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บทคัดย่อ 
โครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายใน

คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า เพื่อศึกษาศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ใช้ในคลังสินค้า ที่ส่งผลให้มีการใช้แรงงานคนน้อยลง เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้
ที่สนใจเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในคลังสินค้า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 
และเพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความเพียรพยายามมาปรับใช้ในการจัดท าโครงงาน 

โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word ในการ
สร้างเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Power point, 
และโปรแกรม Sketup 2019 , Maya 2017 เพื่อสร้างและออกแบบคลังสินค้า 3 มิต ิ

ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และคณะผู้จัดท าได้รับประโยชน์
จากการศึกษาในคร้ังนี้ คือวิธีการควบคุมและด าเนินงานภายในคลังสินค้าโดยอาศัยอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดท าได้
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความเพียรพยายามมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในการจัดท าโครงงาน
โดยการท ารูปเล่มและโมเดล เพื่อที่จะให้โครงงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
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โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

นักศึกษาและความกรุณาในการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ซึ่งให้ค าแนะน าปรึกษา

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้โครงการฉบับนี้
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ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมถึง

อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่ช่วย
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ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานในส่วนต่าง ๆ 

ในบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน จนโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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เร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้าเพื่อน าไปประกอบการศึกษาต่อไป 

หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

คณะผู้จัดท า 

 



 

 

สารบัญ 

                     หน้า 
บทคัดย่อ (1) 
กิตติกรรมประกาศ (2) 
สารบัญ (3) 
สารบัญภาพ (5) 
 
บทท่ี 1 บทน า 
 หลักการและเหตุผล 1 

วัตถุประสงค์ 2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2  

บทท่ี 2  ประวัติและการด าเนินธุรกิจ 
 ประวัติความเป็นมาของบริษัท 4 
 รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 5 
 ผังองค์กร 6 
 แผนที่ 7 
 นโยบาย/ วิสัยทัศน์ 8 
 ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 9 
บทท่ี 3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการคลังสินค้า 18 
 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า 35 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 44 
 นิยามศัพท์ 62 
 
 
  

 
 



 

สารบัญ(ต่อ) 

  หน้า  
 
บทท่ี 4 การวิเคราะห์สภาพปัญหา  
 เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า 67 
 ปัญหา อุปสรรคในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในคลังสินค้า 69 
 ศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า 69 
 การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ 70 

 การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการจัดท าโครงการ 70 
บทท่ี 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผล 71 
 ข้อเสนอแนะ 72 
บรรณานุกรม 73 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก ใบบันทึกโครงการปฏิบัติงาน 75  
 ภาคผนวก ข ภาพศึกษาดูงานในคลังสินค้าบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป - 
 -จ ากัด มหาชน 77 
 ภาคผนวก ค ขั้นตอนการท าโมเดล 83 
 ภาคผนวก ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 89 
ประวัติผู้จัดท า 91 
ใบคะแนนสอบน าเสนอ 92 
ใบพิสูจน์อัครวิสุทธิ์ 93 
  
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญภาพ        

       หน้า 
ภาพที่  2.1  ภาพบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 5 
ภาพที่  2.2  ภาพบริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย)จ ากัด 5  
ภาพที่  2.3  แผนผังองค์กรบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 6 
ภาพที่  2.4  แผนที่ต้ังบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 7 
ภาพที่  2.5  ต ามั่วหมี่โคราช (Korat Instant Rice Noodles with Sauce) 9 
ภาพที่  2.6  น้ าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับ 500 มล. (Fermented Fish Sauce (Original) 10 
ภาพที่  2.7  น้ าปลาร้าปรุงรสส้มต า สูตรแม่น้อย 350 มล. (Fermented Fish Sauce) 10 
ภาพที่  2.8  น้ าปลาร้าปรุงรสส้มต า พรีเมี่ยม สูตรเข้มข้น 400 มล.(Fermented Fish Sauce) 11 
ภาพที่  2.9  แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 80 กรัม (Pickle Fish Chilli Paste) 11 
ภาพที่  2.10 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 200 กรัม ( Pickle Fish Chilli Paste )  12 
ภาพที่  2.11น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว 150 กรัม (Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 12 
ภาพที่  2.12 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว 270 กรัม ( Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 13 
ภาพที่  2.13 เน้ือปลาแซลมอนหั่นสไลด์ แช่แข็ง  13 
ภาพที่  2.14 เน้ือปลาแซลมอนหั่นขวาง แช่แข็ง   14 
ภาพที่  2.15 กุ้งสดแช่แข็ง  14 
ภาพที่  2.16 ปูอัด แช่งแข็ง  15 
ภาพที่  2.17 ปลาหมึก แช่แข็ง  15 
ภาพที่  2.18 ไข่กุ้ง แช่แข็ง  16 
ภาพที่  3.1  แสดงภาพคลังสินค้า  19 
ภาพที่  3.2  แสดงภาพศูนย์กระจายสินค้า  28 
ภาพที่  3.3  แสดงภาพคลังสินค้าทั่วไป  28 
ภาพที่  3.4  แสดงภาพคลังสินค้าห้องเย็น  29 
ภาพที่  3.5  แสดงภาพคลังสินค้าทัณฑ์บน  30 
ภาพที่  3.6  แสดงภาพคลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 31 
ภาพที่  3.7  แสดงภาพคลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง 31 

 
 



 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
       หน้า 

ภาพที่  3.8  แสดงภาพคลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ 32 
ภาพที่  3.9  แสดงภาพระบบ Computer Aided Design (CAD) 36 

ภาพที่  3.10 แสดงภาพระบบ Computer Aided Manufacturing (CAM) 36 
ภาพที่  3.11 แสดงภาพระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS) 37 
ภาพที่  3.12 แสดงภาพระบบควบคุมพาหนะน าทางอัตโนมัติ AGVs 38 
ภาพที่  3.13 แสดงภาพระบบส าหรับการจัดการคลังสินค้า WMS 40 
ภาพที่  3.14 แสดงภาพระบบฐานข้อมูล (Database) 41 
ภาพที่  3.15 แสดงภาพเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  42 
ภาพที่  3.16 แสดงแผนภาพระบบ RFID  43 
ภาพที่  3.17 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้า 44 

ภาพที่  3.18 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้า 48 

ภาพที่  3.19 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าแบบไร้รูปแบบ 49 

ภาพที่  3.20 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าแบบคงต าแหน่ง 50 

ภาพที่  3.21 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าแบบคงต าแหน่ง 51 

ภาพที่  3.22 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสิน          52 

ภาพที่  3.23 แสดงภาพระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 53 

ภาพที่  3.24 แสดงภาพระบบการจัดเก็บสินค้าแบบผสม 54 

ภาพที่  3.25 แสดงภาพระบบการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 55 

ภาพที่  3.26 แสดงภาพระบบการจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 58 

ภาพที่  3.27 การตรวจสอบความพร้อมของสินค้าคงคลัง 59 

ภาพที่  3.28 โอนย้ายสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงภายในคลังสินค้า 61 

ภาพที่  4.1   การใช้รถยกลากไฟฟ้า 68 

ภาพที่  4.2   การจัดการสินค้าแบบ ABC 68  

 

 



 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
       หน้า 

ภาพที่  4.3 ลักษณะการใช้รถยก(Forklift)   69    
ภาพที่  5.1 เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังสินค้า  71 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

 คลังสินค้าเปรียบเสมือนแหล่งขุมทรัพย์ของกิจการไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาด้วย

ทรัพย์สินของกิจการหรือเป็นผลผลิตที่ได้มีการแปลงสภาพของทรัพยากรทั้งหมดของกิจการให้เกิด

มูลค่าและได้ถูกจัดเก็บไว้สถานที่ของกิจการซึ่งมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะศูนย์หายคลังสินค้าที่

เห็นได้ในกิจการแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจการใน

การจัดตั้งบางแห่งมีคลังสินค้าไว้เพื่อเก็บสินค้าอย่างเดียวโดยไม่มีการผลิตและไม่มีความเคลื่อนไหว

มากนักบางเเห่งเป็นคลังสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะท าหน้าที่เสมือนคลังสินค้าที่ใช้

ส าหรับการกระจายสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต บางแห่งเป็นคลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บแต่

วัตถุดิบอย่างเดียวเพื่อใช้ส าหรับกระบวนการผลิตโดยตรงซึ่งจะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป

ดังนั้นกิจการจึงมีความจ าเป็นต้องรู้วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุน 

  เช่นเดียวกับ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน นั้นจ าเป็นต้องมีคลังสินค้า

ไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสะสมปริมาณสินค้าส่วนที่เกินความต้องการนั้นไว้เมื่ออัตราความต้องการ

ของผู้บริโภคสูงขึ้นเกินกว่าปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการสินค้าของผู้บริโภคซึ่งท าให้

เกิดความสมดุลและหากในกระบวนการผลิตสินค้าเกิดอุปสรรคขัดข้องจนเป็นเหตุให้การผลิตนั้น

หยุดชะงักสินค้าที่เก็บส ารองอยู่ในคลังนั้นจะท าหน้าที่ชดเชยส่วนที่อาจจะต้องเสียโอกาสเพื่อบรรเทา

ความต้องการของผู้บริโภคและหากมีการวางแผนอย่างเหมาะสมไว้ในการวางสินค้าในคลังสินค้า

เหล่านั้นในเวลาปริมาณและต าแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถน าสินค้าออก

จ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนอันส่งผลดีต่อกิจการอีกด้วย ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ภายในคลังสินค้า

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเคร่ืองมือที่ใช้ในการขนย้ายสิ่งของลดการเสียเวลาของสายงานการผลิตเพิ่ม

บทที ่1 

บทน า 



 

ผลผลิตและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพเช่นสายพาน

ล าเลียง แฮนด์ลิฟท์ ฟอร์คลิฟท์ พาเลท เป็นต้น 

   ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าโครงการจึงศึกษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายใน

คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ในเร่ืองระบบการปฏิบัติการอัน

ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เคร่ืองมือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป          

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อศึกษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า 

   2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายใน

คลังสินค้า 

   3. เพื่อศึกษาศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า ที่ส่งผลให้มีการใช้

แรงงานคนน้อยลง 

  4. เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเคร่ืองมืออุปกรณ์และ

เทคโนโลยีภายในคลังสินค้า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน  

  5. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความเพียรพยายามมาปรับใช้ในการ

จัดท าโครงงาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. เข้าใจระบบการท างานของเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า 

  2. เข้าใจปัญหา อุปสรรคในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในคลังสินค้า

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป   

  3. เข้าใจถึงศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า ที่ส่งผลให้มีการใช้

แรงงานคนลดน้อยลง    

  4. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเคร่ืองมืออุปกรณ์และ

เทคโนโลยีภายในคลังสินค้า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน  

  5. น าความรู้เร่ืองหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความเพียรพยายามมาปรับประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าโครงงาน 

 



 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  การศึกษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้าของ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ธุรกิจหลักของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
มหาชน คือผู้น าธุรกิจด้านอาหาร มีความเชี่ยวชาญการบริหารร้านอาหารไทยและญ่ีปุ่นชั้นน าในเครือ
ทั้งหมด 13 แบรนด์ ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจกว่า 27 ปี ปัจจุบันมีกว่า 240 สาขา สร้าง
ความส าเร็จจากการขยายสาขา และผ่านธุรกิจเครือข่ายแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความ
มุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารและการบริการทั่วโลกที่ก าลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่าน
การรังสรรค์อาหารอันเป็นผลพวงจากจินตนาการแห่ง เซ็น ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดและ
อ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจมีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของหนว่ยงาน/บริษัท/องค์กร 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน  
3. ผังองค์กร 
4. แผนที่ 
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 



 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร 
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ได้เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสรรค์อาหารญ่ีปุ่นคุณภาพสูงทั้งรสชาติและประสบการณ์ ไล่เรียงไป

ตั้งแต่ร้านอาหารญ่ีปุ่นระดับพรีเมี่ยม ยากินิกุและซูชิ ไปจนถึงคาเฟ่อาหารญ่ีปุ่นร่วมสมัย สาขาและ

ร้านที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นทั่วประเทศอยู่ภายใต้การดูแลและการบริหารงานของเซ็น กรุ๊ป นับตั้งแต่ 

ZEN Restaurant, Musha, AKA, On the Table, TETSU ไปจนถึง Sushi Cyu ด้วยเอกลักษณ์ และ

พัฒนาการที่ถูกขับเคลื่อนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาของแต่ละแบรนด์จึงถูกนิยามจากความ

ทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศของวัตถุดิบและสูตรอาหารที่

เป็นต้นต ารับ 

 ด้วยความหลงใหลต่อศาสตร์และศิลป์แห่งการท าอาหารได้ผลักดันให้ เซ็น กรุ๊ป 

เติบโตและขยับขยายอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ทางด้านอาหารอันหลากหลายท าให้  เซ็น กรุ๊ป

สามารถ ตอบสนองต่อทุกความต้องการนับตั้งแต่อาหารมื้ออร่อยส าหรับชีวิตประจ าวันไปจน ถึง

เมนูระดับพรีเมี่ยม แม้จะถือก าเนิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรสนิยมที่แตกต่าง แต่ทุกแบ

รนด์ล้วนเติบโตขึ้นจากพื้นฐานและโครงสร้างองค์กรเดียวกัน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความใส่

ใจคือองค์ประกอบส าคัญ 

 สานต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ

ทั่วโลก ในปี 2559 เซ็น กรุ๊ป ได้ควบรวมกิจการกับ “ต ามั่ว” ต านานต้นต ารับอาหารไทยอีสานแบบ

ดั้งเดิมที่ถือก าเนิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถูกพัฒนาปรับปรุง แปลงโฉม และสร้างแบรนด์ จน

กลายเป็นร้านที่ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ แต่ยังคงรสชาติความเป็นไทยแท้ ๆ ที่มีจุดยืนของแบรนด์

อย่างชัดเจน “อาหารรสจัด ถนัดเร่ืองต า” ในขณะนั้น ลาวญวน, แจ่วฮ้อน, เฝอ, ข้าวมันไก่คุณย่า, 

ครัวไทย และเดอ ต ามั่ว อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการบริหารงานของ “ต ามั่ว” ที่มีแนวคิดทุก

อย่างต้องดีที่สุดสู่มาตรฐานแห่งรสชาติความอร่อยเพื่อลูกค้าที่รัก คุณภาพของรสชาติอาหารและ

การบริการที่ประทับใจ รวมไปถึงชื่อเสียงอันยาวนานของ เซ็น กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารชั้นน า

ของประเทศไทย คือสิ่งที่ตกผลึกมาจากความใส่ใจต่อรายละเอียดปลีกย่อยและจินตนาการที่ไม่รู้จบ 

ทั้งนี้ก็ด้วยรากฐานขององค์กรที่มีโครงสร้างและระบบที่แข็งแกร่ง เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของกลุ่ม

คนท างานที่มีความสามารถที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี บรรจงคัดสรร

วัตถุดิบ สร้างสรรค์เมนูอาหารชั้นเลิศเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพ อาหารที่ได้

มาตรฐานและการบริการที่เปี่ยมด้วยความประทับใจ 



 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชนภาพที่ 2.1 ภาพ  

ภาพที่ 2.2 ภาพบริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย)จ ากัด 



 

3. ผังองค์กร 
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4. แผนท่ีของ บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 
หมวดหมู่ : ธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหาร 
662 อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02 019 5000 
Website:   https://www.zengroup.co.th/  
 
5. นโยบายและวิสัยทัศน์ 
 การเดินทางของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัดถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณ
ด้านการท าอาหาร และสรรหาประสบการณ์แห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะเติมเต็มความ
ปรารถนาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  
  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย
สาขาวิชาชีพที่รัก และสนใจในด้านอาหารเหมือนๆกัน ปรารถนาที่จะสรรค์สร้างความสุขให้กับ
ผู้คนผ่านเมนูที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาของแต่ละแบรนด์จึงถูกนิยาม 

ภาพที่ 2.4 แผนที่ต้ังบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 

https://www.zengroup.co.th/


 

จากความทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศของวัตถุดิบและสูตร

อาหารที่เป็นต้นต ารับ 

 

วิสัยทัศน ์

 กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ “เป็นองค์กรผู้น าในธุรกิจอาหารที่

ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง” 
 

 พันธกิจ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ประการที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็น

เสาหลักของธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผู้บริโภค : การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์จาก 

วัตถุดิบคุณภาพ ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่

ผู้บริโภค 

2. พนักงาน : การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เกียรติและสนับสนุนการมีส่วน 

ร่วมของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการท างานอย่างมีความสุขจะเสริมสร้างแรง

บันดาลใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

3. สังคมและสิ่งแวดล้อม : การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ 

ดี และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ผู้ถือหุ้น : การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างผลตอบแทนที่เติบโตและ 

ยั่งยืน 

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

 บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันและมีทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมในการแสดงออกที่เป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์

ของบริษัท การหล่อหลอมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่เพื่อนพนักงาน ตลอดจนพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะหลักของบริษัทเพื่อให้เกิดทัศนคติ

ที่ดีและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์เป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างองค์กรและทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริหาร (Executive Committee) ได้เห็นชอบและก าหนดชุดพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะหลักดังนี้ 

1. C: ใส่ใจประสบการณ์ลูกค้า 



 

เราใส่ใจในการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน 

1. A: ใส่ใจร่วมมือทีมงาน 

เราใส่ใจในการสนับสนุนทีมงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

2. R: ใส่ใจเป็นเลิศร้านอาหาร 

เราใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจอาหาร 

3. E: ใส่ใจท้าทายตนเอง 

เราใส่ใจในการสร้างจิตส านึกของความเป็นเจ้าของให้กับพนักงานทุกคน 

 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 
 ภาพท่ี 2.5 ต ามั่วหมี่โคราช (Korat Instant Rice Noodles with Sauce) 

Pack Size: 1 x 30 Shelf life: 1 year 

 ต ามั่วหมี่โคราชพร้อมน้ าปรุงรสเด็ดส าเร็จรูปในซอง ได้การรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก OTOP ระดับ 4 ดาวลักษณะของเส้นหมี่ไม่หนาหรือบางจนเกินไป เมื่อ

น าไปประกอบอาหารพร้อมน้ าปรุงที่อยู่ในซองเสร็จแล้ว เส้นหมี่ที่ได้จะมีความเหนียวนุ่มก าลังดี 



 

กลิ่นหอมชวนรับประทาน และรสชาติกลมกล่อม ต ามั่วหมี่โคราช “ดีที่สุดในประเทศไทย” อ่ิม

อร่อย แบบง่ายๆ ใครๆ ก็ท าได้ 

 

 

  

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.6 น  าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับ 500 มล. (Fermented Fish Sauce 

(Original)  

Pack Size: 500 ml. 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life:1 year 

 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรต้นต ารับ ผลิตจากปลาที่คัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี

ขนาดปลาที่ใกล้เคียงกัน ปรุงรสชาติให้กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ของร้านต ามั่ว 

น้ าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับท าอะไรก็อร่อยทุกเมนู กลิ่นหอม สีสวย ใครท าก็แซ่บนัว ขวดเดียว

ปรุงรสพร้อมทาน การันตรีด้วยยอดขายพันล้านต่อปี 

 
 ภาพท่ี 2.7 น  าปลาร้าปรุงรสส้มต า สูตรแม่น้อย 350 มล. (Fermented Fish Sauce) 

Pack Size: 350 ml 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life: 1 year 

 ต านานความอร่อยกว่า 30 ปี น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรแม่น้อย ผ่านการหมักที่

ได้มาตรฐานยาวนานเกินกว่า 1 ปี ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้รสชาติความนัวที่ต้องการ 



 

ยิ่งนาน ยิ่งนัว น้ าปลาร้าปรุงรสคุณภาพดี สูตรแม่น้อย บาย ต ามั่ว ใครท าก็อร่อย รสชาติความนัว

มาตราฐานคู่ครัวไทย แซ่บนัวคู่ครัวคุณ 

 
 ภาพท่ี 2.8 น  าปลาร้าปรุงรสส้มต า พรีเมี่ยม สูตรเข้มข้น 400 มล.(Fermented Fish 

Sauce) 

Pack Size: 400 ml 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life:1 year 

 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรพรีเมี่ยม ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติ 

มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข แซ่บนัว อร่อย ทั้งต า ย า หมัก ไม่

ใส่สารกันบูด หนึ่งเดียวสารพัดความนัวที่ต้องการน้ าปลาร้าสูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น นัวลึก ไม่

ตกตะกอน กลิ่นหอม สะอาด ปลอดภัย 

 
 

 ภาพท่ี 2.9 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 80 กรัม (Pickle Fish Chilli Paste)  

Pack Size: 80 g 1 x 88 Shelf life: 6 Months 

 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรพรีเมี่ยม ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติ 

มีคุณค่าทางโภชนการ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข แซ่บนัว อร่อย ทั้งต า ย า หมัก ไม่



 

ใส่สารกันบูด หนึ่งเดียวสารพัดความนัวที่ต้องการน้ าปลาร้าสูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น นัวลึก ไม่

ตกตะกอน กลิ่นหอม สะอาด ปลอดภัย 

 
 ภาพท่ี 2.10 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 200 กรัม ( Pickle Fish Chilli Paste ) 

Pack Size: 200 g 1 x 36 Shelf life: 6 Months 

 แจ่วบองสมุนไพรผลิตจากเนื้อปลาร้าดีมีคุณภาพ โดยมีเคร่ืองเทศ และสมุนไพร

ไทยเป็นส่วนผสมหลัก ผัดสุกผ่านความร้อนในอุณหภูมิได้ที่ เพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางวัตถุดิบและ

โภชนาการ เมื่อสุกได้ที่แล้วจะได้กลิ่นหอมของเคร่ืองเทศและสมุนไพรไทย แจ่วบองสมุนไพร 

รสชาติเข้มข้น อีสานแท้ เป็นเคร่ืองจิ้ม ทานกับผัก ข้าวสวย ข้าวเหนียว จิ้มหมู จิ้มไก่ หรือใช้ปรุง

อาหารช่วยเพิ่มรสชาติในการรับประทานได้อร่อยยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.11 น  าจิ มแจ่ว ต ามั่ว 150 กรัม (Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 

Pack Size: 150 g 1x12 (1 carton 1 x 12 pcs.) Shelf life: 1 year 



 

 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว รสเด็ด เผ็ด เค็ม เปร้ียว เคี่ยวนาน 3 ชม. รสชาติจัดจ้านสไตล์ไทย 

กินได้กับทุกเมนู ต้ม ลวก ปิ้ง ย่าง เผา (ไข่)เจียว ทอด ครบเคร่ืองเร่ืองจิ้ม กินกับอะไรก็อร่อย 

 
 ภาพท่ี 2.12 น  าจิ มแจ่ว ต ามั่ว 270 กรัม ( Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 

Pack Size: 270g 1x12 (1 carton 1 x 12 pcs.) Shelf life: 1 year 

 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว รสเด็ด เผ็ด เค็ม เปร้ียว เคี่ยวนาน 3 ชม. รสชาติจัดจ้านสไตล์ไทย 

กินได้กับทุกเมนู ต้ม ลวก ปิ้ง ย่าง เผา (ไข่)เจียว ทอด ครบเคร่ืองเร่ืองจิ้ม กินกับอะไรก็อร่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 2.13 เนื อปลาแซลมอนหั่นสไลด์ แช่แข็ง ขนาด : 100 ก. / แพค็   



 

 เนื้อปลาแซลมอนหั่นสไลด์ เกรดคุณภาพ ถอดเกล็ดหั่นเฉียงสไตล์ญ่ีปุ่น น าไป

ท าอาหารได้ทั้งทอด ย่าง และอบ จะได้รสชาติของปลาแซลมอนแท้ๆ การเก็บรักษา : ควรเก็บใน

อุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.14 เนื อปลาแซลมอนหั่นขวาง แช่แข็ง ขนาด : 100 ก. / แพ็ค   

 เนื้อปลาแซลมอนหั่นขวาง เกรดคุณภาพ ถอดเกล็ดหั่นเฉียงสไตล์ญ่ีปุ่น น าไป

ท าอาหารได้ทั้งทอด ย่าง และอบ จะได้รสชาติของปลาแซลมอนแท้ๆ การเก็บรักษา : ควรเก็บใน

อุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 ภาพท่ี 2.15 กุ้งสดแช่แข็ง น  าหนักสุทธิ : 700 ก. / แพ็ค 

 กุ้งขาวสดผ่าหลัง ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด์ เนื้อกุ้งขาวผ่าหลัง คัดพิเศษ ปลอดยา

ปฏิชีวนะ ผลิตและแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยี Individual Quick Frozen (IQF) เพื่อรักษาคุณภาพกุ้ง

ให้สด และไม่เกาะกันเป็นก้อน สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลากหลาย การเก็บรักษา : ควร

เก็บในอุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง -23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.16 ปูอัด แช่งแข็ง ขนาด : 500 ก. /  แพ็ค 

 ปูอัด คัดสรรคุณภาพดีมาผลิต เพื่อให้ได้รสชาติที่ดี น่ารับประทาน สามารถ

รับประทานสดได้ทันที หรือ น าไปอุ่นไมโครเวฟ หรือน าประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายตาม

ความตอ้งการ การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.17 ปลาหมึก แช่แข็ง น  าหนักสุทธิ : 700 ก. / แพ็ค 

 ปลาหมึกสด ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด์ คัดพิเศษ ปลอดยาปฏิชีวนะ ผลิตและแช่เยือก

แข็งด้วยเทคโนโลยี Individual Quick Frozen (IQF) เพื่อรักษาคุณภาพปลาหมึกให้สด และไม่เกาะ

กันเป็นก้อน สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลากหลาย การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ า

กว่า -18 ถึง -23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.18 ไข่กุ้ง แช่แข็ง 500กรัม/ 1 กล่อง 

 ไข่กุ้งแช่งแข็ง สีส้ม คัดสรรคุณภาพดีเยี่ยมบรรจุกล่อง เพื่อใช้ส าหรับน าไปท าใน

เมนูซูชิต่าง ๆ หรือเมนูอาหารญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 

องศา 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 : https://www.zengroup.co.th/retail  
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการคลังสินค้า 
 2. แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 
 4. นิยามศัพท์ 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 
 การจัดการ คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิผล (Dictionary of 
Management) จากความหมายของค าว่า “การจัดการ” ที่นักวิชาได้ให้นิยามศัพท์ไว้ดังกล่าวแล้ว 
ประกอบเข้ากับความหมายของคลังสินค้า ก็พอจะให้ความหมายของ การจัดการคลังสินค้า ดังนี้  
การจัดการคลังสินค้าการจัดการคลังสินค้า คือกระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่าง  ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินกิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
คลังสินค้าแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ 
 กระบวนการ (Process) คือ กิจการ หรือหน้าที่ในการจัดการที่เป็นขั้นตอน
ตามล าดับซึ่งผู้บริหารจะต้องกระท า ซึ่งรวมถึง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน 
การสั่งการ การประสานงานการควบคุม ซึ่งต้องได้รับการการบูรณาการ (Integration) คือการสร้าง
ความสมดุล และความสอดคล้องต่อเนื่องกันระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จขององค์การ 
ในที่นี้ทรัพยากร หมายถึงทรัพยากรในการ จัดการคลังสินค้าซึ่งได้แก่ 
 1. ทรัพยากรเนื้อที่ หมายถึง ที่ดินและอาคารทั้งหมด ที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้า 
และที่ใช้ส าหรับงานอื่น ๆ ของกิจการคลังสินค้าทั้งหมด 
 2. ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงบุคคลากร และก าลังคนในหน่วยงานต่าง  ๆ ของ
กิจการคลังสินค้าตลอดจนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานคลังสินค้า 
 3. ทรัพยากรเคร่ืองมือ หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือยกขน และอุปกรณ์ทั้งปวงที่
จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการคลังสินค้า 
 4. ทรัพยากรทุน หมายถึงการหาเงินทุน และการใช้จ่ายเงินทุนในการประกอบ
กิจการ 



 

 5. ทรัพยากรเวลา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการด าเนินงานคลังสินค้า ทั้งนี้
รวมถึงก าหนดเวลาและระยะเวลาในการท างานในแต่ละกิจกรรม 
 การจัดการศูนย์กระจายสินค้า คือกระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่าง  ๆ เพื่อให้
การด าเนินกิจการศูนย์กระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของศูนย์ฯ แต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ 
 ซึ่งการด าเนินการในกระบวนการท าให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งเป็น
ความสามารถขององค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ในช่วงเวลาที่
ก าหนด นอกจากนั้นยังท าให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งท าให้เกิดผลประโยชน์
ตามที่ก าหนดไว้ในการประกอบกิจการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละประเภท ดังนั้น
จะต้องมีเป้าหมายในการด าเนินงาน หรือมีวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการให้บรรลุผล
ส าเร็จ 
 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดการ
สินค้าหลังจากการรับสินค้า ให้มีการวางแผนในกระบวนการเบิกใช้ การบริหารจัดการคลังสินค้า
ก่อนจะจัดส่งสินค้าให้กับแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการเบิกสินค้า เพื่อเป้าหมายหลักในการบริหารด าเนิน
ธุรกิจโรงแรม เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการ
จัดเก็บการป้องกันและลดการสูญเสียจากการด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และ
การใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่จัดเก็บสินค้า   
 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ได้แก่ รายการสินค้าส าเร็จรูป  
สินค้าระหว่างการผลิต , วัตถุดิบ , วัสดุสิ้นเปลือง , ทรัพย์สินสิ่งของ ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีลักษณะที่
เป็นของที่สามารถโยกย้ายได้ที่ เรียกว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นของที่มีมูลค่าอันอาจถือ
กรรมสิทธิถือครองและเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของได้ โดยสินค้าจะต้องคู่กับคลังสินค้าและเป็น
ส่วนส าคัญที่สุดของระบบ Supply Chain Management (SCM) เพราะพันธกิจหลักของ SCM คือ 
การเคลื่อนย้ายส่งมอบสินค้าและต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ (Physical Goods) ซึ่งสินค้าที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายผ่าน Media ไม่ว่าจะเป็น Disc , Server หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบริการจะเป็นส่วนควบที่คิดไปกับตัวสินค้า วัตถุประสงค์หลักของในการ
จัดการ Logistics คือ การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่เรียกว่า Efficient Consumers Response 
หรือ ECR โดยมีต้นทุนในการด าเนินงานในระดับ Economy Scale การที่เราก าหนดระดับสินค้าคง
คลังในระดับที่มากจนเกินพอดี อาจดูปลอดภัยแต่ก็จะส่งผลให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงเช่นกัน 
จึงต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสม 

  



 

 
 
 

 คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่าง ๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่า
คลังสินค้าจึงเป็นค าที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่
ละประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking ในขณะที่คลังสินค้า
บางแห่งมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้าไว้และท าหน้าที่จัดสรรสินค้า
ก่อนส่งมอบตามค าสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับสินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ 
(Order Picking) อันเป็นขั้นตอน ที่ใช้เวลาและก าลังคนมากที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง 
กล่าวคือ รับหน้าที่ในการจ าหน่ายไว้ด้วย จึงเรียกว่าศูนย์จ าหน่ายสินค้า การลดเวลาและขั้นตอนใน
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าท าได้ด้วย การน าคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ข้อควรค านึงถึง
เกี่ยวกับคลังสินค้ายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสายการผลิต การจ าหน่าย และการ
กระจายสินค้าที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่ต้องการสร้างคลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่า
คลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้าควรตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ได้
อย่างลงตัว  
 คลังสินค้าเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า ด้วยเหตุผลที่
สินค้าคงคลังมีหลายประเภท Input ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจุดเร่ิมต้นจากซัพพลาย

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพคลังสินค้า 



 

เออร์น าวัตถุดิบมาป้อนให้คลังสินค้า หรือฝ่ายพัสดุน า MRO (Maintenance Repair and Operation 
Supply ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาและสนับสนุนการผลิต) มามอบให้ฝ่ายผลิต ผู้ผลิต
สินค้าน าสินค้าส าเร็จ ส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็น Spec 
ทั่วไปของสินค้าคงคลัง ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ท าให้ผู้ผลิตต้องวางแผนและค านวณว่า จะ
จัดสรรปันส่วนการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อน า สินค้าคงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็น
สินค้า การวางแผนจะท าให้ทราบว่าควรผลิตจ านวนเท่าใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แต่ละชนิดจ านวน
เท่าไร 
 คลังสินค้ามีความส าคัญในแง่ที่เป็นทั้งทางเข้าและทางออกของวัตถุดิบไปจนถึง
สินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้า 
(Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการวัตถุดิบและแนวคิดการกระจายสินค้า  
 คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพและ
คุณภาพที่พร้อมจะน าส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ โดยอาจเรียกเป็นชื่ออ่ืนๆ 
เช่น คลังสินค้า (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ (Storage) , ที่เก็บสินค้า (Whaft) , คลัง
พัสดุ (Depot) , ฉางเก็บสินค้า (Silo) , แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน (Bonded 
Warehouse) โดยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร คลังสินค้าก็จะท าหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่เก็บรักษา
สินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของกระบวนการ Supply 
Chain ซึ่งคลังสินค้ามีการแยกประเภทดังต่อไปนี ้

 

 1. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ดังนี  
 1.1 คลังสาธารณะ (Public Warehouse) คือ คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับเก็บ
สินค้าเป็นหลัก เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า คลังสินค้าสาธารณะ เป็นกิจการ
ทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศเฉพาะ ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการหลักอย่างอ่ืน และเป็นกิจการแขนง
หนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ กิจกรรมในหน้าที่คลังสินค้าสาธารณะก็คือการจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการรับจัดจัดเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับสินค้านั้น เพื่อบ าเหน็จตอบแทนเป็นทางค้าปกติของกิจการ หรือคลังสินค้าสาธารณะอาจ
เป็นคลังสินค้าที่จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ 
บริการรับฝากสินค้าและบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อหวังค่าตอบแทนจาก
การให้บริการนั้นในประเทศไทยการจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของกระทรวง



 

พาณิชย์ด้วยการประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะ เป็นการค้าประเภทที่ถือว่ามีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณะชน ดังนั้นการจัดตั้งคลังสินค้าและการด าเนินงานต้องให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ และเงื่อนไข ควบคุมของรัฐซึ่งมีความแตกต่างกัน
พอที่จะแบ่งคลังสินค้ากลุ่มนี้ออกเป็น 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1.1 คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่
จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี การลงทุนจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเก็บรักษาขึ้นเป็น แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลายๆ แบบ รวมอยู่ใน
บริษัทเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่รับ ท าการเก็บรักษา กิจการส าคัญที่คลังสินค้า
สาธารณะของบริษัทเอกชนด าเนินงานได้แก่  
 1.1.1.1 รับฝากสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับเงินค่าตอบแทน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
 1.1.1.2 ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั้นจ าน าไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบ
กิจการคลังสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อ่ืนใดเป็น
ค่าตอบแทน 
 1.1.1.3 ให้บริการด้านความเป็นในการเก็บรักษาสินค้า รับอบพืชลดความชื้น 
กะเทาะ คัดผสม หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืน เพื่อประโยชน์ของผู้ฝาก โดยผู้ประกอบกิจการ
คลังสินค้าได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อย่างอื่นได้ 
 1.1.1.4 กระท าการใด ๆ ตามแบบพิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การน าเข้า การส่งออก 
การขนส่งสินค้าและอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระท าตามสัญญาเก็บของใน
คลังสินค้า เป็นต้น การจัดตั้งบริษัทจ ากัดที่ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะ และการด าเนินงาน
ทางธุรการของกิจการคลังสินค้าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน และเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ การ
ด าเนินกิจการต้องให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเก็บของในคลังสินค้า 
 1.1.2 คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล องค์การรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์รูปแบบอ่ืน จุดมุ่งหมายหรือนโยบาย
หลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง  ๆ เป็น
ส าคัญ เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของชาติหรือการป้องกันประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน หรือเป็นกิจการด้านสาธารณูปโภคที่มีความส าคัญต่อ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 



 

 คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น องค์การคลังสินค้า องค์การ
อุตสาหกรรมห้องเย็น เป็นต้น องค์การของรัฐบาลที่ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะนี้ นอกจาก
จะมีกิจการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมหลักขององค์การแล้วยังประกอบกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สินค้าควบคู่กันไปด้วย 
 ในการด าเนินธุรกิจด้านการจ้าหน่ายสินค้า องค์การรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการ
คลังสินค้าสาธารณะจะเจาะจงท าการค้าเฉพาะสินค้าที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ หรือที่มีความ
จ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน โดยองค์การจะจัดซื้อสินค้าเหล่านี้จากผู้ผลิตเพื่อแซกแซงต
ลาตรักษาระดับราคาเป็นการขายเหลือผู้ผลิตให้ขายสินค้าที่ตนผลิตออกมาได้ในราคาที่เป็นธรรม
แล้วน ามาเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าในลักษณะการสะสม แล้วน าออกจ าหน่ายในโอกาสที่เหมาะสม 
เพื่อตรึงราคาและรักษาปริมาณสินค้าชนิดนั้น ๆให้มีหมุนเวียนอยู่ในตลาดอย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน ในกิจการด้านนี้คลังสินค้าขององค์การนั้นจะท าหน้าที่อย่างเดียวกับ
คลังสินค้าส่วนบุคคลไปด้วยในตัว ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกับคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชนซึ่ง
จะประกอบกิจการในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ 
 ในการด าเนินธุรกิจคลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลจะประกอบกิจการ 
เช่นเดียวกันกับคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน คือการรับท าการเก็บรักษาสินค้า และ
ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่รับฝากเก็บรักษานั้น เป็นทางการค้าปกติ และเป็นการให้บริการแก่
บุคคลทั่วไป ระเบียบปฏิบัติในการประกอบกิจการคลังสินค้าก็ยึดหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้าแต่หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและการด าเนินงานทาง
ธุรการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย และผาสุกของสายารณชน และเสียนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้
เพราะองค์การรัฐวิสาหกิจได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และข้อบังคับของรัฐบาลออกมาใช้บังคับใน
การจัดตั้งและการด าเนินงานโดยเฉพาะแต่ละองค์การแล้ว 
 1.1.3 คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชนที่อยู่
ภายใต้การควบคุม และโดยการสนับสนุนของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สหกรณ์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีเป้าหมายในการด าเนินกิจการ
ร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การ
ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคมสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
เป็นต้น หรืออาจเป็นสหกรณ์ของกลุ่มบุคคลหลายอาชีพ และประกอบกิจการหลายๆ อย่างที่มี



 

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันที่เรียกว่าสหกรณ์เอนกประสงค์ก็ได้ สหกรณ์แต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์
ในการจัดตั้งและการด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนด สหกรณ์ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าอาจจะ
เป็นสหกรณ์ประเภทใดประมาทหนึ่งที่สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพในการผลิตสินค้าหรือจ าหน่ายสินค้า
ซึ่งต้องการการเก็บรักษา เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ผลิตพืชผลชนิดต่างๆ 
สหกรณ์อุตสาหกรรม ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สหกรณ์การประมงซึ่งสมาชิกเป็น
ชาวประมงที่มีผลิตผลทางการประมงเป็นสินค้า เป็นต้น 
 1.2 คลังส่วนบุคคล (Private Warehouse) คือคลังสินค้าโดยทั่วไปของบริษัทซึ่ง
บริษัทหลายๆแห่ง ได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น 
และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น  ซึ่งพอจ าแนกตามลักษณะความ
แตกต่างที่กล่าวมาแล้วออกเป็น 3 ประเภทดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 1.2.1 คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้า กิจการผลิตสินค้านั้นมีขั้นตอนที่
ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือขั้นตอนแรกเป็นเร่ืองของการจัดการวัสดุการผลิตซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการก าหนดความต้องการการจัดหา และการเก็บรักษาวัสดุการผลิตซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบส าเร็จรูปซึ่งจะน าเข้าสู่กระบวนการผลิต ขึ้นตอนที่สองเป็นเร่ืองการแปลงสภาพ
หรือการประกอบวัสดุ การผลิต ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปซึ่งเรียกว่า กระบวนการผลิตสินค้า เร่ือง
ตั้งแต่การน าวัสดุการผลิตที่มีพร้อมอยู่แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตออกมาเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ ขั้นตอนที่สามเป็นเร่ืองของการตลาดในการที่จะกระจาย
สินค้าส าเร็จรูปอันเป็นผลผลิตของกิจการไปยังผู้จ าหน่ายสินค้า ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยการเก็บรักษา
สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วจัดส่งไปยังผู้จ าหน่ายโดยผ่านการขนส่งที่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าการด าเนิน
กิจการในการผลิตสินค้านั้นจะมีกิจกรรมเก็บรักษาอันเป็นภาระหน้าที่ของคลังสินค้าอยู่ 2 ขั้นตอน 
คือขั้นตอนการเก็บรักษาวัสดุการผลิต และขั้นตอนการเก็บรักษาผลผลิตซึ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้าเป็นการอ านวยประโยชน์ในการเก็บรักษาในขั้นตอน
หลังนั้น ส่วนการเก็บรักษาในขั้นตอนแรกเป็นเร่ืองของคลังสินค้าเก็บวัสดุ ซึ่งเป็นคลังสินค้าอีก
กลุ่มหนึ่งที่จะได้กล่าวถึงต่อไปการเก็บรักษาสินค้าอันเป็นผลผลิตที่ส าเร็จรูปแล้วของกิจการผลิต
สินค้าเป็นกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการกระจายสินค้าหรือการตลาด ดังนั้นกิจกรรม
คลังสินค้าจึงอยู่ภายใต้การจัดการของฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายของกิจการผลิตสินค้านั้นประมาณ
การสะสมสินค้าในคลังสินค้าประเภทน้ีขึ้นอยู่กับอัตราการผลิตกับอัตราการจ าหน่วยสินค้านั้น หาก
อัตราการผลิตสูงแต่อัตราการจ าหน่ายต่ า ปริมาณสะสมในคลังสินค้าก็จะมากขึ้นในช่วงนั้น ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าอัตราการผลิตต่ ากว่าอัตราการจ าหน่ายในช่วงใดประมาณสะสมก็จะต่ าลงการที่จะให้



 

ปริมาณสะสมในการเก็บรักษารักษาระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาจึงขึ้นอยู่กับการวางแผนการ
ผลิตของฝ่ายควบคุมการผลิตในประการส าคัญ ดังนั้นหน้าที่การจัดการคลังสินค้าส าหรับคลังสินค้า
ประเภทนี้จึงไม่เกี่ยวกับการก าหนดปริมาในสะสมในการเก็บรักษาเป็น แต่ต้องมีการวางแผนในการ
ใช้เนื้อที่เก็บรักษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตาม
อิทธิพลของอัตราการผลิตและอัตราการจ าหน่ายดังกล่าวแล้วการจัดการเก็บรักษาของกิจการผลิต
สินค้านั้นผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้ามีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือการจัดตั้งคลังสินค้าส่วนบุคคลของ
ตนขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาผลผลิตด้วยตนเอง อีกทางหนึ่งผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการคลังสินค้า
สาธารณะซึ่งต้องเสียค่าตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ดังนั้นผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้า
จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ อย่างรอบคอบว่าทางเลือกใดจะเป็นผลดีต่อกิจการธุรกิจของตนมากกว่า
กันก็อาจตกลงใจเลือกทางนั้น ถ้าเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ ที่ไม่จ าเป็นต้องจัดการตั้ง
คลังสินค้าส่วนบุคคลของตนขึ้น 
 1.2.2 คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้า กิจการจ าหน่ายสินค้าเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตลาดส าหรับสินค้า กิจการจ าหน่ายในที่นี้หมายถึงเฉพาะการ
ประกอบกิจการ ที่ถือเอากิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าเป็นธุรกิจหลักของกิจการไม่รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นกิจกรรมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองคลังสินค้าส่วน
บุคคลของกิจการผลิตสินค้าข้างต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นธุรกิจของพ่อค้าคนกลางที่รับช่วง
สินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายล้าดับต้นมาจ้าหน่ายอีกต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายแบบขายส่ง
หรือขายปลีก ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นของเอกชน หรือองค์การรัฐบาล หรือของสหกรณ์ก็ตามที่มี
คลังสินค้าเป็นของตนเองเพื่อเก็บรักษาสินค้าที่คนจ าหน่ายนั้นกิจการจ าหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าอยู่ 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายควบคุมสินค้ากับฝ่ายขาย
สินค้า ฝ่ายควบคุมสินค้าท าหน้าที่กาหนดความต้อการจัดหาสินค้าเข้ามาเป็นฝ่ายที่ก าหนดว่าจะ
สะสมสินค้าชนิดใด รายการได้ ไว้เป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะใช้หลักการสะสมที่เรียกว่า 
ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity - EOQ) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอยู่ว่า 
สั่งซื้อมาสะสมเฉพาะรายการที่จ าเป็นแต่เพียงจ านวนจ ากัด แต่ไม่ขาดมียด้วยอัตราความดีของการ
สั่งที่เหมาะสม คลังสินค้าประเภทนี้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายควบคุมสินค้าท าหน้าที่เก็บรักษาสินค้า
ตามเกณฑ์สะสมที่ก าหนดนั้นผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า มีทางเลือกในการจัดการเก็บรักษา
สินค้าอยู่ 2 ทางเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือจะเลือกวิธี
จัดตั้งคลังสินค้าขึ้นมาเป็นส่วนบุคคลของกิจการเอง หรือจะเลือกวิธีใช้บริการของคลังสินค้า



 

สาธารณะที่มีอยู่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
 ประโยชน์ EOQ 
 1. ท าให้กิจการสามารถเผชิญกับความผันแปรของ Demand ได้ โดยไม่ท าให้เกิด
ปัญหาการขาด Stock 
 2. ช่วยลดต้นทุนสินค้าเนื่องจากการสั่งซื้อในปริมาณมาก 
 3.ช่วยประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อ 
 4. กระบวนการผลิตด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอ ไม่หยุดชะงัก 
 ข้อจ ากัด EOQ 
 1. ความต้องการสินค้ามีปริมาณแน่นอน 
 2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อจนกระทั่งได้รับสินค้า (Lead time) มีระยะเวลาแน่นอน 
 3. ต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าคงที่ 
 4. ราคาสินค้าต่อหน่วยคงที่ 
 5. ไม่มีการส่งคืนสินค้า 
 6. ไม่มี Discount มาเกี่ยวข้อง 
 7. การสั่งซื้อทุกคร้ังจะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งเพียงครั้งเดียว 
 สิ่งท่ีต้องค านึงถึงก่อนใช้งาน EOQ 
 1. ต้นทุนในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เช่น การออกใบสั่งซื้อ การติดตามงานกับ 
Supplier 
 2. ต้นทุนการเก็บรักษา (Holding Cost) เช่น ค่าประกันภัยสินค้า ค่าเช่าโกดังสินค้า 
 3. อัตราการใช้สินค้า หรือการซื้อซ้ า (Reorder point) ค านวณจากการพยากรณ์ 
และ Lead time ด้วย 
 4. Reorder point เป็นการตัดสินใจว่าจะท าการสั่งซื้ออีกเมื่อไหร่ ซึ่งอาจต้องมีการ
เผื่อ Safety Stock ไว้ระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 
 การค านวณปริมาณการสั่งซื อที่ประหยัด (Economic Order Quantity) 

 เพื่อให้ประหยัดเวลา สามารถค านวณได้ง่ายขึ้นโดยใช้สูตรการค านวณดัง 
 ก าหนดให้ 
 



 

 D แทน ปริมาณความต้องการ 
 O แทน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 
 C แทน ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
 
 
 
 
 ก าหนดให้ 
 TC แทน ต้นทุนรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 
 Q แทน ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ ณ ต าแหน่งใด เมื่อน าปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่
ค านวณได้ข้างต้น มาแทนค่า Q จะได้ต้นทุนรวม ดังนี้ 

 
 เมื่อทราบปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่ควรจะต้องทราบต่อไปคือ เมื่อใด
ควรจะเร่ิมซื้อวัตถุดิบรอบต่อไป ดังนั้น การทราบว่าปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่เหลือปริมาณเท่าใด ควร
จะได้เร่ิมท าการสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 
 จุดการสั่งซื้อใหม่ (Reader Point) การสั่งซื้อคร้ังต่อไป ควรจะเร่ิมเมื่อปริมาณ
วัตถุดิบเหลือเท่าใด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรอคอยการส่งมอบวัตถุดิบ (Lead Time) ปริมาณการ
สั่งซื้อวัตถุดิบในแต่ละคร้ัง (Purchase Quantity) และปริมาณวัตถุดิบคงเหลือขั้นต่ า (Safety Stock) 
น ามาเขียนสูตรการค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ ได้ดังนี ้

 
 ก าหนดให้ 
 DU แทน ปริมาณความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา 



 

 ถ้าจ านวนวันท างานของกิจการเท่ากับ 200 วัน ระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบ
เท่ากับ 1 วัน ปริมาณวัตถุดิบขั้นต่ าเท่ากับ 10 หน่วย จุดการสั่งซื้อใหม่ควรจะเร่ิมหลังจากวัตถุดิบที่
ซื้อเข้ามาจ านวน 2,000 หน่วย มีจ านวนลดลงเหลือ 610 หน่วย 
 1.2.3 คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้า กิจการขนส่งสินค้าหมายถึง
การลงทุนของเอกชนองค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับท าการขนส่งสินค้า หรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า เช่นบริษัทขนส่งของเอกชน การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น คลังสินค้าเป็นกิจกรรมอุปกรณ์ของกิจการหลักประเภทนี้ โดย
กิจการเหล่านั้นเป็นเจ้าของคลังสินค้าเอง แต่ถ้าสินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าประเภทนี้เป็น
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน จะกลายเป็นคลังสินค้าสาธารณะ หากอยู่ในวงจ ากั ดเฉพาะเป็นสินค้าของ
ผู้ใช้บริการขนส่งเท่านั้น ข้อที่แตกต่างจากการคลังสินค้าสาธารณะที่ส าคัญก็คือ คลังสินค้าประเภท
นี้ไม่ใช่ลักษณะของธุรกิจเอกเทศ การบริการเก็บรักษาสินค้าก็ไม่อยู่ในลักษณะการรับฝากสินค้า
โดยตรง แต่เป็นสินค้าที่พักรอเป็นการชั่วคราวเพื่อการบรรทุกขนส่งต่อไป และที่ผ่านมาการขนส่ง
สินค้ามาแล้ว และรอการรับสินค้ายอกไปหรือส่งไปยังผู้รับอีกต่อหนึ่ง การรันเก็บรักษาได้
ค่าตอบแทนจากเจ้าของสินค้าแต่ไม่ใช่บ าเหน็จในการเก็บรักษาโดยตรง แต่หากเป็นค่าธรรมเนียม
ส่วนหนึ่งของการบริการขนส่งเท่านั้น จุดประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้าประเภทนี้คือ
การสนับสนุนการบริการขนส่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา
ของคลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่เก็บรักษา อาจเป็น
แบบคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าห้องเย็น หรือคลังสินค้าพิเศษแบบอ่ืนก็ได ้
 2. ประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน หรือ แบ่งตามลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา  
 คลังสินค้าชนิดน้ีมีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป 
เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต หรือร้านค้าตามล าดับ ดังนั้นการจัดการสินค้า
ประเภทนี้จะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการสูญหายของสินค้าเป็นส าคัญ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ชนิดดังนี้  
 2.1. ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC) คือ คลังสินค้าที่ท าหน้าที่ทั้งใน
ฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขาย
ปลีก (Retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บ
สินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาและถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ DC ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการภายนอก(Outsource) หรือ Third Party Logistics Service 
Providers (3PL) จะท าหน้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายมาเก็บในคลังสินค้าของตน โดย



 

ด าเนินการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณด้านเทคโนโลยีในการกระจายและจัดส่งสินค้าแทน
เจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าโดรับผิดชอบงานขนส่งจนสินค้าไปสู่ผู้รับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ คือ 
การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิตไปสู่ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย ผู้ผลิตสามารถขนส่งมา
ที่ DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะท าการกระจายสินค้าสู่ผู้ขายปลีกตามความถี่ที่ผู้ขายปลีกต้องการ
ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีที่เก็บสินค้าคงคลังจ านวนมากที่ผู้ขายปลีกอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุคงคลัง
ของร้านขายปลีกก็ลดลง ท าให้ต้นทุนรวมส่งผลให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทั้งด้านราคา
และความรวดเร็วในการบริการ ในปัจจุบันร้านขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกันราคาต่ าสุด
แก่ผู้บริโภคได้ 
 2.2. ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) หมายถึงคลังสินค้าใช้ส าหรับ
ในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อ
ใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง โดย Cross Dock ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็น
สถานที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะท าหน้าที่ในการบรรจุและคัดแยก
สินค้า โดย Cross Dock จะท าหน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งอาจ
เป็นจากซับพายเออร์หลายราย แล้วน ามาคัดแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละราย ซึ่ง
จะจัดส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผู้ขายปลีก หรือร้านสะดวกซื้ อ ซึ่งจะมี ความต้องการ
สินค้าย่อยที่หลากหลาย Cross Dock จะมีลักษณะคล้ายคลังสินค้าที่มี 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งส าหรับใช้
ในการรับสินค้า และอีกด้านหนึ่งใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าที่น าเข้ามาใน Cross Dock จะมี
กระบวนการคัดแยก-บรรจุและรวบรวมสินค้า เพื่อจัดส่งไปให้กับผู้รับ ซึ่งโดยปกติแล้วน าสินค้าเข้า
มาเก็บและจัดส่ง มักจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง ภารกิจส าคัญของ Cross Dock จะ
เป็นตัวกลางในการรวบรวมสินค้าให้สามารถจัดส่งได้เต็มคันรถหรือใช้พื้นที่ในคอนเทนเนอร์ให้ได้
เต็มพิกัด โดย Cross Dock ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าจะกระจายอยู่ตามภาค หรือจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง จึงมี
ส่วนช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกที่ไม่มีสินค้าในเที่ยวกลับ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการขนส่งทางถนน
ในประเทศไทย ทั้งนี้ Cross Dock อาจจะท าหน้าที่เป็น ICD (Inland Container Depot) โดยสามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือขนส่ง
ทางน้ า หรือท่าเรือ-สนามบินซึ่งแสดงให้เห็นว่า Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง ที่เรียกว่า Multimodal Transport 

 
 



 

ภาพที่ 3.2 แสดงภาพศูนย์กระจายสินค้า 
 

 
 
 

 3. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะสินค้า สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท
ดังนี  
 3.1 คลังสินค้าทั่วไป (General Merchandise Warehouses ) เป็นคลังสินค้าที่
ออกแบบส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดใด ก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีก คลังสินค้าแบบนี้จะ
เป็นแบบธรรมดาสามัญที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งใช้วิธีเก็บรักษาสินค้าธรรมดา ไม่ต้องใช้
วิธีการเก็บรักษาพิเศษ ลักษณะโครงสร้างของอาคารซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปจะเป็นอาคารชั้น
เดียว หรือหลายชั้น มีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้านแต่โดยทั่วไปอาคารมาตรฐานจะเป็นแบบชั้นเดียว
เพราะสะดวกในการเก็บรักษา และเคลื่อนย้ายสินค้าสร้างด้วยคอนกรีต พื้นอาคารยกสูงในระดับ
เดียว กับพื้นบรรทุกของรถยนต์หรือรถไฟ 



 

 
  
 
 3.2 คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or Cold-Storage Warehouses) คือคลังสินค้า
ที่มีอุปกรณ์ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ คลังสินค้าแบบนี้ใช้
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และยา เป็นต้น โครงสร้างของคลังสินค้า
ห้องเย็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป คือมีหลังคาและฝาผนังทั้งสีด้านแต่จะมีขนาดเล็ก
กว่าและมีการผนึกอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอก ภายในอาคาร จะแบ่งเป็นตอนๆ 
แต่ละตอนจะมีอุณหภูมิต่างกันเพื่อให้เหมาะสมส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

ภาพที่ 3.3 แสดงภาพคลังสินค้าทั่วไป 



 

 
 
 

 3.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouses) คือคลังสินค้าที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าบางชนิดซึ่งต้องรอการด าเนินการตามระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเว้นภาษี รอ
การตรวจกรณีเป็นสินค้าควบคุมหรือสินค้าต้องห้าม สินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าแบบนี้แยกเป็น
สินค้าเข้า และสินค้าออก 
 ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 2. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
 3. คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 4. คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 
 5. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 6. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
 7. คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 
 8. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน 
 9. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด
กับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ภาพที่ 3.4 แสดงภาพคลังสินค้าห้องเย็น 



 

 10. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
 11. คลังเสบียงทัณฑ์บน 
 สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน 
 ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้า หรือใน
สภาพอื่น แต่ไม่รวมถึงการน าของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์
บนและได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม 
 ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้า ตาม
มาตรา 29 หรือ ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน 
ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์
บน และการรับของที่ได้โอนหรือจ าหน่ายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
น าเข้าส าเร็จในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

 
  
 
 3.4 คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Houseshold-Goods and 
Furniture houses) คือคลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษาสินค้า 
และมักจะเป็นคนเก็บรักษาชั่วคราว วิธีการเก็บรักษาอาจจะเก็บในพื้นที่โล่ง คือมีแต่หลังคาไม่มีฝา

ภาพที่ 3.5 แสดงภาพคลังสินค้าทัณฑ์บน 



 

ผนัง หรือเก็บในห้องเฉพาะที่มีระบบรักษาความปลอดภัย หรือเก็บรักษาในภาชนะที่บรรจุเรียบร้อย
ป้องกันการถูกกระแทก 

 
 
 

 3.5 คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง (Special-Commodity Warehouses) คือ
คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ข้าว ฝ้าย ปอ และขนสัตว์ เป็นต้น 
โดยทั่วไปแต่ละคลังสินค้าจะเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรแต่เพียงชนิดใด ชนิดหนึ่งเพียงชนิด
เดียวและให้บริการเฉพาะสินค้าชนิดนั้นเท่านั้น ซึ่งความชื้นเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เมล็ด
พันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้ง่าย ทั้งเกิดการลดคุณภาพ เปลี่ยนสภาพหรือเสียหายโดย
สิ้นเชิง ส่งผลให้มูลค่าของเมล็ดภัณฑ์และผลผลิต ลดลง อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์และ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องเก็บในห้องปิดทึบ วิธีการที่จะลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 
การใช้เคร่ืองลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เคร่ืองลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องมาก าจัด
ความชื้นออกระบายเป็นน้ าทิ้งออกไป อากาศในห้องจะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ 

ภาพที่ 3.6 แสดงภาพคลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 



 

 
  
 
 3.6 คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Bulk Storage Warehouses) 
หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง (Dry Bulk) และ
สินค้าเหลว (Liquid Bulk) เป็นสินค้าที่ขนส่งคราวละมาก ๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้าใช้วิธี
ขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่นปุ๋ย มันส าปะหลัง ข้าวน้ าตาล ถ่านหิน หิน ทราย ก้อน
กรวด เศษเหล็ก น้ ามันปิโตรเลียม สินค้าเทกองโดยทั่วไป ท าการบรรทุกขนถ่ายโดยเรือแบบดั้งเดิม 
(Conventional type) ซึ่งไม่ใช่ สายการเดินเรือประจ า 
 สินค้าเทกองนับเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขนส่งทั่วโลกมากที่สุด สินค้าเทกอง 
โดยทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ 
 1. แร่เหล็ก (Iron ore) และสินแร่ (Ore Concentrates) 
 2. เมล็ดพืช (Grain) 
 3. ถ่านหิน (Coal) 
 4. ฟอสเฟต (Phospate) 
 5. บ็อกไซด์และอลูมินา (Bauxite & Alumina) 
 

 

ภาพที่ 3.7 แสดงภาพคลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง 



 

 
 
 
 
 4. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) สามารถแบ่งได้
เป็น 6 ประเภท ดังนี  
 4.1 คลังสินค้าที่มิดชิด มีก าแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป ซึ่งบาง
แห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดต้ังเคร่ืองท าความเย็น (Frozen Warehouse)  
 4.2 คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่เสียหายจาก
สภาวะอากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ าหนัก ซึ่งโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก  
 4.3 คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้ าท่วม 
ไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็น
ลานวางสินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น 
ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่ หรือสินค้า เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่าง ๆ  
 4.4 คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่สินค้าน าเข้าหรือเอาออก 
โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ ามัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์, สินค้าการเกษตร
ต่าง ๆ  

ภาพที่ 3.8 แสดงภาพคลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ 



 

 4.5 คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือเคร่ืองบินหรือ
โบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อ
รอการส่งมอบ  
 4.6 คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่ง
ปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่าน
เครือข่าย Network เช่น Web site เป็นต้น  
 5. ประเภทของสินค้าจัดแบ่งตามภาระกิจ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี  
 5.1 สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการส ารองสินค้า 
เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึง
สินค้าที่ผลิตได้บางฤดูเท่านั้น จึงต้องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี  
 5.2 สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-
in-process Stock)  
 5.3 สินค้าคงคลังส ารอง (Safety/Buffer) เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาใน
การส่งมอบ (Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่งต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ  
 5.4 สินค้าระหว่างการขนส่ง (In-Transit) ซึ่งอยู่ในระหว่างเส้นทางการขนส่ง จาก
โรงงานของผู้ขายมายังโรงงานผลิต เช่น การขนส่งทางเรือ ซึ่งใช้เวลา ขนส่งจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า 
ซึ่งอยู่คนละส่วนของทวีป หรือเก็บรักษาไว้ ณ คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งจาก
โรงงานไปยังลูกค้า  
 5.5 สินค้าคงคลังส ารองของ Suppliers หรือผู้จัดส่ง เป็นสินค้าคงคลังส ารองที่
ผู้ขายสินค้าได้เก็บส ารองไว้ให้กับ ผู้ผลิต (ลูกค้า) เพื่อป้องกันความแปรผันของ Order ฉุกเฉินหรือ
ป้องกันการผลิตที่ไม่ทันหรือป้องกันการจัดส่งไม่ทัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนของผู้ขาย (Suppliers) โดย
ธรรมชาติก็จะมีการบวกเข้าไปในต้นทุนสินค้า ซึ่งก็จะกลายเป็นต้นทุนของผู้ซื้อในที่สุด  
 การด าเนินกิจกรรมของ Supply Chain ซึ่งมี Logistics เป็นหัวใจของการบริหาร
จัดการมุ่งไปสู่ Just in Time ที่ต้องมีการวางระบบการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆได้ โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันการ
บริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะน าการจัดการแบบ Lean และน าระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ดี 
สามารถลดการลงทุน ในสินค้าคงคลังในด้านวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปโดยรวมของโซ่อุปทานได้ 
และ เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ก็จะส่งผลให้อัตราส่วนการ หมุนเวียนสินค้าคงคลังสูงขึ้นและเมื่อเกิด



 

การลงทุนในสินค้าคงคลังลดลง ก็จะส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ้นได้ และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาลดลงที่เรียกว่า Economy of Scale ต้นทุนการด าเนินงานจึงลดลง
ด้วย ซึ่งน าไปสู่การตั้งราคาที่ต่ าลงได้และเกิดความสามารถในการแข่งขัน (Core Competency) 
 ประโยชน์ของคลังสินค้า  
 1. ท าให้ต้นทุนของสินค้าลดลง  
 2. เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะขาย  
 3. ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง  
 4. สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล  
 5. ช่วยให้ได้ใช้สินค้านั้น ๆ ได้ทันเวลาตามต้องการ  
 6. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 7. ช่วยให้การผลิตด าเนินไปได้โดยปกติ  
 8. ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่มีทุนน้อย  
 9. ช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ  
 10. ช่วยเก็บพักสินค้าชั่วคราวที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศอีกต่อหนึ่งใน
ลักษณะของ Re-export 
 
 ขอบเขตในการด าเนินงานคลังสินค้า  
 1. รับฝากสินค้าโดยได้รับเงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด  
 2. ให้ผู้ฝากยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้นจ าน าไว้เป็นประกัน  
 3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ฝาก  
 4. กระท าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า  
 5. รับมอบอ านาจจากผู้ฝากสินค้าให้กระท าตามแบบพิธีการของศุลกากรเกี่ยวกับ
การน าเข้าและส่งออก  
 6. น าเงินที่ได้รับจากการบริการไปลงทุนหาผลประโยชน์ 
 เอกสารทางด้านการคลังสินค้า มีดังต่อไปนี  
 1. เอกสารในการขออนุญาตด าเนินกิจการการคลังสินค้า  
  1. แบบ ค.ส. 1 ใบค าขอรับความเห็นชอบเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ประกอบกิจการคลังสินค้า  



 

  2. แบบ ค.ส. 2 ใบค าขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  
  3. แบบ ค.ส. 3 ใบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  
  4. แบบ ค.ส. 4 ใบค าขออนุญาตจัดตั้งสาขาบริษัท  
  5. แบบ ค.ส. 5 ใบค าขอแจ้งชนิดและปริมาณสินค้า 
 
 2. เอกสารการรับและส่งมอบสินค้า  
  1. ใบน าส่งสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า  
  2. ใบรับสินค้า  
  3. ใบรับคลังสินค้า (Warehouse Receipt)  
  4. ใบประทวนสินค้า 
 
(แหล่งที่มา : 3214-2003 หนังสือเรียนวิชา การบริหารข้อมูลโลจิสติกส์ ; ดร.ค านาย อภิปรัชญา
สกุล) 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ภายในคลังสินค้า 
 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลังสินค้า นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์ในการ
บริหารคลังสินค้าแล้ว ปัจจุบันทุกคลังสินค้าได้น าระบบ Barcode มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเร่ืองการลด
ความผิดพลาด สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจเช็คสินค้าโดยไม่ต้องใช้คนนับ ลดความผิดพลาด
ในการท างานได้มาก นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าสมัยใหม่เป็นจ านวนมากที่เร่ิมน าเทคโนโลยี RFID 
(Radio Frequency Identification) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในคลังสินค้าให้สะดวก 
และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการท างาน สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนจากการท างาน ระบบเทคโนโลยี
ที่ใช้กับคลังสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
       1. เทคโนโลยีท่ีเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่อง ประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี  
               1.1 Computer Aided Design (CAD) หมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ลดความสูญเสียและเสียหายในส่วนงานขององค์การ ใช้มากในกระบวนการผลิต 



 

 
 
 

               1.2 Computer Aided Manufacturing (CAM) หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เข้า
ควบคุมเคร่ืองจักรและเคร่ือง มือต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในกระ บวนการผลิตแต่ละจุด ช่วยในการวางผังใน
กระบวนการ ระบบการใช้ในปัจจุบันจะใช้เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการผลิตกับการจัดซื้อ การ
จัดเก็บรักษา และสินค้าคงคลังต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล และเหมาะสม 

 
  

ภาพที่ 3.9 แสดงภาพระบบ Computer Aided Design (CAD) 

ภาพที่ 3.10 แสดงภาพระบบ Computer Aided Manufacturing (CAM) 



 

 1.3 ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Automatic Storage & Retrieval 
System) คลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS – Pallet Load เป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ 
โดยการวางสินค้าบนพาเลทในชั้นวางสินค้า ซึ่งสามารถสร้างได้สูงกว่า 30 เมตร  จัดเก็บสินค้าได้
หนาแน่นและรับน้ าหนักได้มากถึง 3,000 กิโลกรัม Automated Storage and Retrieval System 
(AS/RS) เป็นระบบคลังสินค้าที่ควบคุมโดย WMS Software สามารถออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งกับคลังสินค้าอุณหภูมิปกติและ
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือห้องเย็น 

 
 
 

 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS 
        1. เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการคลังสินค้า โดยท าให้เกิดการจัดเก็บหรือน า
ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง การลดจ านวน
พนักงาน 
        2. เพื่อให้มีข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) สามารถน าไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อท าการคิดต้นทุน และงานด้านบัญชีภายในโรงงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเก็บสินค้า และ
การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ถ้าถูกติดตามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เกิดความถูกต้องแม่นย า 
และรวดเร็ว  

ภาพที่ 3.11 แสดงภาพระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS) 



 

               1.4 ระบบควบคุมพาหนะน าทางอัตโนมัติ AGVs (Automated guided vehicles) 
เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างานของพาหนะท างานอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบขนถ่ายอ่ืน ๆ เช่น สายพาน การน าทางพาหนะสามารถใช้ระบบน าทางด้วยเลเซอร์ การฝัง
สายไฟใต้พื้น หรือฝังแม่เหล็กลงในพื้นคลังสินค้าและควบคุมการท างานของพาหนะที่ใช้ในการขน
ถ่ายสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์ พาหนะเหล่านี้เป็นรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าไม่ใช้คนขับ ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ ท างานตามค าสั่งด้วยระบบคลื่นวิทยุ หรือการฝังสายใต้พื้น อุปกรณ์ควบคุมจะจับ
สัญญาณบนพาหนะว่ามีการเคลื่อนที่ตามก าหนดหรือไม่ สัญญาณจะถูกส่งไปยังมอเตอร์พวงมาลัย
เพื่อบังคับทิศทางให้สามารถไปหยิบสินค้าจากสถานที่จัดเก็บไปส่งยังสถานที่ที่ก าหนด 

 
 
 

        2. เทคโนโลยีท่ีเป็นโปรแกรมจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง 
        ระบบการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการคลังสินค้าการด าเนิน
กิจกรรมแบบดั้งเดิมคือ การใช้คน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ยกขนง่าย ๆ รวมทั้งการใช้ Stock card เพื่อ
ควบคุมการน าเข้าเก็บ และเบิกผลิตภัณฑ์ออกจากสถานที่จัดเก็บ มักจะเกิดความผิดพลาดมาก ใช้
ระยะเวลาในการท างานและพนักงานมาก เกิดปัญหาความผิดพลาดในตัวผลิตภัณฑ์มากมาย ต้นทุน

ภาพที่ 3.12 แสดงภาพระบบควบคุมพาหนะน าทางอัตโนมัติ AGVs 



 

ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงเมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคลังสินค้าสามารถช่วย
ลดความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นได้ปัจจุบันเกือบทุกคลังสินค้าได้มีการน าการติดต่อสื่อสารโดยใช้
การเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต กับคู่ค้า การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
คลังสินค้า มักจะประกอบด้วย 
        2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า ฮาร์ดแวร์ท าหน้าที่เชื่อมต่อเพื่อสื่อสาร
ในระบบทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยี Barcode, RFID การท างานของระบบฮาร์ดแวร์ 
จะต้องเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์ ของแต่ละคลังสินค้าที่ออกแบบมาอย่างสอดคล้องกับการจัดการ
คลังสินค้าแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการท ารายการ (Transactions) การรับสินค้า (Receiving) การ
จัดเก็บ (Storage) การขนย้ายสินค้าออก (Put Away) รวมทั้งการหยิบสินค้าตามค าสั่ง (Picking 
Order) และการจัดส่ง (Shipping) 
 2.2 ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: 
WMS) มีการน าจัดการคลังสินค้า พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิตและการจัดการกระจายสินค้าไป
ยังลูกค้าโดยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความเหมาะสม ระบบซอฟต์แวร์
มักจะเชื่อมต่อตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็น
โซลูชั่นในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้มากมาย ธุรกิจที่เป็น Logistics Outsourcing 
Service หรือผู้ให้บริการการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินค้า มีการเขียนโปรแกรม
ส าเร็จที่เป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม แบบ
ของโปรแกรมจะสอดคล้องกับการท างาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าไม่ว่าจะ
ซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟแวร์ที่ดีจะต้องสามารถเชื่อมต่อ และรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นจะต้องเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ง่าย  
        การน าเทคโนโลยีที่ เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management System: WMS) มาใช้ช่วยท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้  
 ประโยชน์ส าคัญมีดังนี ้
      1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 
      2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 
      3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
      4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
       5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 



 

 การพิจารณาน าซอฟแวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การท างาน การจัดหาซอฟแวร์มาใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
        1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายในองค์การ 
        2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode, RFID  
        3. ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุก
กิจกรรมในคลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ 
ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
        ระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุก
กิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของ
กิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากร
ของธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อ
ลดความสับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP 
system  

 
 
        มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุก
ส่วนในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3.13 แสดงภาพระบบส าหรับการจัดการคลังสินค้า WMS 



 

        1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย (Data network flow)  
        2. การจัดซื้อสินค้า (Purchasing)  
        3. การรับสินค้า (Receiving) 
       4. การเก็บสินค้า (Put-away)   
        5. การหยิบสินค้า (Order picking)  
        6. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count)  
        7. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control)  
        8. Mobile network  
       9. Dynamic slotting 
(แหล่งที่มา : 3214-2003 หนังสือเรียนวิชา การบริหารข้อมูลโลจิสติกส์ ; ดร.ค านาย อภิปรัชญา
สกุล) 
 3. ระบบฐานข้อมูล (Database System) 
        ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ
รวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานขององค์การด้วยเช่นกัน 

 
 
 

ภาพที่ 3.14 แสดงภาพระบบฐานข้อมูล (Database) 



 

 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 
2 ฐานข้อมูลเป็นต้นไป ที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนกันของ
ข้อมูล และท าให้การบ ารุงรักษาโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปหน้าที่หลักของระบบการ
จัดการฐานข้อมูล มีดังนี้ 
        1. การจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างที่จ าเป็นต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้งสามารถก าหนดคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิด ก าหนด
กฎเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
        2. การแปลงและการน าเสนอข้อมูล ตามสภาพของความต้องการที่จะน าไปใช้ 
        3. การจัดการระบบความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล 
        4. การจัดการพจนานุกรมของข้อมูล เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 
        5. การควบคุมความถูกต้อง และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งอาจจะมีคู่ค้าจ านวนมาก 
        6. ระบบส ารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) เป็นการส ารอง
ข้อมูลประจ าวันทุกวัน และทุกการท างานของเครือข่าย ระบบจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้ทันทีในกรณี
ที่เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงทุกกรณี 
 
 4. เทคโนโลยีในการบ่งบอกและติดตามสินค้า 
        เทคโนโลยีที่ใช้ในการบ่งบอกและติดตามสินค้า เป็นปัจจัยส าคัญต่อการควบคุม
การไหลของสินค้าตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้า จนสิ้นสุดกระบวนการที่มีการน าส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้า เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย 
        4.1 บาร์โค้ด (Barcode) บาร์โค้ดหรือแถบรหัส คือตัวเลขหรือรหัสที่อยู่ในรูปที่
เหมาะสมต่อการอ่านโดยใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะในการอ่าน เพื่อลดเวลาในกระบวนการ
ท างาน จะมีการบรรจุข้อมูลของสินค้าต่าง ๆ ไว้ในบาร์โค้ดอย่างมากมาย บาร์โค้ดได้ถูกน ามาใช้ใน
การจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ มีการเชื่อมโยงระบบตั้งแต่การรับสินค้าเข้า จนสิ้นสุดกระบวนการที่
การน าส่ง เมื่อสินค้าถูกจัดเก็บบาร์โค้ดจะถูกใช้ในการเชื่อมโยงสถานที่ในการจัดเก็บ และจะมีการ
ตัดออกจากสินค้าคงคลังหรือการจัดเก็บเมื่อมีการน าจ่ายสินค้าออกจากคลัง 
 



 

 
 
         
 4.2 การระบุด้วยความถี่วิทยุ (Radio frequency identification : RFID) มีการพัฒนา
ใช้ในระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดฉลากวัตถุ
ด้วยอุปกรณ์ที่มีชิพความจ าอยู่ เป็นชิพมีคุณลักษณะพิเศษในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น 
สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันตามที่ต้องการ เช่น การอ่านทีละพาเลท ปัจจุบันชิพมีคุณภาพสูง
สามารถอ่านที่ละตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นชิพจะถูกติดอยู่กับวัตถุที่ใช้ในการขนถ่ายตาม
ความต้องการในการติดต้ัง ชิพจะถูกบรรจุอยู่ใน Tags ที่มีลักษณะเป็นแผ่นมีขนาดเล็ก สามารถอ่าน
ข้อมูลได้ด้วยเคร่ืองอ่านสัญญาณที่ติดตั้งไว้เฉพาะตามความถี่ของคลื่นสัญญาณวิทยุที่ก าหนดไว้ 
ส่วนประกอบของ RFID แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ๆ คือ ส่วนที่เป็นส่วนหลักเรียกว่า เคร่ืองอ่าน 
(Reader) ประกอบด้วย เสาอากาศ ที่ท าหน้าที่ส่งและรับคลื่นวงจรภาควิทยุท าหน้าที่ เข้ารหัส ผสม
สัญญาณ และถอดสัญญาณและปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือ ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder Data 
Carrier,หรือ Tags) เป็นส่วนที่ติดอยู่กับสินค้า มีหน้าที่เก็บข้อมูลสินค้า ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มาก 

ภาพที่ 3.15 แสดงภาพเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 



 

 
 
 
 RFID เป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นเหนือ การใช้บาร์โค้ดมาก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
        1. สามารถอ่านเขียนได้โดยไม่ต้องสัมผัส เคร่ืองอ่านกับ Tags สามารถสื่อสารกัน
ได้โดยไม่ต้องสัมผัสท าให้ไม่เกิดความสึกหรือ ต้นทุนในการดูแลรักษาต่ า อายุการใช้งานยาวนาน
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
        2. ทนต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสกปรก บาร์โค้ดมักประสบปัญหาในการอ่าน
ข้อมูลเสมอเมื่อเจอสิ่งสกปรก รวมทั้งอาจฉีกขาดท าให้เป็นปัญหาในการสื่อสาร RFID เป็น Tagsที่มี
ความแข็งแรง ทนต่อการกดหรือกระแทก ท าให้ปัญหาการอ่านข้อมูลลดน้อยลง 
        3. Tags สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีผู้กล่าวว่า Tags สามารถน ากลับมาใช้ได้
มากกว่า 100,000 คร้ัง 
        4. การสื่อสารสามารถท าได้ทุกทิศทาง บาร์โค้ดต้องสื่อสารโดยตรงกับทิศทางของ
บาร์โค้ด ท าให้เสียเวลาในการสื่อสาร ซึ่งแตกต่างกับ RFID ใช้คลื่นความถี่ในการสื่อสารท าให้
สามารถสื่อสารได้ในระยะไกล และทุกทิศทาง 
        5. มีหน่วยความจ าขนาดใหญ่ บรรจุข้อมูลได้มาก และสามารถอ่านข้อมูลได้
มากกว่า 1 Tags ต่อคร้ัง ท าให้รวดเร็วในการอ่านข้อมูล        
 

ภาพที่ 3.16 แสดงแผนภาพระบบ RFID 



 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า  
 การจัดเก็บสินค้า หมายถึง การจัดระเบียบและจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อให้ 
พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิตหรือขายให้กับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วถ้าเรามีการ
จัดเก็บที่ดีเราจะทราบได้ว่าสินค้าได้เสื่อมสภาพ และสามารถใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาเวลา และ
แรงงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ความส าคัญของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารสินค้าคงคลังเพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูก
จัดเก็บไว้จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีและสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการ
เสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่ง
ระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ดีนั้น หมายถึงความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และ
แรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
  
 
 ประโยชน์ของการจัดเก็บสินค้า 
 1. การจัดซื้อสินค้าและน ามาจัดเก็บในคลังสินค้านั้น ถ้าสั่งซื้อสินค้าในปริมาณ
มากหรือตามเกณฑ์ของบริษัทที่มาจัดส่งสินค้า ก็จะท าให้ราคาต้นทุนของสินค้านั้นลดลง 
 2. เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะเบิกจ่ายไปยังแผนกต่าง ๆ  
 3. ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่งหรือปัญหาที่เกิดจากการผลิต
สินค้าโดยตรง 

ภาพที่ 3.17 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้า 



 

 ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดปริมาณของการจัดการคลังสินค้าการพิจารณาถึงปริมาณ
ของการจัดการคลังสินค้าในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเร่ืองค่อนข้างยากจึงจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ
ที่ต้องทราบถึงสิ่งที่สามารถน ามาช่วยในการก าหนดปริมาณของการจัดการคลังสินค้าในระดับที่
เหมาะสมอันได้แก่จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลัง โดยปกติแล้วธุรกิจมีสินค้าคงคลั งไว้
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่มีการสะดุดหรือหยุดชะงัก แต่ในบางคร้ังธุรกิจอาจมี
จุดมุ่งหมายอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่นธุรกิจคาดการณ์ว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้น
ในอนาคต ธุรกิจก็อาจจะท าการเก็งก าไร โดยเลือกเก็บสินค้าคงคลังในปัจจุบันเพื่อขายในราคาที่
สูงขึ้นในอนาคต ปริมาณของสินค้าคงคลังจึงมีจ านวนมาก นอกจากนี้ธุรกิจอาจได้รับข้อเสนอ
ส่วนลดเงินสดจาก Supplier โดยต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก ๆ ถึงจะได้รับส่วนลดเงินสดนั้น 
ในกรณีนี้ผู้ประกอบการคงต้องท าการพิจารณาถึงผลดี (ส่วนลดเงินสดที่ได้รับ) และผลเสีย (ต้นทุน
ในการบริหารสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น) ของการรับส่วนลดนั้นเสียก่อนว่าคุ้มค่าหรือไม่ และถ้าเลือกที่
จะรับข้อเสนอส่วนลดนั้น ปริมาณของสินค้าคงคลังของธุรกิจก็คงจะเพิ่มขึ้นตามข้อเสนอที่ได้รับ
นั่นเอง  
 ยอดขายในอดีตของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถน ายอดขายที่เกิดขึ้นในอดีต
ของตนมาพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจ
จะแปรผัน โดยตรงกับยอดขายที่พยากรณ์ได้นั่นเอง ถ้าขายมาก ก็อาจต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังใน
ระดับค่อนข้างมาก เพื่อรองรับการขายที่พยากรณ์ไว้นั้น แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่พึ่งเกิดขึ้นใหม่ยังไม่มี
ยอดขายในอดีต ก็สามารถก าหนดระดับของสินค้าคงคลัง ได้จากการประมาณการยอดขาย  
  การซื้อขายตามฤดูกาล (Seasonal Selling) ถ้าเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายตามฤดูกาล 
เช่นธุรกิจขายร่ม ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ยอดขายก็อาจมากกว่าปกติ ดังนั้นระดับของปริมาณสินค้าคง 
คลังในในช่วงฤดูฝนก็จะมากขึ้นตามปริมาณของยอดขายที่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นยอดขายก็จะลดลง
มาสู่ระดับปกติ ซึ่งระดับของปริมาณสินค้าคงคลังก็จะลดลงตามคุณสมบัติของสินค้า อันได้แก่ 
วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลักษณ์ เป็นต้น ถ้าเป็นธุรกิจที่ขายผักหรือผลไม้ ซึ่งมีวงจรชีวิตน้อย 
การที่ธุรกิจจะมีปริมาณสินค้าคงคลังมากก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน เนื่องจากถ้าขายไม่หมด ผักหรือ
ผลไม้นั้นก็อาจจะเน่าเสียหายได้ในเวลาค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้สินค้าบางชนิดแม้ว่าจะเก็บได้นาน 
ย่อมเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือเสียหายได้ ธุรกิจก็อาจต้องมีสินค้าเพื่อปลอดภัย (Safety Stock ) เพื่อ
รองรับไม่ให้การขายสะดุดลงได้ 
 การแบ่งประเภทของสินค้า ในบางคร้ังธุรกิจอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิด
ส าหรับขาย บางอย่างอาจขายได้มาก บางอย่างอาจขายได้ค่อนข้างน้อย ผู้ประกอบการกอาจแบ่ง



 

ประเภทของสินค้าในสายการผลิตของตนตามปริมาณการขายออกเป็น สินค้าประเภทที่มี
ความส าคัญมาก ซึ่งสามารถขายได้เป็นจ านวนมาก สินค้าที่มีความส าคัญปานกลาง ขายได้ในระดับ
ปานกลาง และสินค้าที่มีความส าคัญน้อย เพราะขายได้น้อย หลังจากนั้นจึงก าหนดปริมาณของ
สินค้าคงคลังตามความส าคัญของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าที่มีความส าคัญมาก ขายได้มาก ก็
ควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังมาก สินค้าที่มีความส าคัญน้อย ขายได้น้อย ก็ควรมีปริมาณของ
สินค้าคงคลังน้อย เป็นต้น 
 ความนิยมในตัวสินค้า ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมัยไม่เป็นที่นิยม ปริมาณ
สินค้าคงเหลือของสินค้าชนิดนี้ก็ควรจะมีปริมาณน้อยกว่าสินค้าประเภทอ่ืนในสายการผลิตของ
ธุรกิจนั้น นอกจากนี้ความนิยมของลูกค้ายังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ดังนั้นส าหรับกรณีที่ธุรกิจมีสินค้าที่เป็นที่นิยม ติดตลาด และมีแนวโน้มว่าจะขายได้
เพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงควรต้องพิจารณาถึงการมีสินค้าเพื่อปลอดภัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคง
คลังของตนด้วย เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าซึ่งจะน ามาซึ่งการสูญเสียลูกค้าในที่สุดนั่นเอง 
 ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของ Suppliers ในบางคร้ังธุรกิจอาจต้องสั่งซื้อ
วัตถุดิบจาก Suppliers ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า (Lead Time) ที่ค่อนข้างแน่นอน 
แต่เมื่อถึงเวลาการจัดส่งวัตถุดิบจริงอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุรถขนส่งชนกันขึ้น ดังนั้นในการก าหนดปริมาณ
ของสินค้าคงคลัง ผู้ประกอบการควรจะต้องมีสินค้าเพื่อปลอดภัยเก็บไว้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจ
หยุดชะงักและสูญเสียโอกาสในการขาย อันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดส่งสินค้านี้ 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะใน
ด้านการสื่อสาร และการด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้า ทั้งนี้เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด 
ธุรกิจก็จะเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากขายสินค้าผิดประเภท ขายสินค้า
ไม่ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ หรืออาจไม่มีสินค้าส าหรับขาย นอกจากนี้หากการตอบสนองต่อ
ค าสั่งซื้อจากลูกค้าล่าช้า ก็จะท าให้คาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการขายได้ยากขึ้น 
ดังนั้นยิ่งธุรกิจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการสื่อสาร และการ
ด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้าได้ดีเท่าไร การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น 
 
 กระบวนการการจัดเก็บสินค้า 
 1. ท าแผนการจัดวางสินค้า ภายในคลังเก็บสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา จัดท า
ป้ายรหัสสินค้าและชื่อสินค้าในพื้นที่หรือชั้นเก็บสินค้าแต่ละประเภทให้ชัดเจน มีการจัดเรียงสินค้า



 

ตามรหัส Item ในระบบเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเบิกใช้ และให้ง่ายต่อการเบิกจ่ายสินค้า 
เพราะการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบที่ส าคัญต่อการท าให้เกิดการเสียหายกับสินค้าได้ 
 2. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ควบคุมอุณภูมิให้
เหมาะสมกับประเภทสินค้านั้น ๆ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียของสินค้า คงคุณภาพของสินค้าให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 3. เบิกจ่ายสินค้าตามระบบ First In First (Out (FIFO) และ First Expire Date First 
Out (FUFO) ประกอบไปด้วย เพราะสินค้าในแต่ละล็อตอาจมีวันหมดอายุสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อ
เป็นการตรวจเช็คสินค้าไม่ให้เกิดการเสียหายกับสินค้าในการจัดการคลังสินค้า 
 4. การจัดท าเอกสารด้านการเบิกจ่ายของของแต่ละแผนกที่เปีกของจากคลังสินค้า
ไปใช้มีการตัดเบิกของสินค้าในคลังให้ตรงตามในระบบ มีการตรวจเช็คสินค้าในคลังทุกวัน เพื่อ
ทราบข้อมูลจ านวนสินค้าคงเหลือในคลังที่เป็นปัจจุบัน 
  การจัดเก็บสินค้าแบบ First In First Out (FIFO) หมายถึง การบริหารจัดการ
คลังสินค้า สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็จะหมุนเวียนออกไปตามแผนกต่าง ๆ ก่อนตามวันที่รับ
สินค้า เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน การเข้าก่อนออกก่อน First in First out (FLF) 
เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้าโดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อน 
จะต้องถูกน าออกจากคลังหรือน ามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตาม
การค้าโดยปกติมักจะต้องขายหรือใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าต่อนตอกก่อน 
ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาก่อนจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน หลัก FUFO 
นั้น เป็นหลักการบริหารสต๊อกที่ได้รับความนิยม เพราะท าให้การบริหารสต๊อกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการสูญเสียและการค านวณมูลค่าแท้จริงของสินค้าคงคลังเป็นไปอย่าง
ถูกต้องแม่นย า 
 การจัดเก็บสินค้าแบบ First Expire Date First Out (FE/FO) First Expire Date First 
Out (FE/FO) หมายถึง สินค้าใดที่จะหมดอายุก่อน จะต้องจ่ายออกไปก่อน การหมดอายุก่อนจ่าย
ออกไปก่อนเพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุ จ าเป็นต้องจัดเรียงสินค้าที่หมดอายุก่อนมาไว้
ด้านหน้าเสมอเพื่อการเบิกใช้ที่สะดวกรวดเร็ว การจัดเรียงการเบิกใช้โดยใช้สินค้าที่หมดอายุก่อน 
จะช่วยให้ไม่เกิดการสูญเสียกับสินค้านั้น ๆ และท าให้ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจโรงแรม 



 

 
 

  
  การจัดเก็บสินค้าแบบ Last In First Out (L/FO)Last In First Out (LIFO) หมายถึง 
การบริหารจัดการคลังสินค้า สินค้าที่เข้าคลังทีหลังให้จ่ายออกไปก่อน สินค้าพวกนี้ ได้แก่ วัตถุดิบ
ในการผลิต สินค้าที่มีอายุจ ากัด สารเคมี เป็นต้นการเข้าหลังออกก่อน Last In First Out (LIFO) เป็น
วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ที
หลังสุด จะต้องถูกน าออกขายหรือน ามาใช้ก่อน โดยตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน 
ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาทีหลังสุดจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อน การคิดต้นทุน
สินค้าโดยใช้หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึงต้นทุนสินค้าที่มีราคาใกล้กับราคาตลาดใน
ปัจจุบันมากที่สุด 
 กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy) 
 James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง The Warehouse Management 
Handbook; the second edition ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบใน
การจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
 1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 
 เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ 
และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
คลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งในการจัด เก็บรวมทั้งจ านวนที่จัดเก็บ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการ

ภาพที่ 3.18 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้า 



 

จัดเก็บนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนสินค้าหรือ SKU น้อย และมีจ านวน
ต าแหน่งที่จัดเก็บน้อยด้วย ส าหรับในการท างานในนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะ
เป็นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองการจัดเก็บแล้วแต่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในโซนนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกัน จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจัดเก็บ
หรือการที่หาสินค้านั้นไม่เจอในวันที่ พนักงานที่ประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน ตารางด้านล่างจะ
แสดงการเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของรูปแบบการจัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ 
 ข้อดี 
 1. ไม่ต้องการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ 
 2. มีความยืดหยุ่นสูง 
 ข้อเสีย 
 1. ยากในการหาสินค้า 
 2. ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานคลังสินค้า 
 3. ไม่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) 
 แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ 
สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บ

ภาพที่ 3.19 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าแบบไร้รูปแบบ 



 

รูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวน
สินค้าหรือจ านวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมี
ข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่ สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละมาก ๆจนเกินจ านวน location ที่ก าหนดไว้
ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้า มาน้อยในช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิด
พื้นที่ที่เตรียมไว้ส าหรับสินค้าชนิดน้ันว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี  
 ข้อดี 
 1. ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 2. ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสีย 
 1. ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที่ 
 2. ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก 
 3. ต้องใช้พื้นที่มากหลายต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้มากที่สุด 
 4. ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจัดเก็บสินค้า 

 
 
 

ภาพที่ 3.20 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าแบบคงต าแหน่ง 



 

 3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) 
 รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการ
จัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้
รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับการจัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อน
รหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า 
และน าออกของรหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่เน่ืองจากมีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ในการ
จัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้พนักงานรู้ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความยืดหยุ่นใน
กรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมีความ ต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งจะท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 
 ข้อดี 
 1. ง่ายต่อการค้นหาสินค้า 
 2. ง่ายต่อการหยิบสินค้า 
 3. ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 4. ไม่จ าเป็นต้องมีการบันทึกต าแหน่งสินค้า 
 ข้อเสีย 
 1. ไม่ยืดหยุ่น 
 2. ยากต่อการปรับปริมาณความต้องการสินค้า 
 3. การเพิ่มการจัดเก็บสินค้าใหม่จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บสินค้าเดิมทั้งหมด 
 4. ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้ไม่เต็มที ่



 

 
 
 
 

 4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 
 เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product 
type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวาง
สินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า
แบบนี้จัดอยู่ในแบบ combination system ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือ
มีการเน้นเร่ือง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึง
ต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีข้อเสียเช่นกันเนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจ าเป็นต้องมี
ความรู้ใน เร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ 
pick สินค้าผิดชนิดได้ จากตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี้ 
 
 ข้อดี 
 1. สินค้าถูกแบบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ได้ง่าย 
 2. การหยิบสินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความยืดหยุ่นสูง 
  

ภาพที่ 3.21 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าแบบคงต าแหน่ง 



 

 ข้อเสีย 
 1. ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิดรุ่น/
ยี่ห้อได ้
 2. จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ 
 3. การใช้สอยพื้นที่จัดเก็บดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด 
 4. สินค้าบางอย่างอาจยุ่งยากในการจัดประเภทสินค้า 

 
 
 
  5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) 
 เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูก
จัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่าง
คุ้มค่า เพิ่ม การใช้งานพื้นที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคลังสินค้าทุก
ขนาด 
  
 

ภาพที่ 3.22 แสดงภาพการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า 



 

ข้อดี 
 1. สามารถใช้งานพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. มีความยืดหยุ่นสูง 
 3. ง่ายต่อการขยายการจัดเก็บ 
 4. ง่ายในการปฏิบัติงาน 
 5. ระยะทางเดินหยิบสินค้าไม่ไกล 
 ข้อเสีย 
 1. ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
 2. ต้องเข้มงวดในติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ 

 
 
  
 6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) 
 เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดย
ต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้า ชนิดนั้น ๆ เช่น หาก
คลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่าง  ๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการ
จัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม เป็น
ต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว ส าหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น 

ภาพที่ 3.23 แสดงภาพระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 



 

เนื่องจากมีการค านึงถึงเร่ืองการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้ โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าทุก ๆ
แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ หลากหลาย 
  
 ข้อดี 
 1. มีความยืดหยุ่นสูง 
 2. เป็นการประสานข้อดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 
 3. สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บได้ตามสภาพของคลังสินค้า 
 4. สามารถควบคุมการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี 
 5. ขยายการจัดเก็บได้ง่าย 
 ข้อเสีย 
 1. อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนเนื่องจากมีระบบการจัดเก็บมากกว่า 1 วิธี 
 2. การใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

 
 
 นอกจากนี้ Charles (1997) ได้เสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินค้าไว้ 2 แนวคิด ดังนี ้

ภาพที่ 3.24 แสดงภาพระบบการจัดเก็บสินค้าแบบผสม 



 

 1. การจัดเก็บแบบซุ่ม (Random Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธี
หนึ่งที่ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่างได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนดพื้นที่ไว้
เฉพาะส าหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 2. การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า ที่มีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะ
การ จัดเก็บสินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage 
นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดิน
ที่เก็บสินค้าและท าให้เกิด ความไม่สมดุลในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ส าหรับจัดเก็บแบบซุ่ม 
(Random Storage) นั้น จะเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้าซึ่ง จะช่วย
ลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ ท าให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจาก
สินค้าที่มีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ไกลจากประตู เป็นต้น 

 
 
 

(ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรศิริ ดิสสร. (2545). การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง (พิมพ์คร้ังที่6). 
กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล พับลิคชั่น. 
 

ภาพที่ 3.25 แสดงภาพระบบการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 



 

 Rack Sorter ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ส าหรับ Unit pallet ที่
ช่วยลดพื้นที่ จ านวนพนักงาน และสามารถจัดเก็บสินค้าในเชิงกลยุทธ์ได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงแก้ไข
ระบบการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าในประเทศไทยอีกด้วย คุณลักษณะพิเศษของ Rack Sorter นั้น 
คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ให้มากที่สุด จากการใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่ไปจนถึงเพดาน การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บต่อหน่วยท าให้เราสามารถลดพื้นที่ลงได้ถึง 1/3 เมื่อเทียบกับการ
จัดเรียงสินค้าที่ผ่านมา เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือชั้นวางสินค้า (AS/RS racking) ซึ่ง
เป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง และมี

เครนหรืออุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า storage and retrieval machine 
(S/RM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อน าสินค้าเข้าและออกจากชั้นวางสินค้า 

ภายใต้ค าสั่งของระบบควบคุมคลังสินค้า warehouse control system (WCS) และระบบบริหาร

คลังสินค้า warehouse management system (WMS) ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
 การจัดเก็บสินค้าที่มีน้ าหนักมาก มักจะเก็บไว้บนพาลเลต (unit load) ส่วนสินค้าที่
มีน้ าหนักเบา สามารถจัดเก็บในรูปแบบเป็นกล่อง (miniload) ในปัจจุบันนิยมเลือกใช้ AS/RS rack 
และเครน (S/RM) อยู่ 3 ประเภท คือ 
 1) Single deep rack เป็นชั้นวางสินค้าที่มีช่องจัดเก็บพาลเลต (pallet) ในแนวลึกได้ 
1 พาลเลต และใช้เครน (S/RM) ที่มีความยาวปกติของงา (telescopic fork) ยื่น/หดไปตัก/วางพาลเลต 
ท าให้จัดเก็บสินค้าเข้าออกได้รวดเร็ว ระบบนี้จึงเหมาะส าหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตราการ
เคลื่อนย้าย (throughput) สูง และต้องการควบคุมการหมุนเวียนสินค้าเข้าออกเป็นแบบ first in first 
out (FIFO)  
 2) Double deep rack เป็นชั้นวางสินค้าที่มีช่องจัดเก็บพาลเลต (pallet) ในแนวลึก
ได้ 2 พาลเลต และต้องใช้เครน (S/RM) ที่มีงา (telescopic fork) ที่ต้องยื่นยาวลึกไปถึงช่องจัดเก็บที่
สองได้ งาจึงต้องมีความแข็งแรงมากกว่าปกติ ระบบนี้จะตัก/วางสินค้าได้ช้ากว่าแบบ single deep 
คือมี throughput น้อยกว่า แต่ถ้าเทียบพื้นที่เท่ากัน จะสามารถจัดเก็บสินค้าได้เป็น 2 เท่าของแบบ 
single deep 
 3) Multideep rack เป็นชั้นวางสินค้าที่มีช่องจัดเก็บพาลเลต (pallet) ในแนวลึกได้
ตั้งแต่ 3 พาลเลตขึ้นไป โดยมีพาหนะที่ใช้รับส่งพาลเลตที่เรียกกันว่า shuttle & satellite car ระบบนี้
จะสามารถจัดเก็บสินค้าได้เป็นอย่างมากในพื้นที่ที่จ ากัด เหมาะส าหรับสินค้าที่มีการจ าแนกความ
แตกต่างกันไม่มากนัก คือมี stock keeping unit (SKU) น้อย ๆ และจัดส่งแต่ละ SKU ทีละมาก ๆ 



 

 การจะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ AS/RS rack และ S/RM แบบใดนั้น ต้องพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันด้วย เช่น ประเภทสินค้า, ปริมาณสินค้า, ขนาดสินค้า, น้ าหนักสินค้า, อายุ
สินค้า, ชนิดของพาลเลต, ประเภทการหมุนเวียนของสินค้า, ความรวดเร็วในการจัดเก็บและเบิกจ่าย
สินค้า, ขนาดพื้นที่ของคลังสินค้า, งบประมาณก่อสร้าง, จ านวน SKU, throughput เป็นต้น 
 ระบบ AS/RS นั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น สามารถช่วยลดพื้นที่คลังใน
แนวราบ (less footprint) เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่ไม่มากนัก, สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังใน
แนวดิ่งได้เต็มที่ (vertical utilization) โดยเพิ่มจ านวนชั้นวางสินค้า (AS/RS rack) ในแนวดิ่ง เราจึง
มักจะเห็นตัวอาคารคลัง ปรากฏเป็นลักษณะทรงสูง ๆ ราว ๆ 30-40 เมตร จึงเก็บปริมาณสินค้า
ได้มากขึ้นกว่าเดิม, สามารถรู้ต าแหน่งที่เก็บสินค้าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้
อย่างถูกต้องแม่นย าสูง (high accuracy) ทันทีแบบ real time ท าให้วิเคราะห์และวางแผนการผลิต 
การจัดเก็บ และการจ าหน่าย ในระบบบริหารจัดการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ (effective delivery 
planning) ไม่เกิดปัญหาผลิตหรือสั่งซื้อสินค้ามาน้อย หรือมากเกินไป สามารถท างานได้อย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง ไม่เกิดความเหนื่อยล้า จึงรักษาประสิทธิภาพการท างานได้ตลอดเวลา (maintain 
performance) สามารถลดจ านวนแรงงานคนในส่วนของการขนถ่ายสินค้าได้เป็นจ านวนมาก ( less 
labor/operator), ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากแรงงานคน (less accident), มีความปลอดภัยในการท างานสูง 
(high safety) เป็นต้น  
 นอกจาก AS/RS แล้ว ก็ยังมีเคร่ืองจักรอัตโนมัติอีกหลายประเภทที่นิยมน ามา
ท างานร่วมกันกับ AS/RS เช่น ระบบคัดแยกสินค้ากล่อง (automated sorter), ระบบจัดเรียงสินค้าบน
พาลเลต (automated palletizer), ระบบแยกสินค้าบนพาลเลต (automated depalletizer), ระบบ
สายพานล าเลียง (automated conveyor), พาหนะหรือรถล าเลียงสินค้าแบบไร้คนขับ automated 
guided vehicle (AGV) เป็นต้น รวมทั้งระบบบริหารงานขนส่งสินค้า transportation management 
system (TMS) ที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสินค้าขาเข้า (inbound process) และการส่ง
สินค้าขาออก (outbound process) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบโลจิสติกส์เปี่ยมไปด้วย
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ปลอดภัย คุ้มค่ากับการลงทุน 
 ในอดีตที่ผ่านมา ระบบ AS/RS และเคร่ืองจักรอัตโนมัติที่กล่าวมานี้ อาจจะใช้
มูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าระบบแรงงานคนแบบเดิม ๆ มาก แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้นของผู้
ให้บริการออกแบบและติดตั้ง หรือที่เรียกกันว่า system inte-gration (SI) รวมทั้งการรู้จักน าจุดเด่น
ของแต่ละอุปกรณ์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ก็จะได้ระบบผสมผสาน (integrated system) ที่ตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละธุรกิจในราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 



 

 ธุรกิจที่มีการใช้งานหรือเร่ิมหันมาสนใจที่เลือกใช้ระบบ AS/RS มีหลากหลายมาก
ขึ้น เช่น กลุ่มอาหาร (อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง ขนมคุกกี้เบเกอร่ี) กลุ่มเคร่ืองดื่ม (เบียร์ น้ าอัดลม 
ชา กาแฟ) กลุ่มชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยานยนต์ กลุ่มเคร่ืองใช้ส านักงาน กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ตกแต่งบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยารักษาโรค กลุ่มธนาคาร เป็นต้น 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับความผันผวนทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีโฉม
ใหม่ (disruptive technology) การน าระบบ AS/RS และระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์เคร่ืองจักรในแต่
ละขั้นตอนก็เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภทในยุค 4.0 นี้แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ AS/RS ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับประเทศไทยเรา จึงไม่ใช่
เฉพาะแต่ผู้ประกอบการที่น ามาใช้ แม้แต่ผู้ที่เป็น SI เอง ก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนทีมท างานที่มี
ความเชี่ยวชาญงานด้านนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐบาลเอง จะต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมต่อ
การผลิตบุคลากรด้านนี้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อการขับเคลื่อน logistics 4.0 นี้ไปได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมั่นคง 
 คุณลักษณะพิเศษของ Rack Sorter 
 1. สามารถใช้พื้นที่ว่างด้านบนที่มีอยู่ไปจนถึงเพดานได้ท าให้สามารถลดพื้นที่ใน
การจัดเก็บได้ถึง 1/3 เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 
 2. ปราศจากการล้มคว่ าและเสียหาย Rack Sorter ช่วยขจัดความกังวลเร่ืองการล้ม
คว่ าและเสียหายของสินค้าเมื่อเทียบกับการจัดเรียงสินค้าในแนวระนาบ ดังนั้น จึงช่วยยกระดับ
คุณภาพด้านการขนส่งในประเทศไทยได้ 
 3. จากการรวมเข้ากับระบบการจัดการ Stock ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของ 
Stock และการจัดส่งสินค้าได้ อีกทั้งจากการรวมเข้ากับระบบการจัดการอ่ืน ๆ อาทิ PE, IS-200 ฯลฯ 
ท าให้สารถจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องแบบเรียลไทม์ได ้
 4. ช่วยลดจ านวนพนักงาน จากการปรับวิธีการรับเข้าและน าสินค้าออกให้เป็น
แบบอัตโนมัติจึงสามารถลดจ านวนพนักงานที่ใช้ในการจัดการได้ 
 



 

 
 
 
 การตรวจสอบความพร้อมของสินค้าคงคลัง 
 กระบวนงานนี้จะแสดงวิธีการตรวจสอบสินค้าคงคลังคงเหลือและสินค้าคงคลัง
คงเหลือที่มีอยู่จริงส าหรับจ านวนสินค้าเฉพาะ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นวิ ธีการจัดหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสินค้า สินค้าคงคลังคงเหลือที่มีอยู่จริงคือปริมาณคงคลังคงเหลือที่พร้อมใช้งาน นั่นคือ
สินค้าที่ซื้อแล้ว ได้รับ และลงทะเบียน สินค้าคงคลังคงเหลือรวมถึงสินค้าคงคลังคงเหลือที่พร้อมใช้
งาน แต่ด้วยสินค้าคงคลังที่ได้รับการสั่งซื้อและคาดไว้ แต่ยังไม่ได้รับ หรือลงทะเบียน คุณสามารถ
ศึกษากระบวนงานนี้ได้ในบริษัทข้อมูลสาธิต USMF หรือใช้ข้อมูลของคุณเอง ถ้าคุณก าลังใช้ 
USMF คุณสามารถใช้ตัวอย่างมูลค่าที่แสดงอยู่  งานเหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกด าเนินการโดย
ผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า 

ภาพที่ 3.26 แสดงภาพระบบการจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 



 

 
รูปภาพที่3.27 การตรวจสอบความพร้อมของสินค้าคงคลัง 

  
 ตรวจสอบสินค้าคงคลังคงเหลือส าหรับสินค้า 
 1.ไปยัง การบริหารสินค้าคงคลัง > การสอบถาม และรายงาน > ปริมาณคงคลัง
คงเหลือ 
 2. เลือกแถวจ านวนสินค้า 
 - เพื่อสอบถามปริมาณสินค้าคงคลังโดยหมายเลขสินค้า เลือกแถวที่ตารางที่ตั้งค่า
ไปยังปริมาณสินค้าคงเหลือและฟิลด์ถูกตั้งค่าไปยังหมายเลขสินค้า 
 3.ในฟิลด์เงื่อนไข เลือกสินค้าที่คุณต้องการสอบถาม 
 - ถ้าคุณก าลังใช้การข้อมูลสาธิตของบริษัท USMF คุณสามารถเลือก 'M9201' 
 4. คลิก ตกลง 
 5. คลิกที่มิติ 
 - แท็บมิติช่วยให้คุณเลือกจ านวนรายละเอียดที่คุณต้องการดูเกี่ยวกับปริมาณสิ้นค้า
คงคลัง ถ้าคุณต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองสินค้า คุณต้องแสดงมิติสินค้าคงคลังทั้งหมด
ส าหรับสินค้านั้นใช้กระบวนการคลังสินค้าขึ้นสูงสุด (WHS) 
 6. คลิก ตกลง 
 7.ในบานหน้าต่างการด าเนินการ คลิกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 - ถ้าคุณไม่เห็นนี่ คุณอาจะต้องคลิกที่ปุ่มจุดไข่ปลา (...) เพื่อดูตัวเลือกบานหน้าต่าง
ตัวเลือกเพิ่มเติม 
 8.คลิกดูภาพรวมการจัดหาวัสดุ 



 

 - แท็บภาพรวมการจัดหาวัสดุให้จัดหาข้อมูลส าหรับสินค้าเฉพาะ เช่น ปริมาณคง
คลังคงเหลือ เวลารอคอยสินค้า และข้อมูลผู้จัดจ าหน่าย 
 9.ขยายส่วนคงเหลือ 
 10.ขยายส่วนผู้จัดจ าหน่าย 
 11.ปิดหน้า 
 12.ปิดหน้า 
 ตรวจสอบสินค้าคงคลังคงเหลือที่มีอยู่จริง 
 1.ไปยัง การจัดการคลังสินค้า > การสอบถาม และรายงาน > ปริมาณคงคลัง
คงเหลือที่มีอยู่จริง 
 2.ในฟิลด์หมายเลขสินค้า ให้พิมพ์ค่า 
 - คุณสามารถใช้ไซต์และฟิลด์คลังสินค้าเพื่อกรองรายการของสินค้า 
 3.รีเฟรชหน้า 
 4.คลิกแสดงมิติ 
 - แท็บแสดงมิติช่วยให้คุณเลือกจ านวนรายละเอียดที่คุณต้องการดูเกี่ยวกับปริมาณ
คงคลังคงเหลือ 
 5.คลิก ตกลง 
 6.ปิดหน้า 
 ตรวจสอบปริมาณคงคลังคงเหลือโดยสถานที่ 
 1.ไปยัง การจัดการคลังสินค้า > การสอบถาม และรายงาน > ปริมาณคงคลัง
คงเหลือโดยสถานที่ 
 2.ในฟิลด์คลังสินค้า ให้พิมพ์ค่า 
 - ถ้าคุณก าลังใช้การข้อมูลสาธิตของบริษัท USMF คุณสามารถใช้ '51' 
 3.รีเฟรชหน้า 
 4.คลิกแสดงมิติ 
 5.คลิก ตกลง 
 6.ปิดหน้า 
 โอนย้ายสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงภายในคลังสินค้า 
 ขั้นตอนนี้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการของการสร้างและการลงรายการบัญชีสมุด
รายวันการโอนสินค้าคงคลังในใบสั่งไปยังทะเบียนการเคลื่อนย้ายของสินค้าจากสถานที่หนึ่งใน



 

คลังสินค้าอ่ืน คุณจ าเป็นต้องมีชื่อสมุดรายวันสินค้าคงคลังที่มีการต้ังค่าส าหรับการโอนย้ายสินค้าคง
คลังก่อนที่คุณจะเร่ิมการท างานนี้ คุณสามารถศึกษากระบวนงานนี้ได้ในบริษัทข้อมูลสาธิต USMF 
โดยใช้ค่าตัวอย่างที่แสดง หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเองได้ถ้าคุณได้ตั้งค่าผลิตภัณฑ์และ
สถานที่แล้ว งานเหล่านี้จะปกติจะด าเนินการโดยพนักงานคลังสินค้า 

 
รูปภาพที่3.28 โอนย้ายสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงภายในคลังสินค้า 

 
 (ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรศิริ ดิสสร. (2545). การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง (พิมพ์คร้ังที่6). 
กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล พับลิคชั่น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 กระบวนการ Process ขั้นตอนการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่เร่ิมต้นจนส าเร็จ 
2 การจัดการ Management กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่บุคคลใน

องค์กรร่วมกันท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดแนวทางไว้ 

3 การวางแผน Planning กระบวนการคิดก่อนลงมือท าเพื่อก าหนดแผนงาน
ไว้ล่วงหน้าเพื่อผลส าเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

4 การเก็บสินค้า Put-away ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และ
ชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร 
เพียงพอต่อสินค้าที่จะน าเข้ามาเก็บหรือไม่และ
จ าแนกประ เภทสินค้ าไป เก็บไว้ ในพื้นที่  ที่
เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดแล้วท าการ
บันทึกลงในระบบฐานข้อมูล 

5 การเบิกจ่ายขั้นต้น Gross 
Disbursement 

การเบิกจ่ายรายการของสินค้าที่ไม่เคยเบิกมาก่อน
เลย 

6 ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ทดแทน 

Disbursement การเบิกจ่ายรายการเฉพาะของวัตถุดิบที่ถูกใช้งาน
หมดไปมาแทนที่วัตถุดิบเดิม 

7 การเบิกจ่ายพิเศษ Extra Charge การเบิกจ่ายในกรณีพิเศษโดยที่มิได้มีการเตรียมไว้
ล่วงหน้า 

8 การเบิกจ่ายกรณี
เร่งด่วน 

Repid 
Disbursement 

การเบิกจ่ายวัตถุดิบหรือสินค้าในกรณีฉุกเฉิน ที่
จ าเป็นต้องเบิกอย่างเร่งด่วน 

9 การเบิกจ่ายนอก
อัตรา 

Out-of-pocket การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มิได้
ก าหนดไว้ในอัตราเบิกปกติ 

10 การจัดช่วงเวลา Time Phasing กระบวนการแสดงอุปสงค์และอุปทานในอนาคต
ตามช่วงเวลา 

11 การดึง Pull กระบวนการ  ที่ ท า ให้ก ารผลิ ตนั้ นไหลจาก
กระบวนการต้นน้ าไปยังปลายน้ า 

 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
12 ก า ร ต ร ว จ นั บ

สินค้าคงคลัง 
Cycle Counting เป็นการตรวจนับสินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

สินค้าที่มีนั้นมีอยู่จริง 
13 ก า ร ต ร ว จ แ ย ก

ประเภท 
Sporting Goods ในสินค้าหรือวัสดุบางอย่างอาจมีความจ าเป็นต้อง

แยกประเภทเพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการ
เก็บรักษา 

14 การตรวจสอบ Checking กา รตรวจสอบคุณภ าพของสิ นค้ า เ พื่ อ เ ป็ น
หลักประกันว่าสินค้าที่จัดเก็บนั้นอยู่ในสถาพที่
พร้อมส าหรับการใช้งาน 

15 ก า ร ต ร ว จ ย อ ด
สินค้า 

Cycle Count ผู้ใช้ภายในคลังสินค้านั้นสามารถท าการตรวจสอบ
นับสินค้าเพื่อทราบยอดคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน 

16 การน าออกจากที่
เก็บ 

Picking การน าสินค้าออกจากที่เก็บเพื่อจัดส่งเป็นการเลือก
ออกจากที่จัดเก็บภายในคลัง 

17 การบรรจุภัณฑ์ Packaging สิ่งที่ใช้ส าหรับการป้องกันสินค้าจากความช ารุด
เสียหายจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

18 การผลิตจ านวน
มาก 

Mass 
Production 

การผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันในปริมาณ
มหาศาลเพื่อความประหยัดต่อหน่วยการลงทุน 

19 การรวบรมสินค้า Consolidation การรวมสินค้ าตั้ งแต่สองรายการขึ้นไป เพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

20 การส ารวจ Order Picking การเก็บรวบรวมข้อมูล 
21 ก า ร จั ด ก า ร อุ ป

สงค์ 
Demand 
Management 

หน้าที่การพยากรณ์การขายและการป้อนค าสั่ง 

22 การจัดเก็บสินค้า
แบบสุ่ม 

Random 
Storage 

การเก็บสินค้าไว้ ณ จุดใด จุดหนึ่งที่วางได้ทั่วทั้ง
คลังสินค้า ไม่มีที่ก าหนดตายตัว 

23 การจัดการ               
คลังสินค้า 

Warehouse 
Management 

การจัดการในการรับสินค้าการจัดระเบียบสินค้าที่มี
อยู่ภายในคลังเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตหรือ
การขายสินค้า 

24 การควบคุมสินค้า
คงคลัง 

Inventory 
Control 

การควบคุมและตรวจเช็คปริมาณสินค้าที่มีอยู่ใน
คลังให้มีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
25 การควบคุม Control กระบวนการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ใน

การปฏิบัติติงาน 
26 ก า ร แ บ่ ง แ ย ก

สินค้า 
Segregation สินค้าที่มีการจัดต าแหน่งให้เหมาะสมกับการใช้

งาน 
27 การน าเข้าข้อมูล Input data เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 

การสร้างฐานข้อมูลที่ ละเอียด ถูกต้อง 
28 การจัดซื้อ Purchasing การจัดซื้อและรับสินค้าหรือบริการ 
29 การจัดส่ง Shipping การน าสินค้าหรือวัตถุดิบส่งไปสู่ผู้ที่รับสินค้า 
30 การจัดสินค้าเข้าที่ Delivery to เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการรับสินค้าเป็น

กิจกรรมการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ในการจัดเก็บ 
31 เขตการค้าเสรี Free Trade Area เขตการค้าที่มีการเจรจาข้อตกลงการเอ้ืออ านวย

ความสะดวกทางด้านภาษีระหว่าง2ประเทศ 
32 ชิ้นงาน Work piece ผลงานหรือชิ้นงาน ซึ่งผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

พร้อมในการน าเสนอ 
33 ข้อมูล Data ข้อเท็จจริงหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  
34 คลังข้อมูล Data Bank แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจ านวนมาก 
35 คุณภาพถูกต้อง Right Quality สินค้าหรือบริการที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน 
36 คลังพัสดุ Depot สถานที่จัดเป็นวัสดุต่าง ๆ  
37 คลังสินค้า Warehouse สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บสินค้า สามารถคุมครอง

รักษาความปลอดภัยต่อสินค้าและมีผนังปิดกัน
มิดชิดเป็นสัดส่วนชัดเจน 

38 ค ลั ง สิ น ค้ า
ส่วนตัว 

Private 
Warehouse 

คลังสินค้าโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลายๆ
แห่ง ได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง 

39 คลังสินค้า
สาธารณะ 

Public 
Warehouse 

เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า 

40 คลังสินค้าทัณฑ์
บน 

Bonded 
Warehouse 

คลังสินค้าพิเศษที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการ
ดูแลและการจัดการคลังสินค้าซึ่งก าหนดโดย
ราชการ 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
41 ความถี่ของการ

พยากรณ์ 
Forecast 
Frequency 

ความถี่ของการปรับปรุงและทบทวน การพยากรณ์
มักนิยมท าเป็นรายเดือน 

42 ง านดู แ ล รั กษ า
สินค้า 

Holding Goods มาตรการต่าง ๆ ของการดูแลรักษาสินค้าจากความ
เสียหาย 

43 โซ่อุปทาน Supply Chain เครือข่ายโลจิสติกส์ การใช้ระบบของหน่วยงาน 
คน เทคโนโลยี  กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ
ทรัพยากร  มาประยุกต์ เข้ าด้ วยกัน  เพื่ อก าร
เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากต้นน้ าไปยังปลาย
น้ า 

44 ตรวจสอบยอด
สินค้า 

Product Review ผู้ใช้คลังสินค้าท าการตรวจนับปริมาณยอดคงเหลือ
ของสินค้าที่อยู่ในคลัง 

45 ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย Cost คือมูลค่า ที่คิดเป็นเงิน ซึ่งใช้จ่ายหรือสิ้นเปลืองไป
ในการด าเนินงานหรือการผลิต ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

46 ต้นทุนคงที่ Fixed Cost ต้นทุนที่มีค่าคงที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณ
การผลิต 

47 ต้นทุนในการเก็บ
รักษา 

Carrying Cost เป็นค่าใช้จ่ายจากการมีสินค้าคงคลังและการรักษา
สภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ 

48 ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
สั่งซื้อ 

Ordering Cost เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคง
คลังที่ต้องการ 

49 ต้นทุนแปรผัน Variable cost ต้นทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
กล่าวคือ เมื่อระดับกิจกรรมเพิ่มขึ้น Variable Cost 
ก็จะเพิ่มสูงขึ้น 

50 ต้นทุนรวม Total cost คือมูลค่าของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต 
51 ทรัพยากร Resource เงินทุน บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ การจัดการ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ภายในองค์กร 
52 น าเข้า Input ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบการประมวลผลซึ่งสามารถ

ส่งข้อมูลเข้าได้หลากหลายช่องทาง 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
53 บาร์โค้ด Barcode เป็นเคร่ืองหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่อ่านได้

ด้วยแสง ซึ่งข้อมูลนั้นมักเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มัน
ติดอยู่ 

54 บริหาร Management เป็นการลงมือท าหลังจากวางหลักการบริหาร
แล้ว ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อที่จะน าเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประมาณ 

55 ปริมาณ Quantity กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพื้นฐานร่วมกัน 
มีน้ าหนักและปริมาตร 

56 ระบบการควบคุม
สินค้าคงคลัง 

Inventory 
Control System 

การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะ
แต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละ
ชนิดอาจมีความหลากหลาย 

57 รายงานการสั่งซื้อ Purchase Orders ส่วนของการแสดงรายงานการสั่งซื้อสินค้า เพื่อ
ท าการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้า  

58 ศู น ย์ ก ร ะ จ า ย
สินค้า 

Distribution 
Center 

คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้า 

59 หยิบสินค้ าตาม
ใบสั่งซื้อ 

Picking goods 
by order 

การน าสินค้าจากที่จัดเก็บมาท าการจ่ายตาม
รายการสั่งสินค้า 

60 หีบห่อ Package วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่อง หรือมีสิ่งอ่ืนห่อหุ้ม
อย่างมิดชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 จากที่คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าศึกษาดูใน ณ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ ากัด มหาชน เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและได้
ศึกษาในเร่ืองอุปกรณ์และเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้า ซึ่งบริษัท
จ าเป็นต้องมีคลังสินค้าไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสะสมปริมาณสินค้าส่วนที่เกินความต้องการนั้นไว้
เมื่ออัตราความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้นเกินกว่าปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
สินค้าของผู้บริโภคซึ่งท าให้เกิดความสมดุลและหากในกระบวนการผลิตสินค้าเกิดอุปสรรคขัดข้อง
จนเป็นเหตุให้การผลิตนั้นหยุดชะงักสินค้าที่เก็บส ารองอยู่ในคลังนั้นจะท าหน้าที่ชดเชยส่วนที่
อาจจะต้องเสียโอกาสเพื่อบรรเทาความต้องการของผู้บริโภค อันส่งผลดีต่อกิจการอีกด้วย ซึ่ง
เคร่ืองมือที่ใช้ภายในคลังสินค้าประกอบด้วยระบบการจัดการและควบคุมสินค้าภายในคลัง 
Warehouse Management System และเคร่ืองมือที่ใช้ในการขนย้ายสิ่งของลดการเสียเวลาของสาย
งานการผลิตเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและควบคุม
คุณภาพเช่น แฮนด์ลิฟท์ ฟอร์คลิฟท์ พาเลท เป็นต้น ซึ่งมีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้ภายในคลังสินค้า 
 เนื่องด้วยทางบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ได้มีการน า เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีมาใช้ภายในคลังคลังสินค้า ได้แก่ 

1) รถยก (Forklift) ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของเพื่อช่วยลดเวลาในการท างาน 
และยกสินค้าที่มีน าหนักมากและยกสินค้าที่อยู่ที่สูง   

2) รถยกลากไฟฟ้า (Pallet Truck)   ใช้ส าหรับยกสินค้าในเวลามีของมาส่งบริเวณ 
หน้าคลังสินค้า 

3) ระบบ  Radio Frequency Identification   ใช้วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ   ของสินค้า 
ภายในคลังสินค้า เพื่อที่จะได้ข้อมลูที่ให้ผลตอบสนองในการกระจายสินค้า 

4) ระบบ Barcode จะสามารถท างานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในเวลา 
ที่จะส่งข้อมูลไปยังฝ่ายอ่ืน ๆ   

5) ระบบจัดการคลังสินค้า  (Warehouse Management System)     น ามาใช้ในการ 
ควบคุมคลังสินค้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 



 

 
                                                         ภาพที่ 4.1 การใช้รถยกลากไฟฟ้า 
 

6) การจัดการสินค้าคงคลังแบบ   ABC   (Activity Based Costing)  โดยแบ่งออก 
เป็นดังนี้ A-D เก็บสินค้าที่มีโลโก้เช่น กระดาษทิชชู แก้วน้ า  E-F เก็บสินค้าพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ภายในบริษัท  G-H  เก็บชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน   I-K  เก็บสินค้าประเภท จาน ชาม ถ้วย ที่เอาไว้
ใช้ในการเปิดร้านใหม่ 

 

 
ภาพที่ 4.2 การจัดการสินค้าแบบ ABC  



 

2. ปัญหา อุปสรรคในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในคลังสินค้า 
 - มีปัญหาเร่ืองการใช้ระบบ พนักงานรู้จักระบบการท างานแค่เบื้องต้น แค่การสอน
จากพนักงานของออฟฟิศ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพท าให้การท างาน
เกิดความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดได้ 
 - เมื่อพนักงานที่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ไม่จะ
สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ ท าให้เกิดความขาดตอนในการส่งมอบช่วงต่อในการท างาน 
 - มีปัญหาในการนับจ านวนสินค้า เมื่อเกิดการนับจ านวนสินค้าแล้วส่งไปยังฝ่าย
บัญชีแล้วฝ่ายบัญชีมาตรวจเช็คจ านวนสินค้าที่คลังสินค้า แล้วไม่ตรงกับจ านวนที่ฝ่ายคลังสินค้าได้
ส่งข้อมูลไปให้ในตอนแรก 
 - มีปัญหาในการสั่งสินค้าที่ไม่จ าเป็นเช่น ชาม แก้ว ช้อน ส้อม มากจนเกินไปท าให้
เกิดการเก็บสินค้าไว้นาน ท าให้สินค้าแตกหักเสียหายและมูลค่าของสินค้าลดลง 
 
3. ศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในคลังสินค้า ท่ีส่งผลให้มีการใช้แรงงานคนน้อยลง 
 - รถยก (Forklift) ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของเพื่อช่วยลดเวลาในการท างาน
ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างพนักงาน 
 - รถยกลากไฟฟ้า (Pallet Truck) ใช้ยกสินค้าเวลามีของมาส่งหน้าคลังสินค้า เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและลดการใช้พนักงานยกแทน 

 

 
ภาพที่ 4.3 ลักษณะการใช้รถยก(Forklift) 



 

 - ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) ระบบที่ใช้บริหาร
จัดการคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง โดยกระบวนการ 
หลักคือ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการเบิกสินค้า 
 - ระบบ  Radio Frequency Identification ใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆของสินค้าภายใน
คลังสินค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกระจายสินค้าและลดระดับของสินค้าคงคลังและคงคลังส ารอง
เพราะในบางกรณีร้านอาหารจะสั่งออเดอร์เพิ่มพนักงานจึงจะต้องค่อยตรวจสอบสินค้าอยู่ตลอด 
 
4. การน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายใน
คลังสินค้า 
 - การน าเอาองค์ความรู้ในเร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายใน
คลังสินค้าที่ได้ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็ปไซต์ของกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
และในช่องทาง Facebook Fan page สาระโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเร่ืองต่าง ๆ ของโลจิสติกส์
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
5. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความเพียรพยายามมาปรับใช้ในการจัดท าโครงงาน 
 - น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความเพียรพยายามมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในการจัดท าโครงงานโดยการท ารูปเล่มและโมเดล จะต้องใช้ความเพียรพยายามในการส่งโครงงาน
ให้ตรงตามเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ และมีความละเอียดรอบคอบในการพิมพ์เอกสาร
ไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาด   เพื่อที่จะให้โครงงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้ ง เป้าหมายไว้



 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาดังกล่าว โดยมีบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ เทคโนโลยีที่ใช้มีโปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management 
System ) ระบบ Radio Frequency Identification : RFID และระบบบาร์โค้ด ( Barcode ) และใน
ส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าก็จะมี รถยก(Forklift) รถลากพาเลท( Hand Lift ) พาเลท (Pallet)  
และชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ (Selective) เป็นต้น ซึ่งมีปัญหาที่เกิดการใช้ระบบดังกล่าวใน
คลังสินค้าในเร่ืองของการใช้ระบบ พนักงานรู้จักระบบการท างานแค่เบื้องต้น แค่การสอนจาก
พนักงานออฟฟิศ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพท าให้การท างานเกิด
ความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดได้ ท าให้เกิดปัญหาในการวางสินค้าผิดต าแหน่ง พนักงานภายใน
คลังสินค้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือภายในคลังสินค้าด้วย เช่น รถฟอร์คลิฟท์ รถลากพาเลท 
รวมถึงพาหนะ เพราะลักษณะชั้นวางเป็นชั้นวางแบบสูงท าให้อุบัติเหตุสินค้าพลัดตกจากชั้นวางลง
มายังบริเวณด้านล่างภายในคลังสินค้า ดังนั้นพนักงานจึงควรมีความรู้ในเร่ืองของการใช้งาน
เคร่ืองมือและความปลอดภัยในคลังสินค้าด้วย 

 
       
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังสินค้า



 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทควรมีการทดสอบความสามารถของพนักงานรายบุคคลในการใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีในคลังสินค้า เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
 2. บริษัทควรให้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับพนักงานทุกคนให้มีความสามารถเท่า
เทียมกัน เมื่อบุคคลใดขาดหรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ คนอ่ืนก็สามารถปฏิบัติงานต่อได้ทันที 
 3. บริษัทควรตรวจสอบจ านวนความถูกต้องของสินค้าให้เป็นปัจจุบัน อัพเดทอยู่เสมอ
เพื่อลดปัญหาสินค้าไม่ตรงตามบัญชีตัดจ่ายสินค้า 
 4. ควรมีความรับผิดชอบต่อการท างาน การแบ่ง และจัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูก 

เหมาะสม และตรงต่อเวลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพยายาม 
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ล าดับ รายการ จ านวนเงิน
(บาท) 

1 ค่ากระดาษ 100  

2 ค่าหมึกด า-หมึกส ี 350 

3 ค่าโปรแกรม 599/ 1 ปี 
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9 ค่าไฟ 50 

10 ค่าน้ า 15 

11 อุปกรณ์ส านักงาน 200 
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