่มีการพิมพ์รหัสแท่งในเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็
ต้องท าการอัพเกรด (upgrade) ซอฟต์แวร์ของเพื่อสามารถที่จะพิมพ์รหัสแท่งได้ดัวยตัวของเองไม่ว่า
จะเป็นฉลากส าหรับการขนส่งสินค้า การรับของ หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน การรับ-ส่งสินค้าหรือ
แม้กระทั่งการช าระเงิน คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการใช้งานต่างๆ กันเพื่อท าให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนกับผู้ร่วมหุ้นที่ไม่ออกเสียง ที่ช่วยเหลือ
จัดการรับ-ส่งข้อความจากสแกนเนอร์และคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลเพื่อใช้จัดการธุรกิจไม่ว่าคุณจะ
ท าธุรกิจในอุตสาหกรรมใด หรือลักษณะงานของคุณจะเป็นแนวไหนก็ตาม บริษัทซิมเบิลและ
บริษัทหุ้นส่วนของเรานั้นสามารถ ที่จะให้ความช่วยเหลือคุณได้ในทุก ๆ ลักษณะของธุรกิจตั้งแต่
วางแผนงานและจัดการระบบจัดส่งสินค้า การปฏิบัติงานและการอบรม การบริการงานติดตั้งระบบ 
การจัดการงานบริการ และอ่ืน ๆ 
 การพิมพ์รหัสแท่งถ้ามีซอฟต์แวร์ที่ใช้พิมพ์รหัสแท่ง สามารถพิมพ์รหัสแท่งได้เอง
โดยใช้เคร่ืองพิมพ์แบบเข็ม เคร่ืองพิมพ์แบบความร้อน หรือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ถ้าต้องการพิมพ์รหัส
แท่งที่มีคุณภาพดีและชัดเจน ต้องใช้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
ยังเหมาะที่จะใช้พิมพ์รหัสแท่งจ านวนมาก ๆ ต่อคร้ัง หากต้องการพิมพ์รหัสแท่งจ านวนน้อยๆแล้ว 
เคร่ืองพิมพ์แบบเข็มจะเหมาะสมกว่า ส่วนการพิมพ์โดยใช้ความร้อนนั้นเหมาะส าหรับการพิมพ์
รหัสแท่ง บนฉลากที่เป็นม้วน ๆ และน าไปใช้งานได้ทันที ส าหรับการจัดพิมพ์รหัสแท่งที่มีจ านวน
มาก ๆ แล้ว การพิมพ์โดยใช้ความร้อนนั้นจะเป็นที่นิยมที่สุด เนื่องจากว่าสามารถจัดพิมพ์ได้เร็ว 
และมีคุณภาพดี สิ่งที่ควรจ าคือ ถ้ารหัสแท่งนั้นมีความแน่นน้อย จะพิมพ์ได้ง่ายและอ่านง่ายกว่ารหัส
แท่งที่มีความแน่นมาก เนื่องจากความผิดพลาดจากการพิมพ์จะเกิดขึ้นน้อยกว่า (แหล่งที่มา : 
http://www.rightsoftcorp.com) 
2.  ทฤษฏีกระบวนการจัดเก็บสินค้า 
 การจัดเก็บสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ 
หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ใน

http://www.rightsoftcorp.com/
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ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุม
คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุน
การด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่
ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดย
คลังสินค้าท าหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและ
การกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า (warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ 
 2. สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้า
ที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ 
 การจัดการคลังสินค้า (Warehousing) สามารถสร้างความสมดุลในโซ่อุปทาน โดย
การป้องกันความไม่แน่นอนของกระบวนการจัดซื้อหรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับผู้ขายหรือความ
ล่าช้าของการขนส่งที่ท าให้เวลาการรอคอยยาวนานขึ้น บางคร้ังขนาดการขนส่งหรือขนาดการผลิต
ที่ประหยัดมีเกินปริมาณที่ของลูกค้าต้องการ ท าให้จ าเป็นต้องมีที่ว่างไว้เก็บของที่เหลือคลังสินค้าจึง
ต้องมีสภาพที่เหมาะสมที่จะใช้เก็บสินค้า เช่น 
 •  มีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอ ระบบการเคลื่อนย้ายของที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อสภาพสินค้า มีระบบปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพสินค้า ฯลฯ เพื่อที่จะเก็บสินค้าให้
พร้อมที่จะส่งต่อไปยังห่วงโซ่สินค้าในขั้นต่อไป 
 •  ส่วนในด้านของการกระจายสินค้าคลังสินค้าเป็นแหล่งส ารองสินค้าไว้เผื่ออุป
สงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของลูกค้าองค์การธุรกิจ บางแห่งใช้คลังสินค้าเป็นศูนย์กลางการ
กระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในบริเวณพื้นที่หนึ่งที่ระยะทางการขนส่งไม่ห่างไกลจากคลังสินค้านั้น
มากนัก จึงมีคลังสินค้าหลายแห่งซึ่งอยู่ในท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งกระจายให้ทั่วเขตที่เป็นตลาดทั้งหมด 
 •  คลังสินค้าจะต้องมีกิจกรรมอ่ืนนอกจากเก็บรักษา เช่น การบรรจุหีบห่อ การ
ประกอบชิ้นส่วนตามค าสั่งซื้อของลูกค้า การเป็นศูนย์ข้อมูลแสดงระดับสินค้าคงคลังที่มีการ
เชื่อมโยงระบบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของห่วงโซ่ของสินค้าอ่ืนทั้งด้านผู้ขายและด้านลูกค้า การจัดการ
สินค้าคงคลังจึงเกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง ๆ ในโซ่อุปทาน 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมภายในองค์กร 
กิจกรรมการไหลออก และการจัดการสินค้าคงคลัง   
 
 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (Objective of Warehouse 
Management) 
 1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
 2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
 4. สร้าง ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 
 5. สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 
 ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 
 เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สินค้ามีความปลอดภัย เราจึงมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อบริหารงาน จ านวน 2 แห่ง โดยน าระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและ
สามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คุณสมบัติต่างๆของระบบ WMS เช่น 
 1. ฐานข้อมูลสินค้า (Product master) และลูกค้า (Customer master) 
 2. การติดตามการรับสินค้าเข้าคลัง 
 3. การควบคุมสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ตาม : 
    -  หมายเลขการผลิต / วันผลิต / วันหมดอายุ 
      -  การควบคุมอายุสินค้าในการเบิก-จ่ายสินค้า 
     -  หมายเลขก ากับสินค้า (Serial number) 
       -  การควบคุมเป็นพาเลท 
       -  การควบคุมสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In First Out)  
       -  สินค้าที่หมดอายุก่อน - จ่ายก่อน (First Expire First Out) แบบอัตโนมัต ิ
 4. การก าหนดระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด หรือสูงสุด 
 5. การจัดท ารายงานต่างๆที่เป็นมาตรฐาน เช่น 
       -  รายงานสินค้าขาเข้า 
       -  รายงานการจ่ายสินค้า 
       -  รายงานสินค้าคงเหลือ 
  -  รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า เป็นต้น 
 6. ฟังค์ชั่นการเติมสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บ (Buffer) ไปยังพื้นที่จ่ายสินค้า (Pick face) 
ระบบการจัดเก็บสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นเองนี้ จะช่วยให้สามารถน าเสนอการบริการโลจิสติกส์ได้ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน WMS และดูรายงานต่างจากระบบได้ง่าย 
นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังรองรับต่อความต้องการอ่ืนๆ เช่นระบบการจัดการคลังสินค้าที่เรา
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พัฒนาขึ้นเองนี้ จะช่วยให้สามารถน าเสนอการบริการโลจิสติกส์ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ 
ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน WMS และดูรายงานต่างจากระบบได้ง่าย นอกจากนี้ ระบบ WMS ยัง
รองรับต่อความต้องการอ่ืนๆ เช่น 
 1. การติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า (Product tracking) 
 2. การแสดงภาพสินค้า (Product Visualization) 
 3. การจัดท ารายงานต่างๆเพิ่มเติม (Customized management reports) 
 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆ (Data interchange / EDI / Interface) 
 การจัดการคลังสินค้า จึงความส าคัญและความเป็นอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ โดยหน้าที่
ของการจัดการสินค้า ประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย (Movement) การจัดเก็บ (Storage) 
การงบประมาณ (Budgeting) การก าหนดท าเลที่ตั้ง (Location Planning) การก าหนดขนาดและ
จ านวนคลังสินค้า (Size & Quantity of Warehouse) การจัดวางผังคลังสินค้า (Warehouse Layout) 
การเลือกอุปกรณ์ส าหรับใช้ในคลัง (Choose of Tools) การควบคุมการปฏิบัติงานในคลัง 
(Controlling) การถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer) การเคลื่อนย้าย (Movement)  ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่ การรับสินค้า (Receiving) การย้ายสินค้าออก (Put Away) การเลือกหยิบ
สินค้า (Order Picking/Selection) การส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross Docking) การจัดส่ง (Shipping) และ
การจัดเก็บ (Storage) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 -  การจัดเก็บชั่วคราว (Temporary Storage) 
 -  การจัดเก็บกึ่งถาวร (Semi-permanent Storage)   
 คลังสินค้ากับโลจิสติกส์ เมื่อคลังสินค้า (Warehouse) จึงเป็นพื้นที่ที่ได้วางแผน
แล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท า
หน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจาย
สินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า (Warehouse) ได้แก่ วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ 
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ และสินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการ
ผลิต ตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ โดยในคลังสินค้าจะมี สินค้าคงคลัง 
(Inventory) ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง  ซึ่งกิจการต้องมีไว้เพื่อขายหรือผลิต สินค้าคง
คลังในซัพพลายเชน สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้
ระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยน าเข้าของกระบวนการ
ผลิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด จากนั้น การที่สินค้าคงคลังที่
เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมี
ความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และ
ในปัจจุบันนี้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้นการจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความ
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ต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการโดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และ
น าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด สินค้าคงคลังในคลังสินค้าจะต้องสามารถมี
สินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ การ
จัดการโลจิสติกส์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญของการจัดการคลังสินค้าด้วย 
 การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนใน
การจัดหาวัตถุดิบ   (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้น
ทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just in Time) และ
มีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแปลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ การ
เคลื่อนย้ายสินค้าในความหมายของโลจิสติกส์ยังครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes Carriage) 
การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing) และการกระจายสินค้า (Cargoes Distribution) กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ (Procurement) โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ 
 •  ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery) 
 •  การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow) 
 •  การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) 
 •  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
 •  การลดต้นทุนการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้า การดูแลและขนส่งสินค้า (Cargo 
Handling & Carriage Cost) 
 โดยในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) นั้นให้ความส าคัญกับทุกส่วนของการผลิต 
ตั้งแต่ผู้ผลิต โรงงาน ผู้ค้าส่ง จนถึงผู้ค้าปลีก ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า โดยทุกส่วนต้องมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ผลิตเป็นการควบคุมการผลิตในภาพรวมทั้งหมดคือเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก ภาคการผลิต
ทั้งระบบจะรับทราบการขายสินค้าจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน และจะสนองตอบโดย
การสั่งงานไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตสินค้า และผู้ผลิตวัตถุดิบ ในการผลิต
สินค้าจัดส่งมายังผู้ค้าปลีก เพื่อน ามาทดแทนสินค้าที่ขายไปดังนั้น โลจิสติกส์ (Logistics) กับห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) จึงเป็นเสมือนส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกระบวนการผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น จะเน้นถึงความส าคัญของระบบที่รวดเร็ว ด้วยต้นทุนการจัดการที่ต่ ากว่า ให้ลูกค้าเกิดความ
พอใจสูงสุด หากการบริหารจัดการกิจกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ลดลง ซึ่งหมายถึงต้นทุนการผลิตลดลง และจะท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงในภาพรวม 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าจะเห็นได้ว่าการจัดการคลังสินค้ามี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกันในด้านการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ถือว่าเป็น
ต้นทุนที่ส าคัญไม่น้อย องค์กรขนาดใหญ่จะเล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการด้านการขนส่ง
หรือการบริหารสต็อก ได้แก่ การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ดังนั้นการการพัฒนาขีด
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ความสามารถในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า หาโดยแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ควรเลือกใช้ เพื่อยกระดับกระบวนการ
ท างานโลจิสติกส์ ได้แก่ 
 1. Drop-Shipping คือ การลดภาระสินค้าที่ผ่านคลังสินค้า เป็นวิธีการวางแผน
จัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ หรือการวางแผนการผลิตของโรงงานให้เสร็จทันการใช้ง าน หรือ
ส่งมอบโดยบริษัทจะมีการจัดเก็บที่ซัพพลายเออร์ หรือที่โรงงานแทนการเก็บที่คลังสินค้า โดยเมื่อมี
ความต้องการในตัวสินค้าเกิดขึ้น สินค้าจะถูกส่งมอบโดยตรงจากซัพพลายเออร์ถึงโรงงาน หรือส่ง
มอบตรงจากโรงงานถึงลูกค้าวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อบริษัท เพราะท าให้บริษัทไม่ต้อง
มีภาระด้านงานคลังสินค้าแต่อย่างใด และท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมลดลง แต่มีข้อด้อยตรงที่
บริษัทจะต้องมีการวางแผนด้านการจัดหา การผลิต และการส่งมอบที่ดีเยี่ยม วิธีการนี้โดยส่วนมาก
จะน ามาใช้กับสินค้าจ าพวกสั่งผลิต 
 2. Cross-Docking คือ การส่งผ่านสินค้าเข้าคลัง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้
ประสิทธิภาพด้านคลังสินค้าของบริษัทสูงขึ้น จะถูกส่งเข้ามาในคลังสินค้าเพียงชั่วคราว เป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆเพื่อล าเลียงขึ้นรถขนส่งรวมกับสินค้าอ่ืน ๆ ที่อาจมีการส่งเข้ามาในช่วงระยะเวลา
ไล่เลี่ยกัน โดยมากช่วงระยะเวลานี้จะน้อยกว่า 1 วัน ท าให้สินค้าไม่ต้องมีการขนเข้าไปจัดเก็บที่
บริเวณจัดเก็บของคลังแต่อย่างใด สินค้าเป็นเพียง "สินค้าส่งผ่านคลัง" เท่านั้นท าให้คลังสินค้าไม่
เกิดการจัดเก็บ และรองรับปริมาณสินค้าได้มากขึ้น ผลิตภาพการท างานของคลังสูงขึ้น อย่างไรก็
ตามวิธีการนี้มีความยากคล้ายกับวิธีการ Drop-Shipping เช่นกัน เพราะจะต้องมีการประสานข้อมูล
ด้านสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลัง จากต้นทางถึงปลายทางพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจ
เป็นเร่ืองที่ยากล าบากพอสมควรส าหรับบางธุรกิจ หรือบางบริษัท 
 3. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับงานคลังสินค้า การใช้ระบบเทคโนโลยีฯ เข้าช่วยในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าที่ส าคัญใน
ชั่วโมงนี้ ได้แก่ 
 •  ระบบบาร์โค้ด โดยการน าระบบบาร์โค้ดมาใช้กับคลังสินค้าจะสามารถใช้ได้ใน
หลาย ๆ จุด ได้แก่ การรับและส่งสินค้าเข้าออกจากคลัง การจัดระบบเก็บสินค้าภายในคลัง และการ
ตรวจนับสินค้าภายในคลัง เป็นต้น ปัญหาภายในคลังสินค้าโดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
พนักงานตรวจนับ รับส่งสินค้าสามารถบรรเทาลงได้ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดโดยสินค้า
ต่าง ๆ ที่เข้าออก และจัดเก็บภายในคลังสินค้าจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการระบุตัวสินค้าและการ
บรรจุภัณฑ์เพื่อขนย้าย และจัดเก็บ การปรับปรุงคลังสินค้าด้วยวิธีนี้จะท าให้การท างานด้านเอกสาร 
และการตรวจเช็ค ตรวจนับต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าสามารถท าได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยคนสามารถลดลงได้ 
 •  ระบบ RFID ซึ่งเป็นระบบที่มีการท างานและสามารถใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกับ
ระบบบาร์โค้ด แต่อาศัยคลื่นวิทยุแทนคลื่นแสง และสามารถอ่านข้อมูลในระยะไกลโดยไม่
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จ าเป็นต้องสัมผัสสินค้า มีความละเอียด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า ซึ่งท าให้สามารถแยก
ความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นแม้จะเป็น SKU (Stock Keeping Unit-ชนิดสินค้า) เดียวกันก็ตาม
ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการอ่านข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดหลายสิบเท่า 
สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลาย ๆ แถบ RFID สามารถส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองรับได้โดยไม่
จ าเป็นต้องน าไปจ่อในมุมที่เหมาะสมอย่างการใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Non-Line of Sight) และ
ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี RFID นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 99.5 
เปอร์เซ็นต์ขณะที่ความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ โดย
สามารถเขียนทับข้อมูลได้ จึงท าให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะลดต้นทุนของการผลิตป้าย
สินค้า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของรายรับของบริษัทขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านข้อมูลซ้ าที่อาจ
เกิดขึ้นจากระบบบาร์โค้ด โดยความเสียหายของป้ายชื่อ (Tag) น้อยกว่าเน่ืองจากไม่จ าเป็นต้องติดไว้
ภายนอกบรรจุภัณฑ์ และระบบความปลอดภัยสูงกว่า ยากต่อการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ อีก
ทั้งทนทานต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก จึงนิยมน ามาใช้ในคลังสินค้า 
 •  ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) หรือระบบแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ระบบ EDI นี้จะท าให้การรับและส่งมอบสินค้าจากซัพพลาย
เออร์ และลูกค้า สามารถท าได้รวดเร็ว ที่ส าคัญสามารถเตรียมการต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของพื้นที่ 
อุปกรณ์ และพิธีการรับส่งสินค้าต่าง ๆ ได้ล่วงหน้าประกอบกับท าให้ลดขั้นตอน และข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ ของการรับและส่งมอบสินค้า เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น การตรวจทาน
ต่าง ๆ สามารถท าได้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนและประสิทธิภาพด้านเวลารับและส่ง
มอบสินค้าดีขึ้น 
 4.  การปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน ได้แก่ 
 • การรวมคลังสินค้าให้เหลือน้อยลงให้มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้า 
(Distribution Center: DC) ในแต่ละพื้นที่ ท าให้เกิดความสะดวกในแง่ของกาบริหารและการขนส่ง 
 •  การจัดท า 5ส. หรือกิจกรรมการปรับปรุง การสะสางสต็อก หรือวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ก่อประโยชน์แล้วออกจากคลังสินค้า , การท าความสะอาดภายในคลังสินค้าให้
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายใน
คลังสินค้าได้, การเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกภายในคลังสินค้าโดยการจัด
ระเบียบเส้นทางคมนาคมภายในคลังรวมถึงการตีเส้นแบ่งเส้นจราจรภายในคลังอย่างชัดเจน , การ
ดูแลในเร่ืองสุขลักษณะภายในคลังสินค้า เช่น ช่องลม ช่องแสง ปัญหาเร่ืองความชื้น ฝุ่น ที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหา ทั้งในด้านสุขภาพของพนักงาน และประสิทธิภาพการท างานและการจัดเก็บสินค้า
ภายในคลังสินค้าสุดท้ายเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีในการท างานภายในคลังสินค้า เช่น การออก
กฎระเบียบข้อห้ามต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการห้ามขับรถยกด้วย
ความเร็วสูง หรือการกลับรถยกภายในช่องเก็บสินค้า การห้ามขึ้นลงสินค้านอกบริเวณขึ้นลง การ
ห้ามวางสินค้าตรงบริเวณประตูขึ้นลงสินค้า เป็นต้น 
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 • การพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดวางสินค้าใหม่ โดยการก าหนดพื้นที่ตั้ง 
ตามล าดับความส าคัญเชิงปริมาณเข้าออก หรือลักษณะการใช้งานคลังสินค้า หรือเรียกว่า รูปแบบใน
การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า แบบโซน ABC ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ภายในคลัง
สูงขึ้น และท าให้การบริหารควบคุมสต๊อกภายในคลังง่ายขึ้น 
 •  การพัฒนาขั้นตอนการท างานให้ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น ขั้นตอนการ
รับและตรวจเช็กนับสินค้า, การน าสินค้าเข้าบริเวณหรือชั้นจัดเก็บสินค้า, การดูแลสินค้าขณะจัดเก็บ
ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย, การหยิบสินค้าที่จัดเก็บออกมาใช้หรือเตรียมส่งมอบ
, การคัดแยกและเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง, การบรรจุหีบห่อหรือติดป้ายตราสินค้าต่าง ๆ ส าหรับส่ง
มอบและส่งออกพร้อมทั้งน าวิธีการคิดต้นทุนแบบกิจกรรม ที่นิยมเรียกกันว่า Activity-Based 
Costing มาประเมินต้นทุนในแต่ละกิจกรรม และประเมินกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใน
คลังสินค้าว่า ในการปฏิบัติงานกิจกรรมใดที่ช่วยสร้างหรือเพิ่มมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะ
สามารถท าให้การท างานของคลังสินค้าต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น 
 •  การจัดหาอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ขนย้ายที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บ และระบบการขนย้ายโดยใช้พาเลตหรือกระดานรอง โดยวิธีการนี้จะ
ท าให้การท างานของคลังสินค้าสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น การน าของขึ้นและลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วง
ของการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า หรือในช่วงของการน าสินค้าออกมาจากบริเวณจัดเก็บ รวมถึงช่วง
ของการยกสินค้าขึ้นรถบรรทุกต่าง ๆ สามารถท าได้ง่าย และรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพด้าน
เ วล า  แล ะรอบของก ารปฏิ บั ติ ง านดี ขึ้ น  ผลิ ตภ าพของคลั ง สู ง ขึ้ น ก า รงบประม าณ                 
(Budgeting Allocation Decision) 
  - การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) เป็นการตัดสินใจใน
งบประมาณระยะยาว 1-2 ปี เช่น การตัดสินใจงบประมาณการสร้างคลังเก็บสินค้าเองหรือเช่า 
ทางเลือกใดจะดีกว่ากัน การตัดสินใจเช่าซื้อเคร่ืองช่วยขนย้ายสินค้าหรือเช่าจะดีกว่ากัน 
  -  การจัดสรรเชิงปฏิบัติการ (Operational Decision) เป็นการตัดสินใจใน
งบประมาณระยะสั้น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เช่น การตัดสินใจเลือกใช้พื้นที่ในคลังเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด หรือตัดสินใจเลือกเส้นทางขนส่งให้ได้ต้นทุนต่ าสุด 
  -  การก าหนดท าเลที่ตั้ง (Location Planning); กลยุทธ์ในการเลือกท าเล
ที่ตั้งมีหลายแนวทาง แต่จะเลือกใช้แนวทางของ Edgar M. Hoover ซึ่งเป็นแนวทางมหภาค (Macro 
Approaches) ดังนี ้
  -  กลยุทธ์ท าเลใกล้ตลาด; เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด ค่าขนส่งถูก รอบ
เวลาในการสั่งสินค้าถี่ขึ้น ขนาดของการสั่งซื้อไม่มาก  
  -  กลยุทธ์ท าเลใกล้แหล่งผลิต; กลยุทธ์นี้ต้องการให้คลังสินค้าใกล้แหล่ง
วัตถุดิบหรือโรงงานให้มากที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและค่าขนส่ง และเหมาะกับคลังสินค้าที่เก็บ
สินค้าอายุสั้น สินค้าหรือวัตถุดิบน้ าหนักมาก 
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  -  กลยุทธ์ท าเลอยู่ระหว่างสองกิจกรรมหลัก; เป็นการตั้งคลังสินค้าไว้
กึ่งกลางระหว่างตลาดและแหล่งผลิต เหมาะกับความต้องการกรณีให้บริการลูกค้าในระดับสูงแต่มี
โรงงานหรือแหล่งวัตถุดิบหลายแหล่ง 
 การก าหนดท าเลที่ตั้ง (Location Planning)ในแนวทางจุลภาค (Micro Approaches) 
ส าหรับคลังสินค้าเอกชนมีข้อพิจารณาดังนี้ 
  -  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง: ประเภท ขนาด คุณภาพ ปริมาณขนส่ง 
  -  แรงงาน: ปริมาณ ค่าแรง ฝีมือ ทักษะ 
  -  เขตอุตสาหกรรม: ความใกล้ ไกล แหล่งชุมชน สิ่งแวดล้อม ศักยภาพใน
การขยายพื้นที่ 
  -  สาธารณูปโภค: ไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ธนาคาร 
  -  คมนาคม: ความสะดวก จ านวนเส้นทาง สภาพถนนหนทาง 
  -  ต้นทุนต่าง ๆ ค่าแรงก่อสร้าง ดอกเบี้ย ภาษี ค่าแรง 
 
 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 
  1. คลังสินค้า (warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing 
support)โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบ
ต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิตเพื่อส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป เป็นการ
ช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 
  2.  คลังสินค้า (warehouse)เป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Mix warehouse)ในกรณี
ที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท าหน้าที่รวบรวม
สินค้าส าเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้า
แต่รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้าง 
  3. คลังสินค้า (warehouse) เป็นที่รวบรวมสินค้า (Consolidation 
warehouse) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะช่วย
รวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่า
ขนส่ง 
  4.  คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง 
(Break Bulk warehouse) ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะ
เป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบ ให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 
 ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System:WMS) 
มีการน าจัดการคลังสินค้า พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิตและการจัดการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า
โดยพัฒนาระบบซอฟต์แวร์มักจะเชื่อมต่อตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า 
ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็นโซลูชั่นในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้ มากมาย ธุรกิจที่เป็น 
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Logistics Outsourcing Service หรือผู้ให้บริการการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินค้า 
มีการเขียนโปรแกรมส าเร็จที่เป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้า ประเภทต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม และรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้า
คงคลัง และการกระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management System: WMS) มาใช้ช่วยท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ และมี
ประโยชน์ส าคัญดังนี้ 
 1.  สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 
 2.  ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 
 3.  ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
 4.  ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 5.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การพิจารณาน าซอฟแวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การท างานการจัดหาซอฟแวร์มาใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี ้
 1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายในองค์การ 
 2.  ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode, RFID 
 3.  ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุก
กิจกรรมในคลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ 
 ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้าระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบ
เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุกกิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
คลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของกิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลง
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรของ ธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ 
ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อลดความสับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุน
ระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้อง
ประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 a.  การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย (Data network flow) โดย
ศึกษาว่าผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า 
(Warehouse) ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการ
ขนส่ง และลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจ าหน่ายออกไปและปริมาณ
สินค้าคงคลัง ท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการ
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บริการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถ
ก าหนดให้ ผู้ใช้หลายระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ 
(Operator) ผู้ใช้งาน (User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture) 
 b.  การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการ
จัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการ
น าเข้า (Input data) ซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณ
เท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งคืออะไร ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ 
จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้
ถูกก าหนดข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปใน
ระบบฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์ โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการ 
 c.  การเก็บสินค้า (Put-away) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้น
เก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนก
ประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ ต้องการแล้วท าการบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและ
เส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 
 d.  หยิบสินค้า (Order picking) เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจาย
ในพื้นที่ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการ
ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 e.  การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการตรวจ
นับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการประมวลผลจาก
ฐานข้อมูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ Cycle 
count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น 
 f.  การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าโดยการท างานเชื่อมต่อกับระบบ อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ
สินค้าภายในคลัง เช่น สินค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ท าให้สินค้า
ไม่จมคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
การส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
ในช่วงที่ต้องมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บ
ส ารองสินค้า ซึ่งท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้
มีการน าระบบ Dynamic slotting ที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลาย
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ชนิด (Product diversification) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณที่สูง 
ระบบจะท าการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตรา Turn over สูง ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ 
Shipping dock ส าหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn over ต่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะ
ประมวลผลการจากสถิติ Turn over ของสินค้าในทุก ๆ ช่วงเวลาที่ก าหนด และก าหนดต าแหน่งการ
จัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินค้า ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 
 g.  Mobile network ระบบ Mobile network อนุญาตให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะ
สามารถติดต่อส่งผ่านข้อมูลเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี
ไร้สาย เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากนี้ยังช่วย
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น ในระบบการหยิบ
สินค้า ในบางคร้ังขณะที่พนักงานก าลังหยิบสินค้าอาจจะมี Order ใหม่เข้ามา ระบบจะท าการ
ตรวจสอบว่าพนักงานคนนั้นสามารถหยิบสินค้าภายใน Order ใหม่ได้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหยิบสินค้าทั้งหมด) ถ้า
ผลของจากการประมวลผล พบว่า ค าสั่งซื้อ หรือOrder ใหม่ที่เข้าหากส่งให้พนักงานหยิบสินค้าคน
นั้นไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข และค่าดัชนีประภาพเพิ่มขึ้น ระบบก็จะส่งข้อมูลและแทรกรายการของ
สินค้าที่จะหยิบภายใน Order ใหม่ไปยังเคร่ือง PDA ของพนักงานหยิบสินค้า หรือคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่กับรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีท างานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น (แหล่งที่มา https://riverplusblog.com) 
 
3.  ทฤษฎีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บสินค้า 
 ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบ
การจัดเก็บสินค้าที่มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน 
โดยอาจจัดเป็น โซน โดยสินค้าที่จัดเก็บอยู่ภายในโซนเดียวกัน อาจมีการใช้พื้นที่ร่วมกันได้ ซึ่งจะ
ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บสินค้า เนื่องจากการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ มากขึ้น และยัง
ง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึงต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบมีแนวคิดในการ
จัดเก็บสินค้าไว้ดังนี ้
 -  การจัดเก็บแบบซุ่ม (Random Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธี
หนึ่งที่ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่างได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนดพื้นที่ไว้
เฉพาะส าหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 -  การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า ที่มีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะ
การ จัดเก็บสินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage 
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นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดิน
ที่เก็บสินค้าและท าให้เกิด ความไม่สมดุลในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ส าหรับจัดเก็บแบบซุ่ม 
(Random Storage) นั้น จะเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้าซึ่ง จะช่วย
ลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ ท าให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจาก
สินค้าที่มีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ไกลจากประตู เป็นต้น 
 ข้อดี สินค้าถูกแบบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ได้ง่าย การหยิบ
สินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูง 
 ข้อเสีย ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิด
รุ่น/ยี่ห้อได้ จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ การใช้สอย
พื้นที่จัดเก็บดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุดจึงมีวิธีการจัดเก็บและเรียงสินค้าในคลังสินค้า ดังนี ้
 1.  ตรวจสอบสภาพและเตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า 
     -  แผนการตรวจสอบสภาพและการเตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าถูกต้อง 
     -  พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการตรวจสอบและจัดเตรียมตามแผนที่ก าหนดไว้ถูกต้อง 
     -  พื้นที่รองรับการจัดเก็บสินค้ามีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอตรงตามประเภท 
     -  รายงานการตรวจสอบสภาพและการเตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า 
 2.  จ าแนกประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ 
     -  รายการสินค้ามีการตรวจสอบเพื่อจ าแนกประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ 
                            -  สินค้ามีการจ าแนกประเภทเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษามีประสิทธิภาพ 
 3.  จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าตามใบค าสั่งการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
   -  การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามใบค าสั่งการจัดเก็บสิน 
   -  สินค้ามีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่จัดเก็บโดยใช้รถยกไปยังต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
   -  สินค้าเข้าสู่ที่จัดเก็บตามใบค าสั่งการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
 4.  จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 
   -  สินค้ามีการจัดเรียงโดยค านึงถึงการใช้ เนื้อที่  เวลาและแรงงาน ให้เกิด
ประโยชน ์
   -  สินค้ามีการจัดเรียงไว้สะดวก รวดเร็วต่อการเคลื่อนย้าย และปลอดภัยที่สุด 
   -  สินค้ามีการจัดเรียงโดยป้องกันการสูญหาย หรือเสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อม  
 5.  จัดท ารายการสินค้าในคลังสินค้า 
   -   ข้อมูลรายการสินค้าในคลังสินค้ามีการจัดท าอย่างถูกต้อง 
   -  ข้อมูลรายการสินค้าในคลังสินค้ามีการสรุปอย่างถูกต้อง 
   -  รายการสินค้าในคลังสินค้าจัดท าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   -  รายการสินค้าในคลังสินค้ามีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง 
 6.  ดูแลรักษาสินค้าตามข้อบังคับในคลังสินค้า  
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   -  มาตรการการดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหาย   
   -  มาตรการการดูแลรักษา การตรวจสภาพและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
   -  รายงานการดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าจัดท าได้อย่างถูกต้อง 
   -  สินค้าในคลังสินค้ามีการตรวจสอบตามข้อบังคับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง 
 7.  จัดการอ านวยความสะดวกในการรับส่งสินค้า  
   -  สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับส่งสินค้ามีการก าหนดได้อย่างถูกต้อง   
   -  สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับส่งสินค้า เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้พิเศษ
   -  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้พิเศษในการรับส่งสินค้า ที่มีการใช้งาน  
 8.  ก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง  
   -  สินค้าภายในคลังหรือสินค้าหมุนเวียนมีการติดตามการเคลื่อนย้าย 
   -  สิ่งอ านวยความสะดวก เคร่ืองมืออุปกรณ์ และระบบการบันทึกจัดเก็บ  
   -  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีการทดสอบและบ ารุงรักษา 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า 
 1.  ด าเนินการตรวจรับสินค้า 
        -  ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่จะรับเข้า 
                           -  ตรวจสอบว่าการรับสินค้าเป็นของสถานที่ที่ถูกต้อง 
    -  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการรับสินค้า 
      -  ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่รับเทียบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
    -  นับจ านวนสินค้าที่ได้รับเปรียบเทียบกับจ านวนที่สั่ง 
       -  ระบุความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ได้รับกับเอกสารหลักฐาน 
       -  ส่งมอบสินค้าส่งคืนให้แก่ผู้ขาย 
        -  ติดตามความแตกต่างระหว่างจ านวนสินค้าที่ได้รับและเอกสารหลักฐาน 
          -  บริหารจัดการสินค้าส่วนเกินขององค์กร 
         -  ป้องกันสินค้าที่ได้รับไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย 
  2.  จัดเก็บสินค้า 
          -  เคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน/ใช้งาน 
        -  ค านึงถึงข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
         -  เปิด/แกะหีบห่อสินค้าที่จ าเป็น 
        -  เก็บสินค้าในสถานที่จัดเก็บ 
        -  เก็บขยะมูลฝอยออกจากสถานที่จัดเก็บสินค้า 
     -  ติดฉลาก/ป้ายเพื่อระบุตัวสินค้า 
   3.  ดูแลรักษาสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 
        -  ดูแลรักษาการจัดเก็บสินค้าตามข้อก าหนดของเงื่อนไขในการจัดเก็บสินค้า 
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         -  ตรวจสอบจ านวน สภาพของสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 
         -  ด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้า 
         -  ท าความสะอาดและจัดระเบียบสถานที่จัดเก็บสินค้า 
         -  ระบุอัตราการใช้สินค้า 
 4.  จัดท าเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
         -  ตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
         -  บันทึกข้อมูลในระบบงานเพื่อปรับปรุงยอดคงเหลือของสินค้า 
         -  ลงนามรับสินค้าในเอกสารของผู้ขายเพื่อด าเนินการจ่ายเงิน 
 หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสินค้ามีหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสินค้าที่จัดเก็บ 4 
ประเภทดังนี ้
 -  สินค้าที่เข้ากันได้ (Compatibility) สินค้าที่เก็บไว้ใกล้กันควรมีความกลมกลืนกัน
หรือไม่มีข้อห้ามในการเก็บด้วยกัน เช่น ที่เก็บสารท าความอุ่นแก่ร่างกาย ไม่ควรอยู่ใกล้กับที่เก็บ
ขนมขบเคี้ยว เพราะท าให้หยิบผิดได้ ส่งผลต่อชีวิต ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานอาหาร  
และยาของประเทศไทย 
 -  สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementarily) สินค้าที่มีการสั่งควบคู่กันควรเก็บไว้
ใกล้กัน เช่น ตู้คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กับ ดิสไดรส์ ฯลฯ 
 -  สินค้าที่ได้ความนิยม (Popularity) โดยพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าคงคลัง หรืออัตราความต้องการสินค้าของลูกค้า 
 -  สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็วที่สุด ควรจัดเก็บไว้ใกล้ประตูทางออกมากที่สุด ซึ่ง
จะช่วยลดระยะทาง และเวลาในการล าเลียงสินค้าออก ในขณะที่สินค้ามีการเคลื่อนไหวช้าที่สุดควร
จัดเก็บไว้ไกลจากประตูทางออกมาที่สุด 
 การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเก็บในบริเวณนี้ ถึงแม้
บางคร้ังสินค้าจะไหลตรงเข้าไปยังพื้นที่ส าหรับเลือกหยิบสินค้าโดยตรง แต่ส่วนมากก็ใช้เวลาสั้นๆ 
หรือบางคร้ังก็อยู่ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านคลัง (Cross Docking) ซึ่งเป็นแบบพิเศษ การ
ด าเนินการจัดเก็บขึ้นกับจ านวนช่องรับสินค้าที่มี เพราะเป็นตัวที่ใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับขนาดสินค้า ปกติพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่หลัก ซึ่งแยกจากพื้นที่หยิบสินค้า เป็นพื้นที่
ส าหรับการเก็บสินค้าที่มีระยะเวลาจัดเก็บไม่แน่นอนหลังจากได้รับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าอย่างไรก็ดี
ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม คือระยะทางในการเดินทางจากพื้นที่รับสินค้าไปยังพื้นที่
จัดเก็บ เพื่อก าหนดต าแหน่งจัดเก็บ และวิ่งกลับไปยังพื้นที่รับสินค้าในการน าสินค้าขึ้นรถในชุด
ถัดไป การด าเนินงานในคลังสินค้าขึ้นกับรูปแบบของการวางผังคลังสินค้า โดยมีลักษณะดังนี้ 
 -  การก าหนดต าแหน่งสินค้าเป็นแบบยึดต าแหน่งหรือแบบสุ่ม 
 -  การก าหนดโซนของวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป 
 -  ก าหนดต าแหน่งในรูปความนิยมในสินค้า และความคล้ายคลึงของสินค้า  
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 -  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับต าแหน่งจัดเก็บ 
 -  การเคลื่อนย้ายไปยังต าแหน่งที่ก าหนด 
 -  การหาโซนและพื้นที่จัดเก็บ 
 -  การบันทึกต าแหน่งช่องจัดเก็บที่ใช้แล้ว 
 -  การวางวัตถุดิบและสินค้าในต าแหน่งที่ก าหนด 
 -  การรวบรวมสินค้าที่เป็นชิ้นเพื่อให้เต็มพาเลท 
 -  การย้ายพาเลทที่ได้บรรจุเต็มเรียบร้อย 
 -  การรักษาเอกสารข้อแนะน าในการเติมสินค้า 
 -  การเติมสินค้าในบริเวณที่มีการหยิบสินค้า 
 -  รายงาน และย้ายสินค้าที่เสียหายหรือมีต าหนิออก 
 -  รายงานกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว  
(แหล่งที่มา : https://tpqinet.tpqi.go.th) 
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                4.  นิยามค าศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การจัดการสินค้า Product 
Management 

เป็นการจัดการในการรับการจัดเก็บหมายถึง
การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย
เป้าหมายหลักในการบริหารด าเนินธุรกิจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุนและ
การควบคุมคุณภาพของการเก็บการหยิบสินค้า
การป้องกันการลดความสูญเสียจากการ
ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด
และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 

2 กระบวนการ
ผลิต 

Production การด าเนินงานที่ต้องใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ย่อยส าหรับแต่ละการด าเนินงาน
กระบวนการผลิตยังก าหนดทรัพยากรการ
ด าเนินงานที่จ าเป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อตั้งค่าและ
ท าการด าเนินการและวิธีที่ควรค านวณต้นทุน
สามารถใช้กระบวนการผลิตเดียวกันในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์หลายอย่างหรือสามารถก าหนด
กระบวนที่ไม่ซ้ ากัน 

3 การจัดการสินค้า
ส าเร็จรูป 

Finished Goods 
Management 

สินค้าซึ่งตามสภาพอาจอุปโภคบริโภคได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลงหรือน าไป
ผสมกับสิ่งอ่ืนแต่สิ่งใดจะเป็นสินค้าส าเร็จรูป
ต้องค านึงถึงการใช้ตามสภาพด้วย 

4 การจัดการสินค้า
คงคลัง 

Inventory 
Mamagement 

เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วจ าเป็นต้องจัดการให้
จ านวนสินค้ากระจายออกไปก่อนที่สินค้าจะถึง
มือผู้บริโภคคนสุดท้ายคลังสินค้าเป็นเสมือน
หน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและหน่วย
บริโภค 

5 การรับสินค้า Receiving เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อ
ซึ่งถูกท าเป็นฐานข้อมูลการสั่งซื้อระบบการรับ
สินค้ามาใช้ข้อมูลการสั่งซื้อเป็นข้อมูลการ
น าเข้าซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าทราบว่าสินค้านั้นๆ 
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   สั่งซื้อเมื่อใดปริมาณเท่าไหร่ผู้ขายและผู้ซื้อคือ
ใครการก าหนดส่งรอบสินค้าว่ าตรงเวลา
หรือไม่ 

6 การเบิกจ่าย
สินค้า 

Goods Issue การน าสินค้าออกจากโกดังมาเตรียมจัดส่งเมื่อ 
Dc ได้รับออเดอร์จากผู้ขายปลีกให้ท าการจัดส่ง
ได้เลย Dc จะท าการเช็คสถานที่ที่ใช้ในการ
จัดเก็บสินค้าที่ต้องการตามค าสั่งซื้อ 

7 การจัดส่งสินค้า Delivery จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งเพื่อให้กับลูกค้าตาม
ใบสั่งซื้อที่ได้รับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

8 การควบคุม
สินค้าแบบเข้า
ก่อนออกก่อน 

First in First out สินค้าใดที่ เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียน
ออกไปก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บ
เป็นเวลานานการเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีที่ใช้
ในการวัดต้นทุนสินค้าโดยตั้งอยู่ในสมมติฐาน
ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนจะต้อง
ถูกน าออกขายหรือน ามาใช้ก่อนเช่นกัน 

9 การเคลื่อนย้าย
สินค้า 

Goods Movement การบริหารการกระจายสินค้าเป็นเร่ืองของ
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปสู่แหล่งผู้บริโภค อุปโภคหรือลูกค้าคน
สุดท้ายในปริมาณที่ต้องการในจ านวนที่ถูกต้อง
และในเวลาที่ต้องการของลูกค้า 

10 การจัดเก็บสินค้า Storage Products ก่อนที่ จะจัดวางสินค้าลงไปในที่ เก็บอาจ
จ า เป็นต้องจัดแจงสินค้านั้นให้ เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถจัดเก็บให้อย่ างมั่นคงเป็น
ระเบียบ และประหยัดเนื้อที่เวลาแรงงาน และ
ง่ายแก่การดูแลรักษาและการน าออกเพื่อการ
จัดส่งออกในโอกาสต่อไป 

11 
 

การก าหนดท าเล
ที่ตั้ง 

Location Planning การจัดหาหรือสรรหาสถานที่ส าหรับประกอบ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดนค านึงถึง
ก าไร ค่าใช้จ่าย พนักงาน ความสัมพันธ์กับ
ลู ก ค้ า  ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย  ต ล อ ด จ น
สภาพแวดล้อมต่างๆ  
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12 การงบประมาณ Budgeting เป็นการตัดสินใจในงบประมาณระยะยาว 1-2ปี 
เช่น การตัดสินใจงบประมาณในการสร้าง
คลังสินค้าเองหรือเช่า ทางเลือกใดดีกว่ากัน
แผนการที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่าย โดยการคิด
ล่ ว งหน้ า แล ะ แสดง ออกม า เป็ นตั ว เ ล ข
งบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน 
จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวนผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชั่วโมงเคร่ืองจักร 

13 การโอนถ่าย
ข้อมูล 

Data Transfer การโอนข้อมูลจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการ
เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า โดยทั่วไป
ข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย ระดับของสินค้า
คงคลัง สถานที่เก็บสินค้าประเภทต่างๆ การรับ
แ ล ะ ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  ลู ก ค้ า  บุ ค ล า ก ร                   
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

14 การจัดเก็บ
ชั่วคราว 

Storage data 
temporary 

หน่วยความจ าที่จัดไว้ส าหรับเก็บข้อมูลที่
ต้องการใช้ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง 
(access) เพื่อจะได้น าไปประมวลผลได้เร็วขึ้น
ไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อที่เก็บ
แบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access storage) 
เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วนแถบบันทึก 
(tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก 

15 การจัดเก็บกึ่ง
ถาวร 

Semi-permanent 
storage 

แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบ
เลื อนหายไป  แม้ เมื่ อปิดสวิ ตช์ ไม่ปล่ อย
กระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก 

16 การบริการลูกค้า Customer Service เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  ซึ่งจะท าได้ดีเพียงใดต้อง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์
อ่ืนๆ เข้ามาประกอบ  โดยเฉพาะการส่งมอบ
สินค้าที่ตรงเวลาและครบตามจ านวน 
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17 การไหลลื่นของ
สินค้า 

Flow of goods ในการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า
ภายในกระบวนการของ Logistics เป็น
กระบวนการที่ครอบคลุม กิจกรรมตั้งแต่แหล่ง
วัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค 

18 การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

Value creation การพิจารณาสร้างมูลค่า เพิ่ม  เ ร่ืองการน า
ผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ให้เข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นการเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภค
ในด้านความสะดวกด้านกายภาพและด้าน
อารมณ์ความรู้สึก 

19 การควบคุม
สินค้าคงคลัง 

Inventory control การลงบัญชีและการตรวจนับสินค้าคงคลังซึ่ง
การตรวจนับคงใช้ระยะเวลาและพนักงาน
จ านวนมากเพื่อให้ได้ตามจ านวนที่ถูกต้องและ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

20 การจัดเก็บแบบ
สุ่ม 

Random storage เป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธีหนึ่งที่ท าการ
เก็ บสิ นค้ า  ณ  จุ ดห รือต า แหน่ งที่ ว่ า ง ได้           
ทั่วคลังสินค้า เน่ืองจากไม่มีการก าหนดพื้นที่ไว้
เฉพาะส าหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

21 คลังสินค้า Warehouse อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บสินค้าเพื่อรอ
การขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ 
คลังสินค้ามักเป็นอาคารหลังใหญ่และกว้าง
ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง 

22 คลังสินค้าทัณฑ์
บน 

Bonded เ ป็ นคลั งสิ นค้ าทัณฑ์บนที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขน
ถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจการ
อ่ืนๆที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควรอันจะ
เป็นการช่วยสนับสนุนการผลิตการประกอบ
อุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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23 คลังสินค้า
กลางแจ้ง 

Outdoor 
warehouse 

พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบ
ป้องกันน้ าท่วมไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง 
หากไม่มี คุณสมบัติ ดั งกล่ า วก็ ไม่ ถื อ เป็น
คลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็นลานวางสินค้า
ทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่ใช้
ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ 

24 คุณภาพ Quality ลักษณะที่ดี เด่นของสิ่งใด ๆ   คุณภาพของ
สิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย 
ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน เช่น เราต้องพัฒนาสินค้าของเรา
ให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับสินค้าของผู้อ่ืนใน
ตลาดโลก สินค้าหัตกรรมของเรามีคุณภาพ จึง
เป็นที่ต้องการ 

25 ความรวดเร็วใน
ส่งมอบสินค้า 

Fast delivery เป้าหมายหลักของการเพิ่มผลิตภาพจึงต้อง    
มุ่งขจัดความสูญเปล่าจากเวลารอคอยเพื่อ
สนับสนุนให้กระบวนการเกิดความยืดหยุ่นที่
สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้า
ภายในและภายนอก 

26 เคร่ืองพิมพ์
บาร์โค้ด 

Barcode printers ซึ่งส่วนใหญ่ต้องน ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆซึ่ง
จะใช้ปร้ิน สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เพื่อท ารหัสแท่ง
ต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการเก็บข้อมูล โดย
จะต้องใช้พ่วงกับเค ร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานนั้นในการใช้งาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก ในก า ร เ ก็ บมู ล ที่ ง่ า ย ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น             
ไม่ว่าจะเป็น สินค้า อุปโภค สินค้าบริโภค 
เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ดในการพิมพ์ จะแบ่งเป็น    
2 ระบบ มีทั้งระบบ Thermal Transfer และ 
ระบบ Direct Thermal 

27 เคร่ืองอ่าน
บาร์โค้ด   

Barcode reader อุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในแท่งบาร์โค้ด 
แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้โดย
คอมพิวเตอร์ 
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28 ซัพพลายเออร์ Supplier ผู้ผลิตสินค้าและน ามาจ าหน่ายให้กับบริษัท
ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ยื่ น ใ บ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ใ ห้                     
ซึ่งซัพพลายเออร์จะมีระบบการขนส่งแบบ 
Logistic (โลจิสติกส์) เพื่อส่งสินค้าให้ได้มาก
ที่สุด ประหยัดเวลาที่สุด และก่อให้เกิดก าไร
สูงสุด ดังน้ันบริษัทต่างๆ ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง
และต้องการรับสินค้ามาขายต่อ ก็จะสั่งซื้อ
สินค้าจากซัพพลายเออร์ แล้วก็จะด าเนินการ
จัดส่งสินค้าให้ตามใบสั่งซื้อสินค้า 

29 โซ่อุปทาน Supply Chain การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เร่ิมต้นจากวัตถุดิบไป
ยั ง จุ ด สุ ดท้ า ย คื อ ลู ก ค้ า  โ ด ยทั่ ว ไ ป แล้ ว          
ห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วยจุดที่ส าคัญๆ คือ 
ดังแสดงในรูป ผู้ ส่งมอบ Suppliers 

30 ฐานข้อมูล Database กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ
รวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่
ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตาม 

31 ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษา
ลดลง 
 

Cost of storage 
costs 

คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง และ
การรักษาสภาพให้สินค้า คงคลังนั้นอยู่ในรูปที่
ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณสินค้าคงคลังที่
ถือไว้ และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บ รักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุน
ที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนั่นก็คือค่าดอกเบี้ยจ่าย 
หากเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืม หรืออาจเป็นค่า
เสียโอกาส (Opportunity Cost) ถ้าเงินทุนนั้น
เป็นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้าเพื่อ
การรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ชุดเสีย 
หาย หรือหมดอายุ เสื่อมสภาพจากการเก็บ
สินค้าไว้นานเกินไปค่าภาษี 

32 ต้นทุน Costs ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิตสินค้า 
หรือบริการ หรือถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้าน  
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   ต้นทุนคือ จ านวนเงินที่ได้จ่ายไปในการซื้อ 
สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ ต่างๆ นานาจิปาถะ 
เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้ก่อให้เกิด
รายได้คือยอดขายอีกที โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ 
การจัดเก็บ และการขนส่ง 

33 ใบสั่งซื้อ Purchase order เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ 
ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ  สินค้าหรือ
บริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จ านวน และ
ราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ 
ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย 

34 ใบรับสินค้า Receipt เป็นกระบวนการบันทึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่ง
ได้รับแล้วหรือไม่เพื่อที่รายการในใบการซื้อ 
(PO)จะสามารถประมวลส าหรับการออกใบ
แจ้ งหนี้  ในบางกรณี  ผลิ ตภัณฑ์ จะผ่ า น             
สู่ขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งมีการ
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ก่อนที่
จะได้ รับผลิตภัณฑ์  เมื่อมีผลิตภัณฑ์ เข้ามา 
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็จะถูกท าเคร่ืองหมายเป็น 
ลงทะเบียนแล้ว  ก่อน ผลิตภัณฑ์อาจไปสู่
กระบวนการเพิ่มเติม เช่น การจัดการคุณภาพ 
ก่อนที่จะถูกท าเคร่ืองหมายเป็น ได้รับแล้ว ใน
ที่สุด 

35 บาร์โค้ดแบบ 3 
มิต ิ

3D Barcodes สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เร่ิมเห็นแพร่หลายในบ้าน
เรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสาร เรียกว่า QR Code ย่อมาจาก Quick 
Response เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีต้นก าเนิดมา
จากประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษัท Denso-Wave 
ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบัติของ QR code คือ เป็น
สัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช้กับสินค้า , 
สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
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36 บาร์โค้ดแบบ
แท่ง 

Barcode bar เป็น เค ร่ืองหมายแทนข้อมู ลชนิดหนึ่ งที่
เคร่ืองจักรสามารถอ่านได้ด้วยแสง (optical 
machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้นมักเกี่ยวข้อง
กับวั ตถุที่ ติ ดอยู่ บ า ร์ โค้ ดโดยแรก เ ร่ิมใช้
รูปแบบ"บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนานหลาย 
ๆ เส้นที่มีความหนาและช่องไฟต่าง ๆ วางเรียง
กันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า 
เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ เวลาต่อมามี
การพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม 
และรูปแบบทางเรขาคณิตอ่ืน ๆ ใน สองมิติ 
(2D) ถึงแม้ระบบสองมิตินี้ ใช้สัญลักษณ์ที่
หลากหลาย โดยรวมก็ยังคงเรียกว่าบาร์โค้ดอยู่
เช่นเดิม บาร์โค้ดดั้งเดิมอ่านด้วยเคร่ืองกราด
ภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่าเคร่ืองอ่าน
บาร์โค้ด แต่ต่อมาเคร่ืองกราดภาพชนิดอ่ืนและ
ซอฟต์แวร์แปลความหมายก็มีให้ใช้ในอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมไปถึงเคร่ืองพิมพ์ตั้งโต๊ะชนิดอยากที่
กราดภาพได้ และสมาร์ทโฟน 

37 ผู้ค้าปลีก Reseller ผู้ที่ผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าเองก็ได้ ซึ่งส่วนมาก
แล้วมักจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง สามารถเลือก
ซื้อได้แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในจ านวนที่ไม่
มากนัก โดยยินยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่า
เล็กน้อย การสั่งซื้อสินค้าเป็นช่วงระยะเวลาที่
สั้น เช่น รายวัน รายสัปดาห์ มุ่งจะขายสินค้า
ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายในจ านวนน้อย เช่น 
คร้ังละ 1-2 ชิ้น เพื่อมุ่งหวังก าไรต่อหน่วยที่มาก
ขึ้น 
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38 ผู้บริโภค Customer เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ครัวเรือน ที่เป็น
ผู้ใช้สินค้า และ/หรือ บริการคนสุดท้ายที่ผลิต
ขึ้นภายในระบบสังคม มโนทัศน์ผู้บริโภคอาจมี
ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท แม้นิยามทั่วไป
คือ ปัจจัยบุคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ 

39 ผู้ผลิต Producer ผู้ที่ท าหน้าที่น าปัจจัยการผลิตมาผสมผสานกัน 
เพื่ อให้ เกิ ดสินค้ าและบริการต่ าง  ๆ  เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

40 ฝ่ายพัสดุน า Lead department มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การควบคุม การบ ารุงรักษา 

การตรวจสอบพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ การควบคุมดูแลยานพาหนะ ดูแล อาคาร
สถานที่และงานอ่ืนที่ได้ รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

41 พาเลท Pallet เป็นอุปกรณ์ส าคัญในระบบการค้าและโลจิ
สติกส์ เราสามารถพบพาเลทได้ทั่วไปตาม
จุดส าคัญต่างๆทางการค้าและการขนส่งสินค้า 
เช่น ท่าเรือ ลานพักสินค้า โกงดังสินค้า เป็นต้น  

42 มหภาค Macro กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิต
รวมของประเทศ การจ้างงาน การเงินและการ
ธนาคาร การพัฒนาประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็น
ปัญหาที่กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงหน่วยธุรกิจเท่านั้น 
แต่จะกระทบถึงบุคคล  

43 ยานพาหนะ Vehicle วัตถุหรือสิ่ งประดิษฐ์ที่ ไม่ใช่สิ่ งมีชีวิตซึ่ ง
สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ 
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44 รถฟอร์คลิฟท์ Forklift เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ใน
ปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้
ในโรงงานอุสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นการ
ช่วยลดเวลาการท างาน ทุ่นแรงยกและการ
เคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก
และลดการจ้างมนุษย์ 

45 ระบบจัดเก็บ
โดยก าหนด
ต าแหน่งตายตัว 

 การจัดเก็บแบบนี้ เหมาะส าหรับคลังสินค้า
ขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่
มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่
จัดเก็บน้อย การจัดเก็บสินค้าลักษณะนี้จะมี
ข้อจ ากัดโดยหากเกิดกรณีที่สินค้านั้นมีการ
สั่งซื้อเข้ามาทีละมากๆจนเกินจ านวน location 
ที่ก าหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่
สินค้ าชนิดนั้นมีการสั่ งซื้ อ เข้ ามาน้อยใน
ช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิดพื้นที่ที่ เตรียมไว้
ส าหรับสินค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี 

46 ระบบการ
จัดเก็บโดย
จัดเรียงตาม
รหัสสินค้า 

 การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับการ
จัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 
นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนรหัสสินค้าหมายเลข B123 
เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัท
ที่มีความต้องการส่ง เข้ า  และน าออกของ
รหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่ เนื่องจากมีการ
ก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ในการ
จัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้พนักงานรู้
ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความ
ยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลัง
เติบโตและมีความ ต้องการขยายจ านวน SKU 

ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาเร่ืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 
47 สินค้าที่ได้รับ

ความนิยม 
Popular products พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคง

คลัง หรืออัตราความต้องการสินค้าของลูกค้า 
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48 ระบบการ
จัดเก็บแบบผสม 

 จัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการ
จัดเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการจัดเก็บ
นั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด
ของสินค้า ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลังสินค้านั้นมี
สินค้าที่ เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่างๆ 
รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บ
สินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่
ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบ
ก าหนดต าแหน่งตายตัว ส าหรับพื้นที่ที่เหลือใน
คลังสินค้านั้น เนื่องจากมีการค านึงถึงเร่ืองการ
ใช้งานพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมี
การจัดเก็บแบบไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 

49 ระบบบาร์โค้ด Barcode system ระบบสัญลักษณ์ หรือ เคร่ืองหมายประจ าตัว 
สินค้ าซึ่ ง เป็น เลขรหัสโดยทั่ วไปจะ เป็น
ภาษาสากลที่ใช้เพื่อสื่อหรือบ่งบอกถึง ประเทศ
ผู้ผลิต-บริษัทที่ผลิต -ชนิดของสินค้า -ราคา
สินค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบการในการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต , การเก็บสินค้า , การจัด
จ าหน่าย , ก าหนดนโยบายการตลาด รวมทั้ง
การเปลี่ ยนแปลงราคาสินค้ าซึ่ งสามารถ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก
เนื่ องจากไม่ต้องจ้ า งแรงงานเพิ่มในการ
เปลี่ยนแปลงป้ายราคาและลดการจ่ายค่าจ้าง
แรงงานเพิ่มอีก 

50 ระบบจัดการ
ข้อมูล 

Data management 
system 

เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางใน
ระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพื่อ
จัดการและควบคุมความ  

51 รหัสของสินค้า Product code ระบบงานขายปลีกที่ผมเคยท ามา มันจะตั้งรหัส 
(Stock Keeping Unit : SKU) เป็นตัวเลขไล่ไป
เร่ือยๆ  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   ความหมาย 

52 โลจิสติกส์ Logistics เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และ
ทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดต้นทางไปยังจุด
บริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การ
ขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการ
วัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ  โลจิสติกส์ เป็น
ช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่า
ของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ 

53 วัตถุดิบ Material สิ่งตามธรรมชาติที่จะน ามาผลิตเป็นสินค้าหรือ
สิ่งของต่างๆ ที่โรงงานน ามาประกอบเป็นวัตถุ
ส าเร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่โรงงานจะเอา
มาท าด้ายและเสื้อผ้า 

54 ศูนย์กระจาย
สินค้า 

Campus ปัจจัยที่ท าให้มีการเคลื่อนย้ ายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้อย่างทันเวลาและมี
ต้นทุนที่ต่ า ซึ่งเป็นหัวใจของ logistics จึงต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ DC ในฐานะกลไกท า
ให้ logistics สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ที่มา "ศูนย์กระจายสินค้า หรือ 
DC คือ กระบวนการในการท าหน้าที่ทั้งใน
ฐานะเป็นคลังสินค้า (warehouse) และเป็น
หน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (manufacturer) 
กับผู้ขายปลีก (retailers) จะเป็นผู้ให้บริการ
ทางด้านโลจิสติกส์ (logistics provider) ในด้าน
การจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้า
ส าเร็จรูป (finished goods) 

55 สินค้าหมุนเวียน Remewable 
product 

เป็นการส ารองสินค้ า  เพื่ อให้มีป ริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและ
เพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึงสินค้าที่
ผลิตได้บางฤดูเท่านั้น จึงต้องมีการผลิตและเก็บ
รักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี 



75 
 

56 สินค้าคงคลัง
ส ารอง 

Reserve Inventory เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาในการส่ง
มอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่งต้องมีการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

57 สินค้าระหว่าง
การขนส่ง 

In – Transit การบริการที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามี
ตั้งแต่การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่งสินค้า
และงานพื้นๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่
เจ้ าของสินค้ า  ห รือกาด า เนินการพิธีการ
ศุลกากร จนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึง
การจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและ
กระบวนการจ าแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆ 

58 สินค้าที่อยู่
ระหว่าง
กระบวนการ
ผลิต 

Product under 
process 

สินค้าที่อยู่กระบวนการผลิตก าหนดโครงสร้าง
ของกระบวนการผลิต อีกนัยหนึ่ง ยังก าหนด
ล าดับของการด าเนินงาน 

59 สินค้าคงคลัง Inventory เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมี
ไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างราบร่ืน การมีสินค้าคงคลังมาก
เกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ือง
ต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ  ล้ าสมั ย  ถูกขโมย  หรือสูญหาย 
นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสียโอกาสในการน าเงิน
ที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ใน
ด้านอ่ืนๆ 

60 สินค้าที่เข้ากัน
ได้ 

Compatible 
products 

สินค้าที่เก็บไว้ใกล้กันควรมีความกลมกลืนกัน
หรือไม่มีข้อห้ามในการเก็บด้วยกัน เช่น ที่เก็บ
สารท าความอุ่นแก่ร่างกาย ไม่ควรอยู่ใกล้กับที่
เก็บขนมขบเคี้ยว เพราะท าให้หยิบผิดได้ ส่งผล
ต่อชีวิต ทั้งนี้เป็นไปตาม 

 



 
 

บทที ่ 4 
การวิเคราะห์เทคโนโลยกีารจัดเก็บนมถั่วเหลืองไวตามิลค ์

 
 จากการที่ได้ไปศึกษาการท างานการจัดเก็บนมถั่วเหลืองไวตามิลค์ ของบริษัท 
กรีนสปอต จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจด้านการผลิต ดังนั้นผู้จัดท าโครงการจึงได้รวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์แนวทางการท างานการจัดเก็บนมถั่วเหลืองไวตามิลค์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและ
เป็นกลยุทธ์เทคนิคการแก้ไขปัญหาซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการจัดเก็บสินค้าภายในคลัง
ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น าการพัฒนาการท างานการจัดเก็บนมถั่วเหลือง ของบริษัทฯ มาใช้ในการ  
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
1. ระบบการท างานของเทคโนโลยีท่ีน าเขามาใช้ภายในคลังสินค้า 
 1.1 ระบบบาร์โค้ด  
 บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้ใช้เคร่ืองยิงบาร์โค้ดใช้ยิงหมายเลข series number ด้วย
แสงเลเซอร์ มาใช้ในการท างานในคลังสินค้าระบุข้อมูลสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ท างานและแยกประเภทของสินค้านั้นๆ เป็นการลดต้นทุนทางบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

1.2 ระบบ Manuael  
 บริษัท กรีนสปอต ใช้วิธีการตรวจเช็คในคลังสินค้าเพื่อการตรวจสอบสินค้าภายใน
คลังสินค้าบางคร้ังอาจจะผิดพลาดโดยการวางสินค้าผิดต าแหน่งหรือมีการวางทับซ้อนสินค้าและ
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการทับซ้อนเพราะสินค้าบางชนิดไม่สามารถวางซ้อนกันได้
เพราะท าให้เสียหายกล่องบุบท าให้สินค้าได้รับความเสียหายและเพื่อเป็นตรวจสอบความแน่ใจและ
ลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บสินค้า 
  

    
 ภาพท่ี  4.1  สินค้าส าเร็จรูปที่ท าการบรรจุเสร็จแล้ว 
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2.  กระบวนการจัดเก็บสินค้านมถั่วเหลืองไวตามิลค์ด้วยระบบบาร์โค้ดภายในคลังสินค้า    
 2.1 การรับสินค้า 
 บริษัทมีกระบวนการจัดเก็บสินค้าในคลังโดยใช้รถโฟร์คลิฟยกสินค้ามาเป็นทีละ
จ านวนมาก ๆหลายพาเลทมีการสแกนหมายเลข  series number มีการสแกนรับจ านวนสินค้า
ประเภทสินค้าว่ามีกี่จ านวนรายละเอียดต่าง ๆโดยมีการบันทึกอย่างอัตโนมัติโดยผู้รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบสินค้าว่ามีการเสียหายหรือไม่สินค้าตรงตามประเภทถ้ามีการเสียหายจะต้องมีการตีกลับ
สินค้าไปยังงานต่าง ๆที่น ามาให้คลังสินค้าเพื่อรักษามาตรฐานใน 
 2.2 การจัดเก็บ 
 โดยการใช้การวางแบบแยกประเภทสินค้าระหว่างทูโก กับ ยูเอสที   นมไวตามิลค์
ทูโก จะสามารถวางซ้อนกันได้ส่วนยูเอสทีไม่สามารถวางซ้อนกันได้โดยมีป้ายติดก ากับไว้กับสินค้า
ส าเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าโดยใช้รถโฟร์คลิฟเคลื่อนย้ายสินค้าและจึง
จัดเก็บเข้าคลังสินค้าโดยเป็นการจัดเก็บแบบแบ่งประเภทสินค้า  
 2.3 การส่งจ่ายสินค้า  
 โดยจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาก่อนและสินค้าที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยและมีการ
สแกนหมายเลข series number ด้วยระบบบาร์โค้ดโดยการสแกนจ่ายออกไปจ านวนเท่าใดวันไหน
โดยมีการระบุให้ระเอียดและตู้ขนส่งเบอร์ไหนรถยนต์หมายเลขทะเบียนอะไรและโดยใช้      
รถโฟร์คลิฟเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมส่งออกไปยังระบบขนส่งเพื่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ 
 

          
 ภาพท่ี  4.2  พนักงานท าการเคลื่อนย้ายสินค้าและวางสินค้าตามประเภท 
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3.  การลดข้อบกพร่องในการจัดเก็บนมถั่วเหลืองไวตามิลค์ภายในคลังสินค้า 
 ข้อบกพร่องในคลังสินค้า  
 -  เทคโนโลยียังไม่มีความทันสมัย 
 -  สินค้ามีความหลากหลายและวางสินค้าผิดประเภทสินค้า 
 -. คลังสินค้าไม่มีความปลอดภัย 

 แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในคลังสินค้า 

 -  บริษัท ควรมีการน าระบบ RFID มาประยุกต์ใช้กับระบบบาร์โค้ดซึ่งจะสามารถ

ควบคุมคุณภาพการท างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและกระบวนการจ่ายสินค้าก็จะไม่เกิดความ

ผิดพลาด 

 -  บริษัทควรจัดการคลังในการจัดเก็บสินค้าโดยมีการแยกประเภทสินค้าจัดท า

สัญลักษณ์ในการจัดเก็บสิค้าแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า 

 -  บริษัทควรปรับคลังสินค้าโดยน าเทคโนโลยีในการก าจัด นก ที่ท าความสกปรก

ในคลังสินค้าเช่น อุปกรณ์เสียง หรือตะข่าย เป็นต้น 

 

 

   ภาพท่ี  4.3  สินค้าส าเร็จที่ถูกจัดเก็บไว้เพื่อรอจ าหน่าย 
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   ภาพท่ี 4.4 อุปกรณ์เสียงไล่นก 

 

 

     

    ภาพท่ี  4.5 อุปกรณ์ตะข่ายดักนก 



80 
 

4.  น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การศึกษา 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการศึกษาต่อเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับ

ภาคทฤษฏีให้มีประสิทธิภาพและยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประกอบในการท าวิชาโครงงาน 

 
การประกอบอาชีพ 

สามารถน ามาประกอบอาชีพและเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน

มีประสิทธิภาพและยังรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถน าความรู้

ที่ได้มาไปพัฒนาอาชีพต่อไปได้อีกในอนาคต 

5.  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้กับการจัดท าโครงงาน 

ในการที่ค านึงถึงการซื้ออุปกรณ์เช่นซื้ออุปกรณ์ในปริมาณที่ให้พอเหมาะ

พอสมควรไม่ซื้อในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็นเพราะอาจท าให้อุปกรณ์ที่ซื้อมาเหลือใช้และท า

ให้สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างสูญเปล่า 

 



 
 

บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดเก็บนมถั่วเหลืองไวตามิล ของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด ที่
ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตนมถั่วเหลืองเพื่อการจัดจ าหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศมี
กระบวนการการจัดเก็บ 
สรุป 
  
 บริษัม กรีนสปอต จ ากัด มีการจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบและได้น าเทคโนโลยี
บาร์โค้ดเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าและระบบ Manueal ที่เข้ามาช่วยในการจัดการคลังสินค้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อการด าเนินงาน ก่อนที่จะน าสินค้าเข้ามาเก็บภายในคลังต้องผ่านการสแกนบาร์โค้ดตาม
รหัสสินค้า series number เพื่อช่วยในการท างานสะดวกและรวดเร็วเมื่อสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าแล้วควร
น าสินค้าไปเก็บตามประเภทของสินค้านั้นเนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการ
จัดแบ่งโซนและท าสัญลักษณ์รูปแบบของแต่ละสินค้าให้ชัดเจน นอกจากนี้ Manueal ยังช่วยตรวจเช็ค
สินค้าเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า จะมีพนักคอยตรวจสอบสินค้าทุกวันหลัง
เลิกงาน  แต่ระหว่างการด าเนินการจัดเก็บสินค้านั้น ก็มักจะมีปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บ 
ซึ่งบริษัทจะต้องแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ า อีก บริษัทจึงได้น าทฤษฎีต่าง ๆมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบการท างานที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ท าให้บริษัท กรีนสปอต จ ากัด เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับ
การยอมรับเร่ือง การจัดเก็บสินค้าและจัดจ าหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 
  
 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานบริษัท กรีนสปอต จ ากัด เห็นได้ว่าการจัดการคลังสินค้า
และการตรวจสอบสินค้า สรุปได้ดังนี้ 
 1. ระบบการท างานของเทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้า ของบริษัท       
กรีนสปอต จ ากัด มีระบบบาร์โค้ดโดยมีการสแกนเก็บข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูล และได้มีการน า
ระบบ Manueal เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบบาร์โค้ด อย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 
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 2. กระบวนการจัดเก็บสินค้าและตรวจสอบสินค้าของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด
ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรับสินค้า การเก็บสินค้า การจ่ายสินค้าและตรวจสอบสินค้า ท า
ให้การจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบการบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. ข้อบกพร่องภายในคลังสินค้าของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด มีอยู่ด้วยกัน  3 
ข้อบกพร่อง  
 - เทคโนโลยีที่ใช้ยังไม่มีความทันสมัย 
 - สินค้ามีความหลากหลายและวางสินค้าผิดประเภท 
 - คลังสินค้าไม่มีความปลอยภัย 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดแบ่งพื้นที่ในเขตโรงงานเพราะคลังมีขนาดเล็ก และควรมีการเก็บ

สินค้าในแนวสูงเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้ามากยิ่งขึ้นและควรมีป้ายสัญลักษณ์ของแต่ละชั้นวาง

ให้มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าผิดต าแหน่ง 

2. ควรมีการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่บางชนิดในคลังสินค้ายังไม่พร้อมใช้งาน 100% เช่น 

โฟล์คลิฟท์บางคันเกิดการช ารุดเสียหายและไม่มีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ

จัดเก็บ 

3. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ภายในคลังสินค้าที่มี

ความสามารถและใช้งานได้หลากหลายเพิ่มเพื่อประสิทธิภาพในการท างานและเชื่อมต่อกับระบบส่วน

งานอื่นๆ เช่นระบบ RFID WMS โดยใช้คลื่นวิทยุ ในการป้อนข้อมูลสินค้า 

4.  ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านความพอประมาและ

ลดต้นในการท างานโครงงาน โดยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็น 

 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

 1.  ในการเสนอ PowerPoint มีการจัดเรียงไม่ถูกต้อง 

 2.  นักศึกษาตอบไม่ตรงค าถาม 

 3.  เวลาในการน าเสนอเกินกว่าที่ก าหนด   
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ภาคผนวก ก 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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ภาคผนวก ค 
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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ภาพการศึกษาดูงานที่บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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 1.1,ภาพการมอบกระเช้าให้กับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

1.2   เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภายในบริษัท 
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  1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 
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1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่สาธิตการแพ็คกล่องนมใส่ในลัง 
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1.7  เจ้าหน้าที่อธิบายการจัดเก็บสินค้าภายในคลัง 

 

1.8  สินค้าที่ผ่านทุกกระบวนขั้นตอนการผลิตพร้อมจัดส่ง 
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1.9  ลังกระดาษที่ใช้ในการแพ็คขวดนมและกล่องยูเอชที 
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1.10 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต     
 

 

1.11 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนมถั่วเหลือง 

 

 
1.12หวัหนา้งานคลงัสินคา้ ของบริษทั กรีนสปอตจ ากดั 
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ภาคผนวก  ค 

 ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาพการท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 

ร่างโครงสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม Sket up 
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เร่ิมท าโครงสร้างในส่วนของ โรงเก็บวัตถุดิบ 
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ท าในส่วนที่นมถั่วเหลืองถูกจัดส่งไปผู้บริโภค 
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ท่าเรือและกรมศุลกากร 

 

ท าในส่วนคลังสินค้า 

 

โมเดลที่เสร็จสมบูรณ์และท าการจัดท าโมเดลให้เคลื่อนไหว 
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ภาคผนวก ง 
งบประมาณการท าโมเดล 
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งบประมาณที่ใช้ไปในการท าโครงงาน 

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 530 
2 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 460 
3 ค่าของที่ระลึก 550 

รวม 1,540 
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