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บทคัดย่อ 

 การศึกษากระบวนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ถุงเท้า
ไทย จ ากัด เพื่อศึกษากระบวนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า  รวมถึงเทคโนโลยีที่คลัง
น าไปใช้ จากนั้นศึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลความปลอดภัยภายในคลังสินค้าทั้งหมด สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการ
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักความพอประมาณในทุกด้านของการท างาน 
 จากการศึกษาพบว่า การบริหารคลังสินค้ามีขั้นตอนการบริหารและจัดเก็บสินค้า
อย่างเป็นระบบท าให้การบริหารและจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพ น าระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการ
น าสินค้าเข้าระบบฐานข้อมูล และใช้งานควบคู่กับระบบซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ ได้น าระบบ
รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ผู้จัดท าให้น าเสนอคณะกรรมการด้วย
โปรแกรม Power Point และจัดท ารูปเล่มนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยี เช่น โปรแกรม Microsoft Word ใน
การจัดท ารูปเล่ม, อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการหาข้อมูลประกอบโครงการในครั้งนี้ 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษากระบวนการท างานของบริษัท ถุงเท้าไทย 
จ ากัด ท าให้รู้และเข้าใจการท างานที่ได้ความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนและได้เข้าใจวกระบวนการ
การบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นรู้ระบบความปลอดภัยที่ใช้ภายในคลัง
เพิ่มเติมจากความรู้เดิม 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน
อาจารย์ ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้
ค าแนะน าที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังคอยกระตุ้นและเป็นก าลังใจคอยผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท าให้โครงการฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี      
  กราบขอบพระคุณ  บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด และขอขอบพระคุณ คุณ โกวิท ตุ้ม
สุวรรณ ต าแหน่ง หัวหน้าคลังสินค้าและทีมงานทุกท่าน ที่มอบโอกาสให้คณะผู้จัดท าเข้าไปศึกษาดู
งานภายในบริษัท ตลอดจนให้ความห่วงใยและอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ แก่คณะผู้จัดท า
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาดูงานอยู่ภายในบริษัทนี้ 
  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารย์ทุกท่านที่
ได้กรุณาอบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ของคณะผู้จัดท า ที่คอยเป็น
ก าลังใจและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วย

ให้กิจการประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

การบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ย่อมน ามาซึ่งการลดต้นทุนด าเนินงานของกิจการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา การบริหาร

คลังสินค้าที่ไม่เป็นระบบ ย่อมจะส่งผลให้การกระจายสินค้าไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้า ขาดความ

ต่อเนื่อง  และไม่ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้สร้างความสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก การมีคลังสินค้าเพื่อส ารองสินค้าคงคลัง(Inventory) ใน

ปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงค์และอุปทานของการ

ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ 

  การบริหารคลังสินค้า จะจัดการตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจ่ายออกซึ่งสินค้า

ประเภทต่างๆ จึงต้องอาศัยเคร่ืองมือส าคัญคือการมีระบบSoftware และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(Information Technology)หรือระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัย

ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการด าเนินงาน ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีความผิดพลาด

น้อยที่สุด และยังจะเป็นตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน าสินค้านั้นไป

จัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่ง

โซนจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ระหว่างสินค้าที่มีกลิ่น สินค้าเคร่ืองอุปโภค-บริโภค 

และสินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้อง  และการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยของสินค้า นอกจากนี้ Software ยังช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไป

จากคลังสินค้า และเมื่อตัดสต็อกออกแล้ว พนักงานก็จะน าสินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลง

โดยทันที   
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 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงจะศึกษากระบวนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด เพื่อเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและป้องกันสินค้า
ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อส่งมองให้ถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารคลังสินค้า รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารคลังสินค้า 
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปเป็นแนวทางในการศึกษา และจะน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารคลังสินค้า 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิธการแก้ไขปัญหาของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด  
 4. เพื่อศึกษาระบบดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าของ บริษัท ถุงเท้า
ไทย จ ากัด 
 5. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารคลังสินค้า 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงกระบวนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ทราบถึงวิธีการน าเทคโนโลยีมาใช้ภายในคลังสินค้า 
 3. ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานบริหารคลังสินค้า 
 4. น าแนวทางการดูแลความปลอดภัยของสินค้าภายในคลังสินค้า มาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคต 
 5. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้
ในการท างานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักความ
พอประมาณในทุกด้านของการท างาน 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 ประวัติความเป็นมาและการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ในยุคปัจจุบันการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ถุงเท้า จ ากัด ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายถุงเท้าอันดับต้นของเมืองไทย ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทชั้นน าในเมืองไทยและบริษัทชั้นน าระดับโลก จากประสบการณ์การผลิต
มาอย่างยาวนานเกี่ยวกับด้านสิ่งทอ อาทิเช่น ถุงเท้า ปลอกแขน ที่รัดข้อมือ  มีหัวข้อที่จะศึกษา
ดังต่อไปนี้  
 1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท  

 2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 3. ผังองค์กร 

 4. แผนที่  
 5. วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

 บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2507 โดยได้เร่ิมต้นธุรกิจ
จากการผลิตถุงเท้าส าหรับตลาดในประเทศไทย จนกระทั่งวันนี้ บริษัทได้มีการเติบโตและได้ลงทุน
ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขยายธุรกิจไปยังการผลิตเส้นด้ายเทกซ์เจอร์ และการย้อมเส้นด้าย เพื่อ
ตอบสามารถตอบสนองต่อการผลิตถุงเท้าด้วยการผลิตที่ครบวงจร ท าให้ เราเป็นผู้ผลิตถุงเท้าใน
จ านวนไม่มากในโลกที่มีความยืดหยุ่นในก าลังการผลิต วัตถุดิบ ตลอดจนการแข่งขันในด้าน
ระยะเวลาส่งมอบ  
 เรายึดถือความมุ่งมั่นที่ว่า คุณภาพและการส่งมอบให้ทันเวลาเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินธุรกิจ และด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 50 ปี บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ได้พัฒนาความ
ไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดีเสมอมากับลูกค้าของเรา ในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั้งสินค้าและกระบวนการผลิต 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 หน้าบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

3. ผังองค์กร 

ภาพท่ี 2.2 ผังองค์กร 
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4.แผนท่ี 

ภาพท่ี  2.3 แผนที่บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

5. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 เราจะด าเนินการสร้างสรรค์ถุงเท้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและมีนวัตกรรมโดยการ

เติบโตอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

 1. มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองการส่งมอบให้ทันเวลาและผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพดีเยี่ยม 

 2. สนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 3. ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้าและกระบวนการท างาน 

นโยบาย 

 บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ประกอบกิจการผลิต ถักถุงเท้า ถักผ้ายืด ตัดเย็บ

เคร่ืองนุ่งห่มและย้อมเส้นใยสังเคราะห์ มีความมุ่งมั่นที่จะน าระบบการบริหารจัดการด้าน



6 
 

 

สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัท โดยมุ่งมั่นพัฒนาและ

ด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

 1. ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นการป้องกันมลพิษและการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เป็นส าคัญ 

 2. ด าเนินการผลิตให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยยึดถือเป็นมาตรฐานขั้นต้น อันเนื่องจากกิจกรรม ผลิตผลและบริการ 

 3. ปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดและ

ทบทวนการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 4. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรและพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ

เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 5. มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการเกิดของเสียต่างๆ (Waste) โดยการน าหลัก “3Rs” 

ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาประยุกต์ใช้ในบริษัท 

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ผู้ รับเหมา มีจิตส า นึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการสื่อสารและฝึกอบรมด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 7. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม 

ฝึกสอนและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความมีจิตส านึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 มีกระบวนการการผลิตที่ครบวงจร โดยแบ่งเป็น การผลิตเส้นด้าย ซึ่งประกอบด้วย

การหุ้มเส้นด้าย การตีเกลียว การเทกซ์เจอร์เส้นด้าย และการย้อมสีเส้นด้าย  ส่วนการผลิตถุงเท้า ซึ่ง

ประกอบด้วย การทอ การเย็บ การแต่งถุงเท้าจนกระทั่งการบรรจุเพื่อส่งมอบ บริษัทมีความ

ภาคภูมิใจในความสามารถการผลิตซึ่งเป็น  หนึ่งในโรงงานผลิตถุงเท้าชั้นน าที่เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า

ของแบรนด์ดังในต่างประเทศ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น ริบแบนด์ ถุงเท้า 

ปลอกแขน เป็นต้น ในรูปแบบของถุงเท้ายังสามารถแบ่งเป็นหลายสถานะเช่น 

 1. ถุงเท้าธุรกิจ 

 2. ถุงเท้ากีฬา 
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 3. ถุงเท้านักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ถุงเท้าธุรกิจ 
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ภาพท่ี 2.5 ถุงเท้ากีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ถุงเท้านักเรียน
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหาร
คลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า โดยการจัดเก็บคลังสินค้าของ บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ซึ่งมีแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้       
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าสินค้า 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า 
 4. นิยามค าศัพท์ 
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าสินค้า 
 1. ความหมายของคลังสินค้า 
 คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้
ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่าคลังสินค้าจึงเป็นค าที่มี
ความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละประเภท คลังสินค้าที่
รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 
และกระบวนการ 
 สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะ
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างราบร่ืน การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองต้นทุนการเก็บ
รักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสีย
โอกาสในการน าเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
                 สินค้าคงคลัง (Inventory ) หมายถึง ปริมาณสินค้าหรือบริหารที่ธุรกิจมีส ารองไว้
เพื่อการใช้งาน เพื่อการบริหาร เพื่อการผลิต เพื่อการจัดจ าหน่ายในอนาคต เช่น อุปกรณ์ส านักงาน 
ชิ้นส่วนอะไหล่ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เป็นต้น  
 สินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีจ านวนมากที่สุด ที่
ผู้จัดการทางการเงินควรจะต้องให้ความสนใจในการบริหารเนื่องจากสินค้าคงเหลือจะมีสภาพคล่อง
น้อยที่สุดในบัญชี
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 สินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเทียบกับเงินสด และลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้า
คงเหลือจะเป็นการศึกษาถึงวิธีการที่จะรักษาระดับสินค้าที่ธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานซึ่ง
ผู้จัดการจะต้องท าการตัดสินใจว่าจะต้องมีสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนเท่าไหร่ จะต้องด าเนินการ
อย่างไรที่จะสามารถรักษาระดับสินค้าคงเหลือให้อยู่ในจ านวนที่ เหมาะสมที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด                   
 สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 ได้ให้ค านิยามดังนี้  
สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง ทรัพย์สิน ซึ่ง 
 (ก) กิจการมีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
 (ข) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 
 (ค) มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
                จากความหมายในข้างต้นสินค้าคงคลัง หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สินค้าคงเหลือ มี
ส่วนประกอบอันส าคัญ ได้แก่ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างท าหรือสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งรวมไป
ด้วย วัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ซึ่งสินค้าคงเหลือจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนของกิจการที่
มีไว้เพื่อขายในการประกอบธุรกิจตามปกติ และมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อขาย
ต่อไป 

ภาพที่ 3.1 ความจ าเป็นในการมีสินค้าคงคลัง 
  
 บทบาทของสินค้าคงคลังในซัพพลายเชน  สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการ
ให้บริการ โดยปัจจัยน าเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและ
วัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิต
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ผลิตภัณฑ์หลายชนิดนอกจากนั้นการที่สินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าได้ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่าง
มาก การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการ
โดยตรงและในปัจจุบันนี้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้ าคงคลัง เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตาม
ความต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการโดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ 
และน าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด เป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารสินค้าคง
คลัง การจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการใหญ่ คือ 
                 1. สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความ
ต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
                 2. สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อท าให้
ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วย 
 แต่วัตถุประสงค์สองข้อนี้จะขัดแย้งกันเอง เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ า
ที่สุดมักจะต้องใช้วิธีลดระดับสินค้าคงคลังให้เหลือแค่เพียงพอใช้ป้อนกระบวนการผลิต  เพื่อให้
สามารถด าเนินการผลิตได้โดยไม่หยุดชะงัก แต่ระดับสินค้าคงคลังที่ต่ าเกินไปก็ท าให้บริการลูกค้า
ไม่เพียงพอหรือไม่ทันใจลูกค้าในทางตรงกันข้ามการถือสินค้าคงคลังไว้มากเพื่อผลิตหรือส่งให้
ลูกค้าได้เพียงพอและทันเวลาเสมอท าให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง
โดยรักษาความสมดุลของวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย และเนื่องจากการบริหารการ
ผลิตในปัจจุบันจะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งการบริการลูกค้าที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างคุณภาพที่ดี ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดด้วยจึงดูเหมือนว่าการมีสินค้าคงคลังใน
ระดับสูงจะเป็นประโยชน์กับกิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดได้
ดี  แต่อันที่จริงแล้วต้นทุนสินค้าคงคลังที่สูง ซึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงด้วยมีผลด้วยมีผลให้ไม่
สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในด้านราคาได้  จึงต้องท าให้ต้นทุนต่ า คุณภาพดี และบริการที่ดี 
 2. ความหมายของการจัดการสินค้าคงคลัง 
 คลังสินค้าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของทุกกิจการ สินค้าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมา
ด้วยทรัพย์สินของกิจการ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ได้มีการแปลงสภาพของทรัพยากรทั้งหมด
ของกิจการให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ถูกจัดเก็บไว้ คลังสินค้าที่เห็นกันได้ในกิจการแต่ละประเภทก็มีความ
แตกต่างกันไปที่ส่วนใหญ่จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บางแห่งมีแต่คลังสินค้าที่ไว้ส าหรับ
เก็บสินค้าอย่างเดียวโดยไม่มีการผลิตและไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก บางแห่งเป็นคลังสินค้าที่มี
ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะท าหน้าที่เสมือนเป็นคลังสินค้าที่ใช้ในการกระจายสินค้าที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิต บางแห่งเป็นคลังสินค้าที่ใช้เก็บแต่วัตถุดิบอย่างเดียวเพื่อใช้ในก ารผลิต
โดยตรง และบางแห่งเป็นคลังสินค้าที่ไว้เก็บสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จไปแล้ว 
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 ทุกกรณีจะมีวิธีการในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป และเป็นแหล่งที่เก็บ
ทรัพย์สมบัติของกิจการไว้ กิจการจึงมีความจ าเป็นต้องรู้วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดต้นทุนการเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือใน
อนาคต เพื่อให้การด าเนินการของกิจการด าเนินไปอย่างราบร่ืน ผ่านการวางแผนก าหนดปริมาณ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสม  
        การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลังสินค้า
ตั้งแต่ การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า – ออก การควบคุมให้มีสินค้าเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มี
ระเบียบแบบแผน เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภค ทั้งในเร่ืองแบบ 
สี ขนาด แฟชั่น โดยจะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมไปถึง  
                 - การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การด าเนินการของ
กิจการด าเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 
 - การจัดการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่รวบรวม จดบันทึก
สินค้าเข้า-ออกการควบคุมให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านแบบ สี ขนาด แฟชั่นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงานแก่
ผู้บริหารว่า “รายการสินค้าใดขายดี สินค้าใดขายไม่ดี สินค้าใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือสินค้าใดควรลด
ราคาล้างสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะสินค้าเสื่อมคุณภาพล้าสมัยแล้ว” 
 3. การบริหารคลังสินค้า 
 การบริหารคลังสินค้า ครอบคลุมทั้งโลจิสติกส์ขาเข้า และขาออก การประเมิน
มูลค่าสินค้าคงคลังและจ านวนสต็อก ผู้ใช้สามารถท าค าสั่ง Deliveries for Sales และค าสั่ง Transfer 
ได้จากคลังสินค้า หนึ่งสิ่งที่สามารถท าได้บางส่วน หรือการส่งมอบทั้งหมดของการโอน หรือ
รายการค าสั่งซื้อ การส่งมอบเป็นขั้นตอนกระบวนการภายนอกของการจัดสรร รับ แพ็ค และการส่ง 
โดยสรุปกระบวนการดังนี้ 
 3.1 กระบวนการจัดสรรสต๊อกและการรับผู้ใช้สามารถจัดสรรสต็อกและสร้าง
รายการรับส าหรับพนักงานคลังสินค้า รายการรับนั้นสามารถจัดกลุ่มเป็นส าหรับกลุ่มร้านค้า เพื่อลด
ระยะเวลาส าหรับกระบวนการรับ สามารถใช้งานการอัพโหลดผ่านการแสกนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย   
 3.2 การสร้างแพ็คกิ้ง ในบริบทธุรกิจที่ซึ่งแพ็คกิ้งนั้นถูกน ามาใช้ การสร้างแพ็คกิ้ง
ท าให้มีทางเลือกในการเลือกการขนส่งแพ็คกิ้ง ผู้ใช้สามารถระบุวัสดุแพ็คกิ้งที่จ าน ามาใช้ได้ และ
สามารถแยกการแพ็คกิ้งเป็นหนึ่งระดับหรือสองระดับได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ให้ในเอกสาร
แพ็คกิ้งที่มี 
 3.3 การตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบสามารถใช้ส าหรับการรับสินค้าเมื่อมี
ค าสั่งซื้อ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของชนิดหลักของการรับสินค้า ในกระบวนการตรวจสอบนี้ ผู้ใช้สามารถ
เลือกการรับสินค้าซึ่งสินค้าคงคลังได้ถูกรับเข้าสู่พื้นที่การตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ



13 
 

 

และตัดสินใจจ านวนที่ต้องการ ที่จะใส่ในที่ตั้งที่ได้รับการอนุมัติและ/หรือที่ตั้งที่ไม่รับการอนุมัติ 
เมื่อการตรวจสอบถูกยืนยัน สินค้าคงคลังก็จะถูกอัพเดต 
 3.4 ที่ตั้งเพื่อการขนย้าย การท างานนี้ถูกใช้เมื่อสินค้าคงคลังนั้นจ าเป็นต้องถูกขน
ย้ายจากหนึ่งที่ตั้งไปยังอีกที่ตั้งภายในคลังสินค้า 
 3.5 การนับจ านวนสต๊อก ฟังก์ชั่นนี้ถูกใช้ส าหรับการท างานนับจ านวนสต๊อกของ
คลังสินค้า เมื่อจ านวนสต๊อกถูกยืนยัน สินค้าคงคลังจะถูกอัพเดตด้วยจ านวนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อการนับจ านวนสต๊อกก าลังด าเนินการ สินค้าและต าแหน่งนั้นจะหยุดและไม่มีการด าเนินการ
สินค้าคงคลังอ่ืนๆได้จนกว่าการนับจ านวนสต๊อกนั้นจะเสร็จสิ้น สินค้าและต าแหน่งจะไม่ถูกหยุด
เมื่อการนับสต๊อกนั้นได้รับการอนุญาตและยืนยันแล้วเท่านั้น 
 3.6 การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังนั้นจะเสร็จได้
บนพื้นฐาน วิธีการหาค่าเฉลี่ยน้ าหนักออนไลน์ หรือ MRP หรือราคาการซื้อล่าสุด เช่นเดียวกับ
วิธีการต้นทุน รายงานการประเมินสินค้าคงคลังถูกใช้ส าหรับการหามูลค่าทั้งหมดของสินค้าคงคลัง
ในแต่ละคลังสินค้า/ร้านค้า ทางเลือกอ่ืนของรายละเอียดมูลค่าสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาดสามารถ
ออกมาเป็นรายงานได้ด้วยเช่นกัน 
 4. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 
 เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สินค้ามีความปลอดภัย เราจึงมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อบริหารงาน โดยน าระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บและ
จัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้า
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 คุณสมบัติต่างๆของระบบ WMS เช่น 
 1. ฐานข้อมูลสินค้า (Product master) และลูกค้า (Customer master) 
 2. การติดตามการรับสินค้าเข้าคลัง 
 3. การควบคุมสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ตามหมายเลขการผลิต / วันผลิต / วัน
หมดอายุการควบคุมอายุสินค้าในการเบิก-จ่ายสินค้าหมายเลขก ากับสินค้า (Serial number) การ
ควบคุมเป็นพาเลท การควบคุมสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In First Out) และสินค้าที่
หมดอายุก่อน-จ่ายก่อน (First Expire First Out) แบบอัตโนมัต ิ
 4. การก าหนดระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด หรือสูงสุด 
 5. การจัดท ารายงานต่างๆที่เป็นมาตรฐาน เช่น รายงานสินค้าขาเข้ารายงานการจ่าย
สินค้ารายงานสินค้าคงเหลือรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า เป็นต้น 
 6. ฟังค์ชั่นการเติมสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บ (Buffer) ไปยังพื้นที่จ่ายสินค้า (Pick face)
ระบบการจัดการคลังสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นเองนี้ จะช่วยให้สามารถน าเสนอการบริการโลจิสติกส์ได้
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ตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน WMS และดูรายงานต่างจากระบบได้
ง่าย นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังรองรับต่อความต้องการอ่ืนๆ เช่น การติดตามการเคลื่อนไหวของ
สินค้า (Product tracking) การแสดงภาพสินค้า (Product Visualization) การจัดท ารายงานต่างๆ
เพิ่มเติม (Customized management reports) การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอ่ืนๆ (Data interchange 
/ EDI / Interface) 
 7. การบริการหยิบและบรรจุหีบห่อสินค้า หนึ่งในกระบวนการจัดการซัพพลาย
เชนของเราที่ส าคัญ คือ การหยิบแบบเป็นชิ้นย่อย และบรรจุหีบห่อ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ เพราะในหลายคร้ังที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการสั่งสินค้าแบบเต็มลัง แต่ต้องการ
สินค้าเป็นหีบห่อย่อยภายใน หรือเป็นชิ้น ซึ่งเราต้องสามารถหยิบสินค้าให้มีความถูกต้องมากที่สุด
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น หลังจากที่พนักงานได้หยิบสินค้าที่เป็นเศษมาแล้ว เราจะต้องมีการตรวจเช็ค
สินค้าอีกรอบด้วยพนักงานเช็คเกอร์ ก่อนที่จะท าการปิดลังบรรจุ แล้วส่งต่อให้แผนกขนส่ง 
 นอกจากนี้ เรายังมีบริการคัดแยกและบรรจุหีบห่อใหม่ (Repackaging service) การ
มัดรวมสินค้า และการติดสติ๊กเกอร์ หรืออ่ืนๆตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะเป็น one stop service สร้าง
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา 
 นับตั้งแต่ เราให้บริการมา งานหยิบชิ้นย่อย (Pick and pack) ถือเป็นงาน
ละเอียดอ่อนที่เรามีการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเรามีความถูกต้อง
ของสินค้าคงคลัง (Stock accuracy) สูง ดังนั้น จึงสามารถพูดได้ว่า ไอ.แอล.เอส. มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านน้ี และพร้อมที่จะเพิ่มการบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าเรา 
 5. ความส าคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง 
 ธุรกิจจ าเป็นต้องมีสินค้าคงคลังไว้เพียงพอเพื่อให้มีการลงทุนในสินค้าคงคลังน้อย
ที่สุดให้เพียงพอแก่การผลิตและการขาย รวมถึงให้มีสินค้าคงคลังที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ในการ
ผลิตการขาย และการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการส าหรับการด าเนินงานตามปกติ ดังนั้น กิจการ
จึงควบคุมสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีอยู่ ณ ระดับหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่ ากว่าระดับ
อ่ืน ๆ เรียกว่า ระดับสินค้าคงเหลือที่ประหยัด โดยกิจการมีความจ าเป็นต้องบริหารสินค้าคงคลัง 
ดังนี้  
 5.1 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการผลิต 
 5.2 ปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการที่เกิดขึ้นและการจัดการสินค้าคง
คลังเข้ามาเก็บไว้ในคลัง การขาดสมดุลไม่ว่าจะมีความต้องการสูงกว่าปริมาณที่จัดหาเข้ามาเก็บไว้
ในคลังหรือจัดหาสินค้าข้ามาเก็บไว้ในคลังมากกว่าความต้องการย่อมหมายถึงการมีสต็อกมาก
เกินไปหรือเกิดการขาดสต็อก 
                     5.3 เพื่อให้การผลิตสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาสินค้าคงคลัง
เป็นส่วนหน่ึงของการผลิต 
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                     5.4 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความไม่แน่นอน ท าให้มีสินค้า
ตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
 นอกจากนี้การที่กิจการเก็บสินค้าคงคลังไว้ในกิจการแล้ว คลังสินค้ายังมีความ
จ าเป็น ดังนี ้
                      5.4.1 ท าให้โรงงานสามารถผลิตสินค้า หรือเดินเคร่ืองจักรได้ตลอด
สม่ าเสมออย่างเต็มก าลังการผลิตและท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง 
  5.4.2 ช่วยท าให้การผลิตไม่หยุดชะงัก ถึงแม้เคร่ืองจักรจะช ารุดเสียหาย
เพราะยังมีสินค้าในคลังสินค้า เช่น เคร่ืองอัดปูนเม็ดในโรงงานปูนซีเมนต์ช ารุด โรงงานก็ยังมีปูน
เม็ดในโกดังที่จะน าออกมาบดเข้าเคร่ืองบดเพื่อเป็นซีเมนต์ผงจ าหน่ายได้ 
                      5.4.3 ช่วยให้โรงงานสามารถเก็บสินค้าไว้ได้ในช่วงราคาสินค้าตกต่ า 
                      5.4.4 ช่วยท าให้โรงงานมีสินค้าจ าหน่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
เช่น ความไม่แน่นอนของการขนส่งสินค้า เกิดปัญหาทางธรรมชาติ 
                      5.4.5 ช่วยท าให้การผลิตและการจ้างแรงงานเป็นไปโดยสม่ าเสมอ ไม่ท าให้
เกิดการท างานหรือเคร่ืองเดินเปล่า ในการผลิตสินค้าบางอย่างจะต้องคาดคะเนถึงราคาวัตถุดิบใน
อนาคตด้วยและจ าเป็นจะต้องจัดหามาเก็บไว้ล่วงหน้าด้วยก่อนราคาจะขึ้น 
 6. องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลัง (The  Element of Inventory 
Management) 
 สินค้าคงคลัง (Inventory) จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งกิจการต้องมีไว้
เพื่อขายหรือผลิต หมายถึง  
 - วัตถุดิบ คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิต 
 - งานระหว่างกระบวนการผลิต เป็นชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่
จะผลิตในขั้นตอนต่อไปโดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน 
 -  วัสดุซ่อมบ ารุง คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เคร่ืองจักรที่ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อ
ชิ้นส่วนเดิมเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน 
 -  สินค้าส าเร็จรูป คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วน พร้อมที่
จะน าไปขายให้ลูกค้าได้ 
 -  แรงงาน 
 -  เงินลงทุน 
 -  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ 
 6.1 อุปสงค์  จุดเร่ิมต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง จะเร่ิมจากอุปสงค์ของลูกค้า 
เพื่อจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องให้หลักการพยากรณ์โดยอุปสงค์แบ่งเป็น 
2 ชนิด ดังนี ้
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  6.1.1 อุปสงค์แปรตาม (Dependent Demand) เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ 
ชิ้นส่วนและสินค้าที่ใช้ต่อ เนื่องในกระบวนการผลิต ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจส่งผลเสียหาย
อย่างรุนแรงถ้าขาดวัตถุดิบประเภทนี้ เช่น ถ้าโรงงานประกอบสารเคมีขาดหายไปแม้แต่ชนิดเดียวก็
จะท าให้โรงงานหยุดทันที 
  6.1.2 อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ 
ชิ้นส่วน และสินค้าที่ไม่ใช้ต่อ เน่ืองในกระบวนการผลิต ส่วนมากจ าหน่ายในลูกค้าโดยตรง ถ้าไม่มี
อาจจะเสียโอกาส และถูกปรับ 
 6.2 สินค้าคงคลังและการจัดการคุณภาพ (Inventory and Quality Management) 
การจัดการคุณภาพเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสองกลุ่มคือลูกค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยทั้ง
สองฝ่ายตกลงกัน โดยลูกค้าจะพิจารณาเร่ืองลักษณะสินค้า ราคาที่สามารถซื้อได้ และเวลาที่ส่งมอบ 
ในทางตรงกันข้าม เจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องจัดหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยน าเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 
แรงงาน เคร่ืองจักร และเงิน เพื่อน ามาผลิตให้มีสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ในต้นทุนที่ดี ไม่ขาดทุน 
และจัดส่งให้ลูกค้าทันเวลา โดยไม่เสียค่าปรับ ซึ่งปัญหาส่วนมากในซัพพลายเชนจะเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่ง ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต จึงเกิดการจัดเก็บ
สินค้าคงคลังเพื่อรองรับระบบคุณภาพ 
 6.3 ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ 
  6.3.1  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจ านวนคร้ังของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตาม
ปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงที่ 
แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยคร้ังค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อได้แก่ ค่าเอกสาร
ใบสั่งซื้อ ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและ
เอกสาร ค่าธรรมเนียมการน าของออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน เป็นต้น  
  6.3.2  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (carrying Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจากการมี
สินค้าคงคลังและการรักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลังที่ถือไว้และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ 
ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังซึ่งคือค่าดอกเบี้ยจ่ายถ้าเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืมหรือเป็นค่า
เสียโอกาสถ้าเงินทุนนั้นเป็นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้าเพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่าย
ของสินค้าที่ช ารุดเสียหายหรือหมดอายุเสื่อมสภาพจากการเก็บนานเกินไป ค่าภาษีและการ
ประกันภัย ค่าจ้างยามและพนักงานประจ าคลังสินค้า ฯลฯ 
  6.3.3  ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost หรือ Stock out 
Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย ท าให้ลูกค้า
ยกเลิกค าสั่งซื้อ ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดการว่างงาน
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ของเคร่ืองจักรและคนงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้ นั่นคือถ้า
ถือสินค้าไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือสินค้าคงคลังไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาสที่จะเกิดการ
ขาดแคลนได้มากกว่า และมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการขาดแคลน
รวมทั้งระยะเวลาที่เกิดการขาดแคลนขึ้นด้วย ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนได้แก่ ค าสั่งซื้อ
ของล็อตพิเศษทางอากาศเพื่อน ามาใช้แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า ค่าเสีย
โอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสียค่าความนิยม ฯลฯ 
  6.3.4 ค่าใช้จ่ายในการต้ังเคร่ืองจักรใหม่ (Setup Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการที่เคร่ืองจักรจะต้องเปลี่ยนการท างานหนึ่งไปท างานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดการว่างงาน
ชั่วคราว สินค้าคงคลังจะถูกทิ้งให้รอกระบวนการผลิตที่จะตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองจักร
ใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ต่อคร้ัง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิตเป็นล็อต
ใหญ่มีการตั้งเคร่ืองใหม่นานคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะต่ า แต่ยอดสะสมของสินค้าคง
คลังจะสูง ถ้าผลิตเป็นล็อตเล็กมีการตั้งเคร่ืองใหม่บ่อยคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะสูง แต่
สินค้าคงคลังจะมีระดับต่ าลง และสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น  
 ในบรรดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังต่างๆ เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะ
สูงขึ้นถ้ามีระดับสินค้าคงคลังสูง และจะต่ าลงถ้ามีระดับสินค้าคงคลังต่ า แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน และค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองจักรใหม่ จะมีลักษณะ
ตรงกันข้าม คือ จะสูงขึ้นถ้ามีระดับสินค้าคงคลังต่ าและจะต่ าลงถ้ามีระดับสินค้าคงคลังสูง ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ต่ าสุด ณ ระดับที่ค่าใช้จ่ายทุกตัวรวมกันแล้วต่ าสุด  
 7. ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)  
 ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและ
ตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีความ
หลากหลาย เช่น ขนาดรูปถ่าย สีผ้า ซึ่งท าให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจ านวนมาก 
เพื่อให้ได้จ านวนที่ถูกต้องภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อที่จะได้ทราบว่าชนิดสินค้าคงคลังที่เร่ิม
ขาดมือ ต้องซื้อมาเพิ่ม และปริมาณการซื้อที่เหมาะสม ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่  3 วิธี 
คือ 
 7.1 ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System Perpetual 
System) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีทุกคร้ังที่มีการรับและจ่ายของ ท าให้บัญชีคุมยอด
แสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมสินค้าคงคลัง
รายการที่ส าคัญที่ปล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารค่อนข้างสูง 
และต้องใช้พนักงานจ านวนมากจึงดูแลการรับจ่ายได้ทั่วถึง ในปัจจุบันการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับงานส านักงานและบัญชีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อนี้ โดยการใช้รหัสแห่ง(Bar 
Code) หรือรหัสสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ (EAN13) ติดบนสินค้าแล้วใช้เคร่ืองอ่านรหัสแห่ง(Laser 
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Scan) ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะมีความถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรงแล้ว ยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของการ
บริหารสินค้าคงคลังในซัพพลายเชนของสินค้าได้อีกด้วย 
 ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเน่ือง 
   1. มีสินค้าคงคลังเผื่อขาดมือน้อยกว่า โดยจะเผื่อสินค้าไว้เฉพาะช่วงเวลา
รอคอยเท่านั้นแต่ละระบบเมื่อสิ้นงวดต้องเผื่อสินค้าไว้ทั้งช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่างการ
สั่งซื้อแต่ละคร้ัง. 
   2. ใช้จ านวนการสั่งซื้อคงที่ซึ่งจะท าให้ได้ส่วนลดปริมาณได้ง่าย 
   3. สามารถตรวจสินค้าคงคลังแต่ละตัวอย่างอิสระ และเจาะจงเข้มงวด
เฉพาะรายการที่มีราคาแพงได้ 
 7.2 ระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้า
คงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น เช่นตรวจนับและลงบัญชีทุกปลาย
สัปดาห์หรือปลายเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามาเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะ
เหมาะกับสินค้าที่มีการสั่งซื้อและเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น ร้านขายหนังสือของซีเอ็ดจะมี
การส ารวจยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน เพื่อดูปริมาณหนังสือคงค้างในร้าน
และคลังสินค้า ยอดหนังสือที่ต้องเตรียมจัดส่งให้แก่ร้านตามที่ต้องการสั่งซื้อ 
 โดยทั่วไปแล้วระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดมักจะมีระดับสินค้าคงคลังเหลือสูง
กว่าระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีการเผื่อส ารองการขาดมือโดยไม่คาดคิดไว้ก่อน
ล่วงหน้าบ้าง และระบบนี้จะท าให้มีการปรับปริมาณการสั่งซื้อใหม่ เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย การเลือกใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องและระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดมีข้อดีของ
แต่ละแบบดังนี้ 

 ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด  
   1. ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเน่ือง 
   2. เหมาะกับการสั่งซื้อของจากผู้ขายรายเดียวกันหลายๆชนิด เพราะจะได้
ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และสะดวกต่อการตรวจนับยิ่งขึ้น 
   3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ ากว่า 
 7.3 ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี(ABC) ระบบนี้เป็นวิธีการ
จ าแนกสินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละ
รายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้า
ควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น เพราะใน
บรรดาสินค้าคงคลังทั้งหลายของแต่ละธุรกิจจะมักเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   A  เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณน้อย (5-15% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด) 
แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างสูง (70-80% ของมูลค่าทั้งหมด) 
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   B  เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณปานกลาง (30% ของสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด) และมีมูลค่ารวมปานกลาง (15% ของมูลค่าทั้งหมด) 
   C  เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก (50-60% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด) 
แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างต่ า (5-10% ของมูลค่าทั้งหมด) 
 8. วัตถุประสงค์การจัดการสินค้าคงคลัง 
 การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการ
ประกอบการ โดยตรง และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของ
สินค้าคงคลังเพื่อให้ เกิดความถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินค้าคงคลังมาใน
คุณสมบัติที่ตรงกับ ความต้องการ (Demand) ปริมาณที่เพียงพอ (Quantity) ราคาที่เหมาะสม (price) 
ทันเวลาที่ต้องการ (Time) โดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และน าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการ
จัดซื้อที่ดีที่สุด เป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลัง มีวัตถุประสงค์
หลักอยู่ 2 ประการ คือ 
 8.1 สามารถมีสินค้าคงคลัง บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อควร
ต้องการของ ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
 8.2 สามารถลดระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลังในราคาต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อ
ท าให้ต้นทุน การผลิตต่ าลงด้วย 
 วัตถุประสงค์ 2 ข้อนี้จะมีความขัดแย้งกันเอง การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory 
Management) จะเป็นการรักษาความสมดุลของวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้ จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ และ 
เน่ืองจากการบริหารการผลิตในปัจจุบัน จะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งการบริการลูกค้า 
ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพที่ดี ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดด้วย จึงดูเหมือนว่า 
การมีสินค้าคงคลังในระดับสูง จะเป็นประโยชน์กับกิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกค้า 
และส่วนแบ่งตลาดได้ดี แต่อันที่จริงแล้วต้นทุนสินค้าคงคลังที่สูง ก็มีส่วนที่จะท าให้ต้นทุนการผลิต 
สูงขึ้นด้วย มีผลให้ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันในด้านราคาได้จึงต้องท าให้ต้นทุนต่ า คุณภาพดี 
และบริการที่ดีด้วยในขณะเดียวกัน 
 นอกจากนี้การที่ธุรกิจมีการจัดการสินค้าคงคลังนั้นยังมีวัตถุประสงค์ อีกหลาย
ประการ ) ดังนี้ 
                  1. ด้านการลงทุน หากกิจการมีสินค้าคงเหลือในคลังมากเกินไปเท่ากับ
กิจการเอาเงินทุนไปจมอยู่ในวัสดุคงเหลือเกินความจ าเป็นทั้ง ๆ ที่กิจการสามารถน าเงินไปลงทุนใน
กิจกรรมอื่นที่เกิดประโยชน์หรือให้ผลตอบแทนได้ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังจึงมีวัตถุประสงค์
ทางด้านการเงินเพื่อให้มีการลงทุนในวัสดุคงเหลือน้อยที่สุด และไม่เกิดความเสี่ยงต่อการที่สินค้า
ขาดสต็อก 
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                  2. ด้านการผลิตและการขาย เพื่อให้กิจการมีวัสดุคงเหลือเพียงพอแก่การ
ผลิตและการขายเพราะถ้าเกิดขาดมือจะท าให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อกิจการและจะ
ท าให้มีสินค้าออกมาไม่ทันต่อการขาย อาจท าให้สูญเสียลูกค้าไปให้คู่แข่งขันได้3. ด้านการดาเนิน
งาน เพื่อให้มีวัสดุคงเหลือที่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ในการผลิตการขายและการใช้งานได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ ส าหรับการด าเนินงานตามปกติของกิจการการขายและการใช้งานได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ ส าหรับการด าเนินงานตามปกติของกิจการ  
 9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
                     ผู้บริหารมีหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพโดยต้องมีการวางแผนในการควบคุมสินค้าคงคลังและด าเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่ก าหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วาง ผู้บริหารจะต้องพิจารณา
หาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าเกิดจากสาเหตุใด และหาแนวทางแก้ไขทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ธุรกิจ การวางแผนและควบคุมสินค้าอย่างเหมาะสมท าให้ธุรกิจทราบความเคลื่อนไหวของ
สินค้าได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการสินค้า
คงคลังที่มีประสิทธิภาพ ได้ดังนี้    
 9.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งใน 
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า 
 9.2 รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การ
เดินเคร่ืองจักร ฯลฯ ให้สม่ าเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าที่ขายไม่หมดในช่วงขายไม่ดีไว้ขายตอนช่วง
ขายดีซึ่งช่วงนั้นอาจจะผลิตไม่ทันขาย 
 9.3 ท าให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจัดซื้อจ านวนมากต่อคร้ัง ป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงราคาแลผลกระทบจากเงินเฟ้อเมื่อสินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น 
 9.4 ป้องกันของขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้าหรือบังเอิญได้
ค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกระทันหัน 
 9.5 ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบร่ืน ไม่มีการ
หยุดชะงักเพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิตซึ่งจะท าให้คนงานว่างงาน 
เคร่ืองจักรถูกปิด ผลิตไม่ทันค าสั่งซื้อของลูกค้า         
                     9.6 การวางแผนและควบคุมสินค้าอย่างเหมาะสมท าให้ธุรกิจทราบความ
เคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว 
                     9.7 พนักงานในคลังสินค้าปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจขึ้นนอกจากนี้ สินค้าคงคลัง
ยังมีประโยชน์อีกหลายประการ เช่น 
                          9.7.1 เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ประมาณการไว้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ทั้งในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า 
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                          9.7.2 เป็นการรักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพื่อรักษาระดับการ
ว่าจ้างแรงงาน การเดินเคร่ืองจักร ฯลฯ ให้สม่ าเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าที่จ าหน่ายไม่หมดในช่วงที่
จ าหน่ายได้ไม่ดีไว้จ าหน่ายตอนช่วงเวลาที่ลูกค้า หรือผู้บริโภคมีความต้องการ ซึ่งในช่วง เวลานั้น
อาจจะผลิตไม่ทันการจ าหน่าย 
                          9.7.3 ท าให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อ
สินค้าจ านวนมากต่อคร้ังเพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เมื่อ
สินค้าในท้องตลาดมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
                          9.7.4 เป็นการป้องกันของขาดมือ ด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอย
ล่าช้า หรือบังเอิญได้ค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน 
                          9.7.5 ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบร่ืน ไม่มี
การหยุดชะงักอันเนื่องจากของขาดมือ จนท าให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซึ่งจะท าให้
คนงานว่างงานเคร่ืองจักรถูกปิด หรือผลิตไม่ทันค าสั่งซื้อของลูกค้า 
 10. ขอบเขตในการด าเนินงานคลังสินค้า  
 10.1 รับฝากสินค้าโดยได้รับเงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด  
 10.2 ให้ผู้ฝากยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้นจ าน าไว้เป็นประกัน  
 10.3 ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ฝาก  
 10.4 กระท าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการ
คลังสินค้า  
 10.5 รับมอบอ านาจจากผู้ฝากสินค้าให้กระท าตามแบบพิธีการของศุลกากร
เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก  
 11.  ประเภทของคลังสินค้า 
 คลังสินค้าโดยทั่วไปจะท าหน้าที่จัดเก็บวัตถุดิบ หรือ สินค้าส าเร็จรูป เป็นหลัก 
หรือบางคร้ังอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิต ชิ้นส่วนหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูปบ้าง ซึ่งในการจัดเก็บ
สินค้าหรือวัตถุดิบจ าพวกนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้า การ
แบ่งประเภทของคลังสินค้าสามารถท าได้โดยแบ่งตามลักษณะธุรกิจ แบ่งประเภทของคลังสินค้า
ตามลักษณะงาน หรือ แบ่งตามลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา ดังต่อไปนี้ 
 11.1 ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ 
  11.1.1 กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ เป็นกิจการทางธุรกิจของเจ้าของ โดยจัดให้
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า และรับท าการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง 
ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น  คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับเก็บสินค้าเป็นหลัก เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บ
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ค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า เช่น พวกคลังห้องเย็นต่างๆ ที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งที่มาจากเมืองนอก 
โดยที่โรงงานแปรรูปไม่ต้องการลงทุนสร้างคลังห้องเย็นเป็นของตัวเอง ก็จะจัดจ้างให้คลังห้องเย็น
ช่วยจัดเก็บให้ โดยคิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
  - คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่
จัดขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนแล้วแต่กรณี กิจการส าคัญที่คลังสินค้าสาธารณะ
ของบริษัทเอกชนด าเนินงาน 
  - คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล องค์การของรัฐบาลที่ประกอบ
ธุรกิจทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐพาณิชย์รูปอ่ืน จุดมุ่งหมายหรือนโยบาย
หลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่ าง ๆ ที่
ส าคัญ คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ เช่น องค์การคลังสินค้า องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 
เป็นต้น 
  - คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชนที่อยู่
ภายใต้การควบคุมและโดยการสนับสนุนของรัฐบาล จัดต้ังขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายสหกรณ์ 
เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีเป้าหมายในการด าเนินกิจการร่วมกัน 
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง เป็น
ต้น 
 ข้อดีของคลังสาธารณะ 
  1. มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการ
แก่ลูกค้าหลายคน 
  2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลาย
คน 
  3. เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 
  4. มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า 
  5. มีความยืดหยุ่นสูง 
  6. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า
 ข้อเสียของคลังสาธารณะ 
  1. อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความ
แตกต่างกันมาก 
  2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้าน
ของตัวสินค้า 
  3. พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 
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  11.1.2 คลังส่วนตัว (Private warehouse) 
 คลังส่วนตัวคือคลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลายๆแห่ง ได้สร้างคลังใน
พื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือ
สินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น 
 ข้อดีของคลังส่วนตัว 
  1. มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 
  2. มีความยืดหยุ่นสูง 
  3. มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 
  4. มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
 ข้อเสียของคลังส่วนตัว 
  1. ขาดความยืดหยุ่น 
  2. ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 
11.2 คลังสินค้าประเภทตามลักษณะงาน แบ่งเป็น 

11.2.1 คลังสินค้าแบบศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) 

 ท าหน้าที่เป็น คลังสินค้า (Warehouse) และเป็น หน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต กับ 

ผู้ขายปลีก จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ อย่าง

ทันเวลาและถูกต้องตรงตามความต้องการ DC ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการภายนอก(Outsource) 

หรือ Third Party Logistics Service Providers (3PL) จะรับสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายมาเก็บใน

คลังสินค้าของตน โดยส่งสินค้าแทนผู้ผลิตไปสู่ผู้รับ ผู้ผลิตสามารถขนส่งมาที่ DC เพียงแห่งเดียว 

โดย DC จะท าการกระจายสินค้าสู่ผู้ขายปลีกตามที่ผู้ขายปลีกต้องการ โดยผู้ขายปลีกไม่จ าเป็นต้องมี

ที่เก็บสินค้าคงคลังจ านวนมาก 

 ประโยชน์ คือ 

 – การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิต ไปสู่ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละ 

ราย 

  – ค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุคงคลังของร้านขายปลีกก็ลดลง ท าให้มีความ

ได้เปรียบในด้านการแข่งขันทั้งด้านราคาและความรวดเร็วในการบริการ 

11.2.2 คลังสินค้าแบบศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 

 ใช้ในการ รับ และ ส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือ ใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะ

หนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง โดย Cross Dock จะท าหน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบ

การขนส่ง ซึ่งอาจเป็นจากซับพายเออร์หลายราย แล้วน ามาคัดแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจัดส่งให้
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ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผู้ขายปลีก หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมี ความต้องการสินค้า

ย่อยที่หลากหลาย Cross docking จะมีระยะเวลาในการเก็บสินค้าที่สั้นกว่า DC คือจะน้อยกว่า 24 

ชม. และจะมีขั้นตอนในการรับและส่งของที่รวดเร็วกว่า DC คือจะไม่มีการกระจายสินค้า 

(Putaway) และไม่มีการเติมสินค้า(Replenishment) และไม่ต้องมาหยิบสินค้าจากชั้นวางใหม่ เพียง

นั่นเอง 

11.2.3 คลังสินค้าแบบ Fulfilment Center 

ภาพที่ 3.2 คลังสินค้า Fulfilment Center 

  หัวใจหลักของการท างานจะคล้ายคลึงกับ 2 ประเภทด้านบน (DC และ Cross 

Dock) คือ คลังสินค้ารับสินค้าจากบริษัทในเครือ, บริษัทลูก หรือจากบริษัทใดๆ แล้วน าสินค้ามา

จัดการใส่บรรจุภัณฑ์ บรรจุสินค้าลง Package และจัดส่งสินค้าให้ พร้อมกับมีคลังให้เก็บสินค้าได้

ด้วย กล่าวคือ การรวมตัวของ 3 บริการ คือ 

   1. บริการพื้นที่จัดเก็บ ( Storage Service ) 

   2. บริการ ค้นหาสืบค้น และบรรจุหีบห่อ ( Pick & Pack Service ) 

   3. บริการการจัดส่ง ( Delivery Service ) 
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ภาพที่ 3.3 การบริการการท างานของคลังสินค้าแบบ Fulfilment Center 

  ซึ่งวิธีการนี้  จะท าให้การจัดส่งของออนไลน์สะดวกสบายมากขึ้น เพราะ 

Fulfilment Center จะเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งสินค้าแทนทั้งหมด รวมถึงการออกค่าจัดส่งสินค้าให้

ก่อนด้วย สิ่งเดียวที่ผู้ขายต้องท า คือ การส่งสินค้ามาให้ทางคลัง Fulfilment Center เก็บรวบรวม 

และส่งรายละเอียด Order ให้ทางคลัง 

  11.3 คลังสินค้าประเภทตามลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา 

   11.3.1 คลังสินค้าทั่วไป 

  ท าหน้าที่เก็บสินค้าหลากหลายที่ไม่ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษ อาทิเช่น 

สินค้าอุปโภคและเครื่องใช้สอยทั่วไป เป็นต้น 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 

3.4 
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คลังสินค้าทั่วไป 

   11.3.2 คลังสินค้าของสด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 คลังสินค้าของสด 

  ท าหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นของสด อาทิเช่น อาหาร ผัก ผลไม้ และ เคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

ซึ่งสินค้าเหล่านี้ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษด้วยการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า 

   11.3.3 คลังสินค้าอันตราย 

  อาทิเช่น สารพิษ สารเคมี เชื้อเพลิง และ วัตถุระเบิด เป็นต้น 

 

  

 

 

 

 

 



27 
 

 

ภาพที่ 3.6 คลังสินค้าอันตราย 

  สิ่งส าคัญที่ต้องระวังในการจัดการคลังสินค้าประเภทน้ี 

   1. ต้องจัดการแยกประเภทของวัตถุอันตรายและจัดเก็บให้เหมาะสมตาม

หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ของวัตถุนั้นๆ 

   2. ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพิษ ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตโดย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   3. การจะสร้างคลังสินค้าประเภทนี้ จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง 

  11.3.4 คลังสินค้าพิเศษ  (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น)มักจะมีขนาดเล็ก เพื่อใช้เก็บ

สินค้าที่มูลค่าสูง ซึ่งต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม เพื่อคงคุณสมบัติของ

สินค้าไว้ให้มีอายุยืนยาว ตัวอย่างสินค้าได้แก่ ยา และเคร่ืองเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิด  

 

ภาพที่ 3.7 คลังคลังสินค้าพิเศษ  (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น) 

  สิ่งส าคัญที่ต้องระวังในการจัดการคลังสินค้าประเภทนี้  ต้องมีการศึกษา
รายละเอียดเฉพาะทางเกี่ยวกับการเก็บสินค้าเหล่านี้เพิ่มเติม และต้องผ่านการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 
  11.4 ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) ได้เป็น 
   11.4.1 คลังสินค้าที่มิดชิด มีก าแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้า
ทั่วไป ซึ่งบางแห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิ  หรือ มีการติดตั้ง เคร่ืองท าความเย็น ( Frozen 
Warehouse) 
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ภาพที่ 3.8 

คลังสินค้าที่มิดชิด 

   11.4.2 คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่

เสียหายจากสภาวะอากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ าหนัก ซึ่งโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญ

หายได้ยาก 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 

คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา 

   11.4.3 คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบ

ป้องกันน้ าท่วม ไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้า

กลางแจ้งแต่อาจเป็นลานวางสินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้
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คอนเทนเนอร์ เช่น ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้

เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือสินค้า เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่างๆ 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 

คลังสินค้ากลางแจ้ง 

   11.4.4 คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่สินค้าน าเข้า

หรือเอาออก โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ ามัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้า

การเกษตรต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 คลังสินค้าที่เป็นถัง 

 

   11.4.5 คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือ

เคร่ืองบินหรือโบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่

เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ 
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ภาพที่ 3.12 คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ 

   11.4.6 คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บ

ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load 

ผ่านเครือข่าย Network เช่น Web site เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3.13 คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  12. ลักษณะของสินค้าคงคลังจัดแบ่งตามภาระกิจ ประกอบไปด้วย 

  12.1 สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการส ารองสินค้า 

เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึง

สินค้าที่ผลิตได้บางฤดูเท่านั้น จึงต้องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี 
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  12.2 สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-

in-process Stock) 

  12.3 สินค้าคงคลังส ารอง (Safety/Buffer) เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาใน

การส่งมอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่งต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ 

  12.4 สินค้าระหว่างการขนส่ง (In-Transit) ซึ่งอยู่ในระหว่างเส้นทางการขนส่ง จาก

โรงงานของผู้ขายมายังโรงงานผลิต เช่น การขนส่งทางเรือ ซึ่งใช้เวลา ขนส่งจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า 

ซึ่งอยู่คนละส่วนของทวีป หรือเก็บรักษาไว้ ณ     คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งจาก

โรงงานไปยังลูกค้า 

  12.5 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

ปรับเปลี่ยนการผลิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้       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) 

  จะเห็นได้ว่าการวางแผนจัดการคลังสินค้า จะเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ Suppliers คือ คู่ค้า 

ต้นน้ า การวางแผนการตลาดไปสู่การวางแผนการผลิต และการจัดซื้อสินค้า รวมถึงการวางแผนที่

เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า (Distribution Plan) ไป Consumers หรือผู้บริโภคปลายน้ า ซึ่ง

ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  ลูกค้าสัมพันธ์ (Customers Relation) โดยบริษัทที่มีการพัฒนา

ระบบ การจัดการคลังที่ดีจะต้องน าระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เข้ามาช่วยในการลดส

ต๊อก โดยให้มีหน่วยงานท าหน้าที่โดยตรง รวมถึง การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า IMR 
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(Inventory Management Relationship) โดยภารกิจส าคัญของหน่วยงานนี้จะท าหน้าที่ประสานงาน

กับฝ่ายการตลาด , การผลิต และลูกค้า  โดยต้องสถาปนาระบบการส่งมอบแบบทันเวลา ที่รู้จักกันดี

ในชื่อ Just in Time Delivery ซึ่งจะต้องเป็นการผสมผสานกับการจัดการข้อมูล ข่าวสารที่ดี (Data 

Base Organization) จึงจะส่งผลต่อการส่งเสริมต่อการผลิตจนน าไปสู่ระบบการผลิต ที่เรียกว่า Zero 

Stock หรือการจัดการแบบไม่มีสินค้าคงเหลือ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงก็อาจเป็นเพียงนามธรรม แต่

แนวคิดนี้มีนัยส าคัญ คือ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ที่ได้ผลและท าได้รวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็น

รูปธรรม ก็โดยการลดจ านวนสินค้าคงคลัง ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการส่งมอบ ที่

เรียกว่า Just In Time โดยภารกิจของคลังสินค้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ โดยเน้น

ประสิทธิภาพทางด้านเวลา โดยลดช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายสินค้าและการใช้ประโยชน์สูงสุด

ของพื้นที่ (Space Utility) โดยยุทธศาสตร์ส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลังสมัยใหม่ จะน าระบบ

การผลิตแบบ Lean Production มาใช้เพื่อให้เกิดการประหยัดจาก Economies of Speed ด้วยการลด

จ านวนสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย และไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี

สิงค้าคงคลังเหลืออยู่เลย  แต่ความหมายของ Zero Stock นั้นได้เอาสต๊อกที่เป็นศูนย์เป็นตัวตั้ง โดย

พยายามให้มีกระบวนการต่างๆที่จะท าให้สินค้าคงคลังน้อยที่สุด โดยมีตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ Zero 

Stock ซึ่งอาจจะมีการน าระบบการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า Six Sigma มาใช้และด าเนินการน า

ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า Logistics Best Practice โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่า ปริมาณ

ของสินค้าคงคลังที่ธุรกิจจะยินยอมให้มีมากที่สุดมีได้เท่าไหร่ ซึ่งจะต้องมีระบบ KPI และระบบ 

Balance Score Card มาใช้ควบคู่กันก็จะได้ประโยชน์สูงสุด 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ระบบเทคโนโลยีกับการจัดการคลังสินค้า  ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
คลังสินค้า นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์ในการจัดการคลังสินค้าแล้ว ปัจจุบันทุกคลังสินค้าได้น า
ระบบ Barcode มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเร่ืองการลดความผิดพลาด สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจเช็คสินค้า
โดยไม่ต้องใช้คนนับ ลดความผิดพลาดในการท างานได้มาก นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าสมัยใหม่เป็น
จ านวนมากที่เร่ิมน าเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานในคลังสินค้าให้สะดวก และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการท างาน สามารถสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อน
จากการท างาน ระบบเทคโนโลยีที่ใช้กับคลังสินค้าสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
  1. เทคโนโลยีท่ีเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่อง ประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี ้
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  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 
               1.3 ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Automatic Storage & Retrieval 
System) เป็นวิธีการควบคุมทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการเก็บ และการน าเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ออกมาจากสถานที่จัดเก็บ 
               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 ควบคุมด้ วย
คอมพิวเตอร์ ท างานตามค าสั่งด้วยระบบคลื่นวิทยุ หรือการฝังสายใต้พื้น อุปกรณ์ควบคุมจะจับ
สัญญาณบนพาหนะว่ามีการเคลื่อนที่ตามก าหนดหรือไม่ สัญญาณจะถูกส่งไปยังมอเตอร์พวงมาลัย
เพื่อบังคับทิศทางให้สามารถไปหยิบสินค้าจากสถานที่จัดเก็บไปส่งยังสถานที่ที่ก าหนด 
          วัตถุประสงค์ของระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS 
          1. เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการคลังสินค้า โดยท าให้เกิดการจัดเก็บ
หรือน าผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง การลด
จ านวนพนักงาน 
          2. เพื่อให้มีข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) สามารถน าไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการคิดต้นทุน และงานด้านบัญชีภายในโรงงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเก็บ
สินค้า และการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ถ้าถูกติดตามในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์จะช่วยให้เกิดความถูกต้อง
แม่นย า และรวดเร็ว 
  2. เทคโนโลยีท่ีเป็นโปรแกรมจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง 
         ระบบการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการคลังสินค้าการด าเนิน
กิจกรรมแบบดั้งเดิมคือ การใช้คน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ยกขนง่าย ๆ รวมทั้งการใช้ Stock card เพื่อ
ควบคุมการน าเข้าเก็บ และเบิกผลิตภัณฑ์ออกจากสถานที่จัดเก็บ มักจะเกิดความผิดพลาดมาก ใช้
ระยะเวลาในการท างานและพนักงานมาก เกิดปัญหาความผิดพลาดในตัวผลิตภัณฑ์มากมาย ต้นทุน
ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงเมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคลังสินค้าสามารถช่วย
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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 และมี
ประโยชน์ส าคัญดังนี้ 

         1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 
          2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 
         3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
          4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
          5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการพิจารณา
น าซอฟแวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน การจัดหาซอฟแวร์
มาใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
          - ต้องสามารถใช้ ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายในองค์การ 
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          - ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode, 
RFID  
          - ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้
กับทุกกิจกรรมในคลังสินค้า 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 

          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 
  3. ระบบฐานข้อมูล (Database System) 
         ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ
รวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานขององค์การด้วยเช่นกัน 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวดันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลเป็น
ต้นไป ที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนกันของข้อมูล และท าให้
การบ ารุงรักษาโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปหน้าที่หลักของระบบการจัดการฐานข้อมูล มี
ดังนี ้
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         3.1 การจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างที่จ าเป็นต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้งสามารถก าหนดคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิด ก าหนด
กฎเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
         3.2 การแปลงและการน าเสนอข้อมูล ตามสภาพของความต้องการที่จะน าไปใช้ 
         3.3 การจัดการระบบความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล 
         3.4 การจัดการพจนานุกรมของข้อมูล เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช้
ข้อมูล 
         3.5 การควบคุมความถูกต้อง และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งอาจจะมีคู่ค้าจ านวนมาก 
         3.6 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 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 แถบรหัสบาร์โค้ด 
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         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 าหน้าที่เข้ารหัส ผสม
สัญญาณ และถอดสัญญาณและปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือ ฉลากอิเล็คทรอนิคส์ (Transponder Data 
Carrier,หรือ Tags) เป็นส่วนที่ติดอยู่กับสินค้า มีหน้าที่เก็บข้อมูลสินค้า ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มาก 
RFID เป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นเหนือ การใช้บาร์โค้ดมาก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
          4.2.1 สามารถอ่านเขียนได้โดยไม่ต้องสัมผัส เคร่ืองอ่านกับ Tags สามารถ
สื่อสารกันได้โดยไม่ต้องสัมผัสท าให้ไม่เกิดความสึกหรอ ต้นทุนในการดูแลรักษาต่ า อายุการใช้งาน
ยาวนานสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
          4.2.2 ทนต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสกปรก บาร์โค้ดมักประสบปัญหาใน
การอ่านข้อมูลเสมอเมื่อเจอสิ่งสกปรก รวมทั้งอาจฉีกขาดท าให้เป็นปัญหาในการสื่อสาร RFID เป็น 
Tagsที่มีความแข็งแรง ทนต่อการกดหรือกระแทก ท าให้ปัญหาการอ่านข้อมูลลดน้อยลง 
          4.2.3 Tags สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีผู้กล่าวว่า Tags สามารถน า
กลับมาใช้ได้มากกว่า 100,000 คร้ัง 
          4.2.4 การสื่อสารสามารถท าได้ทุกทิศทาง บาร์โค้ดต้องสื่อสารโดยตรงกับ
ทิศทางของบาร์โค้ด ท าให้เสียเวลาในการสื่อสาร ซึ่งแตกต่างกับ RFID ใช้คลื่นความถี่ในการ
สื่อสารท าให้สามารถสื่อสารได้ในระยะไกล และทุกทิศทาง 
          4.2.5 มีหน่วยความจ าขนาดใหญ่ บรรจุข้อมูลได้มาก และสามารถอ่าน
ข้อมูลได้มากกว่า 1 Tags ต่อคร้ัง ท าให้รวดเร็วในการอ่านข้อมูล 
  5. เทคโนโลยีจัดการคลังสินค้า ขั้นตอนท่ีรวดเร็วในการจัดส่ง โจทย์ส าคัญธุรกิจใน
ปัจจุบัน 
  การค้าขายของโลกดิจิทัล แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโลกที่จับต้องได้ ขีดการแข่งขัน
จึงวัดกันที่เทคโนโลยีของการดึงดูดลูกค้า ซึ่งเมื่อเกิดการซื้อขาย ระบบการจัดการคลังสินค้าจึงเป็น
หัวใจส าคัญ การค้าขายของโลกดิจิทัล แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโลกที่จับต้องได้ แน่นอนว่า ด้วยทั้ง
กระบวนการของการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องเจอหน้าค่าตากันเลย จนสามารถส่งออก
สินค้าได้ ความสามารถของการแข่งขันธุรกิจจึงไปตกอยู่ที่เทคโนโลยีจัดการคลังสินค้าที่ใช้เพื่อการ
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ดึงดูดลูกค้า ระบบการซื้อขายตลอดจนความรวดเร็วและคุณภาพของการส่งสินค้า เมื่อเกิดการซื้อ
ขาย ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี จึงเป็นหัวใจส าคัญของการเดินหน้าสู่ยุค 4.0 ดังที่หลายฝ่าย
อยากให้เป็น 
   
  5.1 Warehouse 4.0  
  สิ่งแรกที่ต้องมีของการเป็น Warehouse 4.0 นั้น ก็คือระบบโซลูชันการบริหาร
จัดการคลังสินค้า หรือที่เรียกว่า WMS (Warehouse Management System) ซึ่งเป็นระบบการบริหาร
คลังสินค้าอย่างครบวงจร ที่ช่วยในการก าหนดตารางการด าเนินงานของคลังสินค้าทั้งระบบ ตั้งแต่
การรับสินค้า การจัดเก็บ การเบิก การจัดส่ง รวมถึงการเชื่อมโยงและการประมวลผลค าสั่งซื้อ โดย
จะสนับสนุนการใช้ระบบบาร์โค้ดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดการสินค้า การควบคุมสต็อกและช่อง
จัดเก็บอัตโนมัติ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้า ด้วยระบบติดตามทั้งหมดผ่านระบบ
ซอฟต์แวร์ ที่สามารถขอผ่านหน้าจอและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมีการสร้างระบบ
บัญชีเบื้องต้น และการรายงานผลการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ส าหรับผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์โอกาส
ทางการขายและตรวจสอบปริมาณความต้องการสินค้า ส่งย้อนกลับไปสู่การประมาณการยอดขาย
และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  นอกจากนี้ WMS ยังสามารถรองรับการท างานหลายคลังสินค้าพร้อมกันได้ 
(Multi-Warehouse) โดยจะเป็นการผสานการท างานร่วมกันภายใต้ค าสั่งซื้อเดียว ซึ่งเมื่อเกิดค าสั่งซื้อ
ระบบจะค้นหาต าแหน่งของคลังสินค้าที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด และมีความรวดเร็วของการออกสินค้า
เพื่อจัดส่งได้รวดเร็วที่สุด เมื่อเป็นเช่นนั้นต้นทุนและความเร็วของการจัดส่งที่แปรผันตามระยะทาง
ก็จะมีราคาต่ าลงแต่ได้ความเร็วเพิ่มขึ้น 
5.2 การติดต่อสื่อสารแบบ EDI เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
  ข้อมูลจ านวนมากจะถูกน าเข้าสู่การจัดการคลังสินค้าในหลากหลายวิธี ในอนาคต
อันใกล้เทคโนโลยีอย่าง EDI (Electronic Data Interchange) จะท าให้เกิดการแชร์เอกสารระหว่าง
ระบบคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการจัดการคลังสินค้าได้มีการน าไป
ประยุกต์ใช้แล้ว และตั้งเป้าการขยายตัวโดยการใช้เทคโนโลยี EDI อย่างแพร่หลาย ได้แก่: Purchase 
Orders, Warehouse Shipping Orders, Warehouse Stock Transfer Receipts, Warehouse Shipping 
Advice และ Warehouse Inventory Advice 
  ประโยชน์ของ EDI มีมากมาย เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Warehouse 
Management System (WMS) ที่ประสบความส าเร็จ โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุด คือ การไหลของ
ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ 2 ระบบที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของคู่ค้าทางธุรกิจอาจไม่เหมือนกันเสมอไป โดยรูปแบบมาตรฐานและความเข้า
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กันได้ของเอกสาร EDI ช่วยให้การท างานร่วมกันระหว่างคู่ค้าทั้งหมดมีความราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.3 RFID 
  Radio Frequency Identification (RFID) เป็นก าลังหลักในการจัดการคลังสินค้าอยู่
แล้ว แต่มันจะมีความรอบรู้มากขึ้นในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ ทั้งนี้ เทคโนโลยี RFID ใช้คลื่นวิทยุในการ
ป้อนข้อมูลระหว่างป้ายที่ติดอยู่ที่สต็อกสินค้า และเคร่ืองอ่านที่รับสัญญาณ 
ประโยชน์ของ RFID ท าให้เห็นสต็อกได้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งท าให้การจัดเก็บสินค้าเป็น
เร่ืองง่าย และยังช่วยลดการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น สถาบัน Fraunhofer Institute ส าหรับด้านการ
ไหลของวัสดุและโลจิสติกส์ ในเมืองดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมนี ก าลังคิดค้นวิธีการรวมเทคโนโลยี
โดรนเข้ากับ RFID เพื่อท าให้กระบวนการจัดเก็บสินค้าเป็นอัตโนมัติ โดยการติดตั้งเคร่ืองอ่านบน
โดรน เพื่อให้การจัดเก็บสินค้าสามารถถูกบันทึกลงในรายการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และยัง
สามารถประหยัดพื้นที่ได้ด้วย 
5.4 มุ่งหน้าสู่ Cloud 
  คลังสินค้าจ านวนมากที่ก าลังด าเนินการด้วยระบบที่สืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะ
ระบบต่างๆ ที่ล้าสมัยจะถูกเปลี่ยนสู่เทคโนโลยี Cloud กล่าวคือ ระบบการจัดเก็บของ Cloud มีการ
อัพเดตตัวเองอยู่บ่อยคร้ัง นั่นหมายความว่า ระบบสามารถถูกน าเข้ามาใช้ทดแทนคน ซึ่งเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน 
5.5 การเติบโตของหุ่นยนต์ 
  หุ่นยนต์ก าลังมีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงระดับของการท างานอัตโนมัติใน
การจัดการคลังสินค้า ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ของ Amazon แต่ละตัวมีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการ โดย
หุ่นยนต์ทุกตัวจะเรียนรู้ว่าต้องไปรับสินค้าที่รอการจัดเก็บที่ไหน จากนั้นจึงไปรับสินค้า และน าไป
ให้พนักงานคลังสินค้าเพื่อท าการกระจายหรือน าไปที่รถบรรทุกต่อไป หุ่นยนต์แต่ละตัวจะถูกติดตั้ง
แท่นวางสินค้าไว้ที่หลัง ดังนั้น จึงสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วคลังสินค้าได้โดยสะดวก 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า 
 การรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้าถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดของธุรกิจการค้า  
บริษัทต่างๆทั่วโลกต้องพึ่งพาคลังสินค้าในการจัดเก็บข้อมูลและสินค้าที่มีคุณค่า  และปัญหาด้าน
ความปลอดภัยจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน รวมถึงขวัญก าลังใจของพนักงานที่ลดลง 
นั่นเป็นเหตุผลที่ ต้องมีการป้องกันความปลอดภัย 
 ไม่ว่าจะเป็นการขโมยสินค้าในร้านค้าจนไปถึงการขโมยวัตถุดิบในโรงงานหรือ
คลังสินค้าก็ตาม ทุกอย่างล้วนเป็นความเสียหายทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่เพียง
บุคคลภายนอกเท่านั้น อาจเป็นทั้งบุคคลภายในหรือพนักงานบริษัทเองก็เป็นได้ ซึ่งทางซีคอมจะน า
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อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสัญญาณเตือนภัย(Alarm System) กล้องวงจร
ปิด(CCTV) ระบบควบคุมการเข้า-ออก(Access Control) และระบบอ่ืนๆ มาประสานท างานร่วมกัน 
ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ ตาม
ความต้องการ 
 1. การควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) 
 ในสถานที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจ านวนมากมักเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมหรือ
อาชญากรรมอ่ืนๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก ดังนั้นการจ ากัดการเข้าออกให้เฉพาะผู้ ที่มีสิทธิ์
สามารถเข้าออกได้เท่านั้น จะท าให้ลดความเสี่ยงลงได้มาก ซึ่งทางซีคอมยินดีให้บริการ “ระบบ
ควบคุมการเข้า-ออก(Access Control)” ที่หลากหลาย ทั้งระบบคีย์การ์ดหรือระบบยืนยันตัวตนด้วย
ร่างกาย (เช่น ลายนิ้วมือและอ่ืนๆ ) ตามความเหมาะสมของสถานที่และความต้องการ 
 1.1 การรักษาความปลอดภัยบุคลากรด าเนินงานรักษาความปลอดภัยของ
คลังสินค้า จะด าเนินงานบริหารจัดการ ตามโครงสร้างของบริษัท ส่วนงานต่างๆ หน้าที่ขอบเขต
ความรับที่เด่นชัด  โดยจัดล าดับขั้นตอนการให้การรักษาความปลอดภัย ตามล าดับพอสังเขป  ดังนี้ 
  1.1.1 การส ารวจพื้นที่ประกอบแผนผังสถานประกอบการ บริษัทฯ  จะจัด
เจ้าหน้าที่  SECURITY INSTRUCTOR เข้าไปด าเนินการส ารวจพื้นที่ของสถานประกอบการโดย
ละเอียดประกอบแผนผังที่ตั้ง เพื่อเปรียบเทียบมาตรการรักษาความปลอดภัยเดิมที่มีอยู่แล้วและหา
จุดเสียงเพื่อจัดวางระบบป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และน าเสนอแนวทางการจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเพิ่มเติม 
  1.1.2 การแบ่งความส าคัญของพื้นที่ให้บริการ  ก าหนดค่าความเสี่ยงภัย
หลังจากส ารวจพื้นที่โดยละเอียดแล้วทางบริษัทฯ จะด าเนินการประสานกับหน่วยงานของท่านเพื่อ
ก าหนดพื้นที่ที่จะให้บริการดูตามความส าคัญของพื้นที่ต่ างๆ  และสามารถก าหนดดวงเงินค้า
ประกันความเสียหายหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้การก าหนดแบ่งความส าคัญของพื้นที่ในหน่วยงาน
ที่ให้บริการจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอย่างมาก  ประเภทของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่จะจัดลงปฏิบัติหน้าที่ ณ  จุดนั้น ๆ  และสามารถก าหนดขอบเขต  อ านาจ  หน้าที่ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดรักษาการณ์ได้อย่างเด่นชัดว่าในพื้นที่นั้น ๆ ทางบริษัทฯ  จะจัด
พนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่  และพื้นที่ว่าต้องการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยระดับใดและต้องท าอะไรบ้าง  ในสถานที่ที่ให้บริการ 
  1.1.2 การจัดวางก าลังพนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดรักษาการณ์
ต่างๆหลังจากการส ารวจพื้นที่และน าเสนอมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วทางบริษัทฯ จะ
ก าหนดจุดการวางบิลพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน 
  1.1.3 การฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ  จะด าเนินการฝึกอบรม
พนักงานในทุกระดับตามต าแหน่งหน้าที่  ของงานรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะส่งลงปฏิบัติหน้าที่ 
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ตามหน่วยงานต่างๆ โดยยึดหลักการวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  มีระยะเวลาฝึกอบรม  ตั้งแต่  7-15  
วัน  ตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยของสมาคมผู้บริหารรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศ
ไทย  และมีการฝึกอบรมพิเศษเฉพาะหน่วยเป็นเอกเทศ  หากมีความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม  และผ่านการตรวจสอบประวัติ  จาก
บริษัทฯในสิ่งต่างๆ คือ  
 1. ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย 
 2. การต่อสู้ป้องกันตัว และการจับพันธนาการ 
 3. ความรู้กฎหมายพื้นฐานที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรทราบ 
 4. จัดท าประวัติที่อยู่ที่ชัดเจน ต าหนิ  และรูปพรรรณสัณฐานของพนักงาน 
 5. ระบบการท างานรักษาความปลอดภัยเฉพาะหน่วยงานที่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยควรทราบ 
 6. เทคนิคการให้บริการรักษาความปลอดภัย – การประชาสัมพันธ์ 
 7. การใช้วิทยุสื่อสารกับงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 
 

 
 

ภาพที่ 3.15 ผู้รักษาความปลอดภัย 
 1.2 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จ าเป็นจะต้องติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย อย่าง
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อคอยดูแลสอดส่องสินค้าที่ผลิต ให้อยู่ครบ ไม่สูญหายจากการโดน
โจรกรรม และช่วยตรวจตราสินค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าอุตสาหกรรมไหน ก็ต้องติดตั้งกล้องวงจร
ปิดกันไว้ทั้งนั้น โดยเฉพาะโรงงานที่ต่างจังหวัด อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งถือว่า เป็น
โรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และมีระบบรักษาความปลอดภัยในการติดตั้ง
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กล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ ค่อนข้างรัดกุม เราจะมาดูกันว่า การติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงาน
อุตสาหกรรม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.16 การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในคลัง 

 มีข้อดจีากการติดกล้องวงจรปิด คือ 
            1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ   แน่นอนว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนมีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบด้าน ทั้งด้านในและด้านนอก หรือรอบๆแผนก โดยเฉพาะ คลังสินค้า จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานได้มากขึ้น นั่นหมายความว่า เป็นโรงงานที่มีระบบดูแลรักษา
ความปลอดภัยที่รัดกุม ในขณะเดียวกันการมีกล้องวงจรปิดในโรงงาน ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับคนท างานมากยิ่งขึ้นด้วย 
            2. ช่วยลดต้นทุน   การมีกล้องวงจรปิด ช่วยลดต้นทุนการจ้างคนดูแล
ความปลอดภัยได้อย่างมาก โดยให้กล้องวงจรปิดท างานแทนคน แต่ก็ต้องจ่าง รปภ. อยู่บ้าง ที่จะ
ดูแลด้านหน้าบริษัทและเดินตรวจตราให้น้อยจุดลง เน้นดูผ่านจอมอนิเตอร์ ที่รปภ.เข้าไปไม่ถึง 
        3. ช่วยควบคุมการท างานในพื้นที่อันตรายได้   โรงงานอุตสาหกรรมแต่
ละที่จะมีพื้นที่อันตรายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สารเคมี พื้นที่อุณหภูมิสูง หรือต้องการดูระบบขนส่ง 
ระบบการผลิตต่างๆของโรงงาน รวมทั้งพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้กล้องวงจร
ปิดเป็นตัวควบคุมการท างาน บันทึกภาพทุกความเคลื่อนไหวการท างานไว้ให้ได้ 
  4. ช่วยเฝ้าดูการท างานของเคร่ืองจักร สามารถดูภาพผ่านจอมอนิเตอร์ได้
เลย โดยที่วิศวกรไม่ต้องไปเฝ้าเคร่ืองจักรให้เสียเวลา  เรียกดูการท างานทุกกระบวนการของ
เคร่ืองจักรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และแรงงานได้มากขึ้น 
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            5. ช่วยตรวจนับสินค้าเข้าออกได้ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงจุด
รับส่งสินค้า หากเกิดความผิดพลาดในการขนย้าย ก็ยังสามารถกลับมาดูภาพย้อนหลังได้ และ
ด าเนินการตรวจนับใหม่ได้อย่างถูกต้อง หมดกังวลเร่ืองรับส่งสินค้าไม่ตรงจ านวน 
            6. ตรวจสอบการท างานของพนักงาน  ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบจุดของ
โรงงาน ท าให้เห็นพนักงานขณะปฎิบัติงานอยู่ ว่ามีพฤติกรรมในการท างานอย่างไรบ้าง และหาก
เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพนักงาน ก็จะช่วยได้ทันเวลา หยุดเคร่ืองจักรได้ทันที ท าให้เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุดต่อชีวิตพนักงานและทรัพย์สิน อีกทั้งยังสามารถน าภาพย้อนหลังมาประเมินประสิทธิภาพ
ของโรงงานและพนักงานได้ เพื่อน ามาปรับปรุงโรงงานให้ดีมากยิ่งขึ้น 
          7. เช็คความเคลื่อนไหวผ่านมือถือ  ผู้บริหารอาจไม่มีเวลาลงมาตรวจสอบ 
ดูความเคลื่อนไหวของพนักงาน และการท างานของเคร่ืองจักรสักเท่าไหร่ ก็อาจจะใช้วิธีดูความ
เคลื่อนไหวในโรงงานผ่านมือถือได้ หากโรงงานไหนใช้กล้องวงจรปิดแบบ IP ก็จะเพิ่มความ
สะดวกสบายให้ทางผู้บริหารมากขึ้น และน าสิ่งที่ได้เห็นไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน เพื่อ
พัฒนาโรงงานให้ดีขึ้นต่อไป 
 โรงงานอุตสาหกรรมนับว่าเป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ เป็นสถานที่ใหญ่ 
และลงทุนมหาศาล อย่างที่ยกตัวอย่าง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ที่รู้จักกันดี โรงงานประเภทนี้ ยังไง
ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อประโยชน์ในหลายๆด้านตามที่กล่าวไว้ทั้ง 7 ข้อ เชื่อ
ว่าหากทุกโรงงานหันมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงงานจะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
สูง ท างานร่วมกันอย่างมีระบบระเบียบ ปฎิบัติตามกฎที่วางไว้อย่างแน่นอน 
 1.3 การเข้าออกคลังสินค้าผ่านระบบ 
 ระบบควบคุมการเข้า-ออก คือระบบที่ใช้ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าออก เพื่อป้องกัน
เหตุร้ายจากบุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่งการป้องกันเหตุร้ายจากบุคคลภายในด้วยกันเอง โดย
สามารถรับรู้และตรวจสอบได้ว่า ใครเข้าออก – เข้าออกที่ประตูไหน – เข้าออกเมื่อไหร่ทางซีคอม
ให้บริการออกแบบระบบควบคุมการเข้า-ออก ตามความต้องการของคุณ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ โดย
วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในด้านการออกแบบระบบ 
  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.17 ระบบควบคุมการเข้าออก 
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 ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุร้ายไปจนถึงการลักขโมย ผู้ก่อเหตุสามารถเป็นได้ทั้ง
บุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่งพนักงานภายในบริษัทของตนเอง ดังนั้นการจ ากัดสิทธิ์การเข้าออก 
ให้พื้นที่ที่ส าคัญนั้นสามารถเข้าออกได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ซึ่งช่วย
ป้องกันการลักขโมยหรือเหตุร้ายอ่ืนๆ ได้ ระบบควบคุมการเข้า-ออกนั้นสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง
วงจรปิดได้ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยการจับภาพในเวลาที่มีคนเข้า-ออก หรือจับ
ภาพในเวลาที่มีคนพยายามบุกรุกเข้าสู่พื้นที่ 
 ไม่เพียงแต่การเข้า-ออกเท่านั้น ยังสามารถน ามาเชื่อมต่อกับระบบบริหารงานของ
คุณได้ ซึ่งอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน รวมไปถึง
บันทึกเป็นกะงานได้ ท าให้สามารถบริหารบุคคลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประเภทของอุปกรณ ์
 1.3.1 ระบบคีย์การ์ด Key Card 
 เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนและมีความรวดเร็ว เพราะเพียงแค่ทาบบัตรลงบนเคร่ือง
อ่าน ก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ทันที ผู้ใช้สามารถเพิ่ม-ลบสิทธิ์ของการ์ดแต่ละใบได้ตามต้องการ รวม
ไปถึงก าหนดสิทธิ์ของการ์ดแต่ละใบว่ามีสิทธิ์เข้าประตูไหนบ้าง เข้าประตูไหนไม่ได้บ้าง หรือเข้า
ได้ทุกประต ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.18 การเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ด 
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 1.3.2 ระบบยืนยันด้วยร่างกาย ระบบยืนยันด้วยร่างกาย เช่น ลายนิ้วมือ หรือ 
ใบหน้า เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือ หรือใบหน้าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่
ว่าใครก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และนอกจากนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่เสมอ จึงไม่ต้อง
กังวลในการลืมกุญแจหรือคีย์การ์ด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.19 การเข้าออกด้วยระบบการสแกนลายนิ้วมือ 

 1.3.3 บัตรหรือสิ่งแสดงแทน ( Indentification of Specific Individual ) เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้แสดงแทนบุคคล หรือสิ่งของ เพื่อท าการก าหนดสิทธิ์ หรือความส าคัญในการเข้าออก 
เช่น บัตร อุปกรณ์ ไบโอเมทริกซ์ ( ลายนิ้วมือ ม่านตา )และการกดรหัสผ่าน 
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ภาพที่ 3.20 บัตรแสดงแทนบุคคลที่ได้รับอนุญาตการเข้าออก 
  
 ระบบควบคุมการเข้า-ออกที่ด ี
  -  ครอบคลุมทุกทางเข้าออกในบริเวณพื้นที่ควบคุม 
  - ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน 
  - บริษัทที่ติดต้ังควรมีความน่าเชื่อถือในเร่ืองของงานบริการ 
  - ขนาดของระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
  - ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกในการควบคุมระบบ 
  - สะดวกในการบ ารุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ในระบบ 
 2. ระบบการแจ้งเตือนการบุกรุก 
 ในเวลากลางคืน ทั้งร้านค้า ออฟฟิศ หรือโรงงาน ทุกสถานที่ล้วนมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกจากบุคคลภายนอก หรือแม้แต่บุคคลภายในหรือ
พนักงานเองก็ตาม โดยบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจในตัวอาคารสถานที่ ท าให้บุกรุกได้ง่าย 
แต่ทางซีคอมจะให้บริการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม และเหมาะสมกับสถานที่ของคุณมากที่สุด 
ท าให้สามารถป้องกันการบุกรุกจากทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามา
ในสถานที่ที่เฝ้าระวัง ซึ่งระบบท างานโดยอาศัยการตรวจจับสัญญาณ จากอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์
ประมวลผล และแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น ไซเรน ศูนย์
รับแจ้งเหตุ เป็นต้น 
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 2.1 ส่วนประกอบของระบบแจ้งเตือนการบุกรุก 
  2.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับ ( Detector ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับความ
ผิดปกติที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของบุคคล สิ่งของ ก๊าซหรือสารเคมี 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.21 PIR Motion Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยแสงอินฟาเรด 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.22 Magnetic Switch เป็นแถบแม่เหล็กตรวจจับที่ประตู 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.23 Glass Breaker Senser เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกผ่านกระจก เช่น การทุบกระจก 
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  2.1.2 อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผล ( Central Processor ) เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้ควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ และมีหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ระบบ
เตือนอัคคีภัย ระบบแจ้งเตือนภัยทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.24 อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผล 

  2.1.3 อุปกรณ์ส าหรับแสดงการแจ้งเตือน ( Display Section ) ท าหน้าที่
แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ในรูปแบบของแสง เสียง และสัญญาณอ่ืน ๆ โดยแสดงผลได้ทั้งที่เกิด
เหตุและส่งสัญญาณไปสถานที่อื่น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.25 อุปกรณ์ส าหรับแสดงการแจ้งเตือน 
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ภาพที่ 3.26 ตัวอย่างการท างานของระบบแจ้งเตือนการบุกรุก 

 ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกที่ดี 
-  การแจ้งเตือนมีความผิดพลาด ( Fales Alarm ) น้อย 
 - ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน 
 - บริษัทที่ติดต้ังควรมีความน่าเชื่อถือในเร่ืองของงานบริการ 
 - ขนาดของระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 - ผู้ดูแลระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 - ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกในการควบคุมระบบ 
 - สะดวกในการบ ารุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ในระบบ 
 3. ป้ายสัญลักษณ์การแจ้งเตือน 
 ใช้ส าหรับเตือนอันตรายต่างๆ ที่คาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณนี้ เช่น ในที่
ที่มีรถยกวิ่งไปมา ก็ติดป้ายเตือน ระวังรถยก หรือในบริเวณที่มีการใช้สารเคมี ก็ติดป้ายเตือน ระวัง
อันตรายจากสารเคมี ตัวอย่างดังนี ้
 3.1 อันตรายจากสารเคมี“Image result for Hazardous Chemicals 
ในการจัดการกับสารเคมีอันตรายในคลังสินค้าควรมีการแจ้งข้อมูลสื่อสารกันให้ทราบถึงความเป็น
อันตรายของสารเคมี และควรครอบคลุมถึงการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในการระบุถึงอันตราย
ทางเคมี การจัดการที่เหมาะสม การจัดเก็บ และการก าจัดสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมงานมีความรู้
และทราบถึงสิ่งที่ควรท า ไม่ควรท า ควรหลีกเลี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุจากสารเคมีนั่นเอง  
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 ภาพที่ 3.27 ป้ายสัญลักษณ์อันตรายจากสารเคมี 

 สถานีชาร์จในอาคารคลังสินค้า ใช้การเติมเชื้อเพลิง หรือเติมพลังงานให้อุปกรณ์ที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังทั้งหมดเพื่อให้สามารถท างานได้ ซึ่งอาจใช้พลังงานจากน้ ามันเบนซินก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือแบตเตอร่ี และนั่นก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่เหมาะสมไฟไหม้และการระเบิดอาจเกิดขึ้นได้ 

 วิธีป้องกัน 
  1. สถานีชาร์จ ควรอยู่ห่างจากเปลวไฟ และต้องเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ 
  2. ควรมีเคร่ืองดับเพลิงและมีสภาพการท างานที่ดีในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
  3. ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อแยกก๊าซที่เป็นอันตราย 
  4. ควรมีพื้นที่ท าความสะอาดตา และฝักบัวอาบน้ า อยู่ในบริเวณที่มีกรด
และสารเคมี เพื่อให้พนักงานสามารถล้างสารเคมีหรือกรดได้ทันที 
 3.2 พื้นลื่น ส่วนมากจะเกิดจากฝุ่น หากเป็นหน้าฝน ก็อาจมีความชื้นที่ท าให้เกิด
การลื่นล้มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลังสินค้าที่ต้องท างานแข่งกับเวลา หยิบให้เร็ว เก็บให้ไว ท าให้
เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ง่าย 
 

 

 

 

            ภาพที่ 3.28 ป้ายสัญลักษณ์พื้นลื่น 
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 วิธีป้องกัน  
 ท าความสะอาดเช้า กลางวัน เย็น เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดในช่วงหน้าฝน
หรือมีลมพายู  
 3.3 หลักการป้องกันอุบัติเหตุที่เรียกว่า 5 ส   
 ซึ่งเป็นหลักสากลทั่วโลก คือ 

ภาพที่ 3.29 ป้ายสัญลักษณ์ 5 ส 
  3.3.1 สะสาง – การคัดแยกสิ่งของที่จ าเป็นต้องมีและก าหนด ไว้ให้ชัดเจน  
และจ าหน่ายสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกไป 
  3.3.2 สะดวก – การจัดระบบงาน สถานที่และสิ่งของให้อยู่ในที่ซึ่ง
เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้สะดวกในการท างานและท าให้เกิดความปลอดภัย 
  3.3.3 สะอาด – การจัดการ ดูแลรักษาสถานที่  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  3.3.4 สุขลักษณะ  –  สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษา
ให้ดีตลอดไป ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ เมื่อท า 3 ส. แรกอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานที่ดี โดยค านึงถึงการ
จัดสถานที่ท างานให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และปลอดภัย 
  3.3.5 สร้างจิตส านึก และนิสัย – การปฎิบัติตามระเบียบและมาตรฐาน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปลูกฝังนิสัย ให้มีระเบียบวินัย และค านึงถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและ
ผลร้ายที่กระทบต่อเน่ือง 
 
 4. การป้องกันอัคคีภัย 
 อัคคีภัยนั้นสามารถเกิดได้ทุกที่และทุกเวลา และอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต ยิ่ง
สามารถค้นพบต้นเพลิงและจัดการรับมือได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งท าให้ความเสียหายน้อยลงเท่านั้น ดังนั้น
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การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การป้องกันมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งคุณภาพของอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ (ทั้งต าแหน่งที่ติดตั้งและความ
เหมาะสมตามสภาพสถานที่) ทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน ซึ่งทางซีคอมยินดีให้บริการระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) ด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ พร้อมทั้งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ ของพนักงานทุกคน 
 เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยแจ้งเตือน อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น ซึ่งระบบ
ท างานโดยอาศัยการตรวจจับควันและเปลวไฟ และส่งสัญญาณแจ้งเตือน หรือท าการเชื่อมโยง
สัญญาณไปยังระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ 

 4.1 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) 
 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย คือ ระบบที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ จะท าให้ทั้งสามารถช่วยชีวิตผู้คน 
รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้ ส าหรับอุปกรณ์เซนเซอร์ของระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยมีหลากหลายประเภทซึ่งมีการใช้งานที่ความแตกต่างกัน 
 ทางซีคอมจะให้บริการและออกแบบการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ด้วยสิ่งที่
เหมาะสมที่สุดโดยอ้างอิงจากรูปแบบสถานที่และอาคารของคุณ ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 
โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์มายาวนาน 

 
ภาพที่ 3.30 อุปกรณ์แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย 

 สาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยส่วนใหญ่จะมาจาก”การรู้ตัวช้าเกินไป” ถ้า
อุปกรณ์ของซีคอมสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งการเกิดควันซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเพลิงไหม้ระยะแรก 
ซึ่งเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับควันได้ อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณมายังศูนย์ควบคุมซีคอม เมื่อได้รับ
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สัญญาณเตือนภัยทางซีคอมจะส่งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินไปยังที่เกิดเหตุทันทีและโทรศัพท์แจ้งคุณ 
รวมถึงติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อรับมือเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วที่สุด 

 4.2 ชนิดอุปกรณ์ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
  4.2.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) คืออุปกรณ์ตรวจจับควันที่
เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งโดยมากการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันก่อน จึงท าให้สามารถตรวจพบเพลิง
ไหม้ตั้งแต่การเกิดเพลิงไหม้ระยะแรก สามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.31 อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

   

  4.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน(Heat Detector) คืออุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อนของวัตถุ ใช้ส าหรับตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีควันน้อยเท่านั้น ท า
ให้บางกรณีสามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยมีทั้งแบบตรวจจับ
อุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature) และแบบตรวจจับอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ(Rate-of-Rise) ซึ่งทางซี
คอมจะให้บริการอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.32 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
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  4.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ(Flame Detector, Flame Checker) คือ
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ โดยมักจะน าไปติดตั้งไว้บริเวณที่มีความอันตรายและมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุเพลิงไหม้สูง หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิด เช่น คลังน้ ามัน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ อุปกรณ์ตัวนี้จะตรวจจับเฉพาะคลื่นแสงจากเปลวไฟเท่านั้น โดยไม่ถูกรบกวนจากหลอดไฟ
และแสงอินฟราเรดอ่ืนๆ ท าให้ไม่เกิดการตรวจจับผิดพลาด (False Alarm) 

 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยที่ดี 
  -  การแจ้งเตือนมีความผิดพลาด ( Fales Alarm ) น้อย 
  - ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน 
  - บริษัทที่ติดต้ังควรมีความน่าเชื่อถือในเร่ืองของงานบริการ 
  - ขนาดของระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
  - ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกในการควบคุมระบบ 
  - สะดวกในการบ ารุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ในระบบ 
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4. ค านิยามศัพท ์
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การจัดการสินค้า Product Management เป็นการจัดการในการรับการจัด เก็บ

หมายถึงการจัดส่ งสินค้ าให้ผู้ รับ เพื่ อ
กิจกรรมการขายเป้าหมายหลักในการ
บริหารด าเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คลังสินค้าเพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็น
ระบบให้คุ้มกับการลงทุนและการควบคุม
คุณภาพของการเก็บการหยิบสินค้าการ
ป้องกันการลดความสูญเสี ยจากการ
ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ า
ที่สุดและการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 

2 กระบวนการผลิต Production การด าเนินงานที่ต้องใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ย่อยส าหรับแต่ละการ
ด าเนินงานกระบวนการผลิตยังก าหนด
ทรัพยากรการด าเนินงานที่จ าเป็นเวลาที่
ต้องใช้เพื่อต้ังค่าและท าการด าเนินการและ
วิ ธี ที่ ค ว รค านวณต้นทุนส ามา รถใช้
กระบวนการผลิตเดียวกันในการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างหรือสามารถก าหนด
กระบวนที่ไม่ซ้ ากัน 

3 การจัดการสินค้า
ส าเร็จรูป 

Finished Goods 
Management 

สินค้าซึ่งตามสภาพอาจอุปโภคบริโภคได้
โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลง
หรือน าไปผสมกับสิ่งอ่ืนแต่สิ่งใดจะเป็น
สินค้าส าเร็จรูปต้องค านึงถึงการใช้ตาม
สภาพด้วย 

4 การจัดการสินค้าคง
คลัง 

Inventory Mamagement เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วจ าเป็นต้องจัดการ
ให้จ านวนสินค้ากระจายออกไปก่อนที่
สิ นค้ า จ ะถึ งมื อผู้ บ ริ โภคคนสุ ดท้ า ย
คลังสินค้าเป็นเสมือนหน่วยกลางระหว่าง
หน่วยผลิตและหน่วยบริโภค 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
5 การรับสินค้า Receiving เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการ

จัดซื้อซึ่งถูกท าเป็นฐานข้อมูลการสั่งซื้อ
ระบบการรับสินค้ามาใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ
เป็นข้อมูลการน าเข้าซึ่งท าให้ผู้รับสินค้า
ทราบว่าสินค้านั้นๆสั่งซื้อเมื่อใดปริมาณ
เท่าไหร่ผู้ขายและผู้ซื้อคือใครการก าหนด
ส่งรอบสินค้าว่าตรงเวลาหรือไม่ 

6 การเบิกจ่ายสินค้า Goods Issue การน าสินค้าออกจากโกดังมาเตรียมจัดส่ง
เมื่อ Dc ได้รับออเดอร์จากผู้ขายปลีกให้ท า
การจัดส่งได้เลย Dc จะท าการเช็คสถานที่
ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการตาม
ค าสั่งซื้อ 

7 การจัดส่งสินค้า Delivery จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งเพื่อให้กับลูกค้า
ตามใบสั่งซื้อที่ได้รับภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

8 การจัดเก็บสินค้า Storage Products ก่อนที่จะจัดวางสินค้าลงไปในที่เก็บอาจ
จ าเป็นต้องจัดแจงสินค้านั้นให้เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถจัดเก็บให้อย่างมั่นคงเป็น
ระเบียบ และประหยัดเนื้อที่เวลาแรงงาน 
และง่ายแก่การดูแลรักษาและการน าออก
เพื่อการจัดส่งออกในโอกาสต่อไป 

9 การก าหนดท าเลที่ตั้ง Location Planning การจัดหาหรือสรรหาสถานที่ส าหรับ
ประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดนค านึงถึงก าไร ค่าใช้จ่าย พนักงาน 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสะดวกสบาย 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอด
ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
10 การงบประมาณ Budgeting เป็นการตัดสินใจในงบประมาณระยะยาว 

1-2 ปี เช่น การตัดสินใจงบประมาณใน
การสร้างคลังสินค้าเองหรือเช่า ทางเลือก
ใดดีกว่ากันแผนการที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่าย 
โดยการคิดล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็น
ตัวเลขงบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูป
ของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน  

11 การโอนถ่ายข้อมูล Data Transfer การโอนข้อมูลจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า 
โดยทั่วไปข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย 
ระดับของสินค้าคงคลัง สถานที่เก็บสินค้า
ประเภทต่างๆ การรับและการส่งสินค้า 
ลูกค้า  บุคลากร สิ่งอ านวยความความ
สะดวกต่างๆ 

12 การจัดเก็บกึ่งถาวร Semi-permanent storage แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่
ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อย
กระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก 

13 การบริการลูกค้า Customer Service เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  ซึ่งจะท าได้ ดี
เพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ  เข้ามาประกอบ  
โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา
และครบตามจ านวน 

14 การไหลลื่นของสินค้า Flow of goods ในการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า
ภายในกระบวนการของ Logistics เป็น
กระบวนการที่ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่
แหล่งวัตถุดิบ (Suppliers Sources)ไป
จนถึงมือ 
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15 การสร้างมูลค่าเพิ่ม Value creation การพิจารณาสร้างมูลค่าเพิ่ม เร่ืองการน า
ผลิ ตภัณฑ์ และบ ริก ารนั้ น  ให้ เ ข้ าถึ ง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ที่ เป็นการเพิ่ม
คุณค่าต่อผู้บริโภคในด้านความสะดวก
ด้านกายภาพและด้านอารมณ์ความรู้สึก 

16 การควบคุมสินค้าคง
คลัง 

Inventory control การลงบัญชีและการตรวจนับสินค้าคงคลัง
ซึ่ งการตรวจนับคงใช้ระยะ เวลาและ
พนักงานจ านวนมากเพื่อให้ได้ตามจ านวน
ที่ถูกต้องและภายในเวลาที่ก าหนด 
 

17 การจัดเก็บแบบสุ่ม Random storage เป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธีหนึ่งที่
ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่าง
ได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนด
พื้นที่ไว้เฉพาะส าหรับสินค้าประเภทใด
ประเภทหน่ึง 

18 การควบคุมการเข้า-
ออก  

Access Control ระบบควบคุมการเข้า-ออก คือระบบที่ใช้
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าออก เพื่อป้องกัน
เหตุร้ายจากบุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่ง
การป้องกันเหตุร้ายจากบุคคลภายในด้วย
กันเอง โดยสามารถรับรู้และตรวจสอบได้
ว่า ใครเข้าออก – เข้าออกที่ประตูไหน – 
เข้าออกเมื่อไหร่ 

19 คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่น าเข้า
จากต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ 
การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และ
เพื่อกิจการ อ่ืนๆที่อธิบดีกรมศุลกากร
เห็นสมควรอันจะเป็นการช่วยสนับสนุน
การผลิตการประกอบอุตสาหกรรม และ 

การค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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20 คลังสินค้ากลางแจ้ง Outdoor warehouse พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบ

ป้ อ ง กั น น้ า ท่ ว ม ไ ม่ มี ห ลั ง ค า  ห รื อ
สิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็
ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็น
ลานวางสินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง 
อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอน 

21 คุณภาพ Quality ลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใด ๆ   คุณภาพของ
สิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ใช้
สอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น เราต้อง
พัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพเพื่ อ
แข่งขันกับสินค้า 

22 เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printers ซึ่งส่วนใหญ่ต้องน ามาใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆซึ่งจะใช้ปร้ิน สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เพื่อ
ท ารหัสแท่งต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการ
เก็บข้อมูล โดยจะต้องใช้พ่วงกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้นในการใช้
งาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บมูล
ที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สินค้าอุปโภค 
สินค้าบริโภค เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ดในการ
พิมพ์  จะแบ่งเป็น 2 ระบบ มีทั้ งระบบ 
Thermal Transfer และ ระบบ Direct 
Thermal 

23 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด   Barcode reader ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบสินค้าคงคลังจะมีจ านวน
หลักค่อนข้างมาก เมื่อต้องการเรียกใช้หรือ
ตรวจสอบโดยก ารป้ อนข้ อมู ล ผ่ า น
แป้นพิมพ์จะท าให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย 
จึง เกิดแนวคิดในการพิมพ์รหัสสินค้า
ออกมาเป็นแบบแท่งรหัสสีด าและขาว 
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   ต่อ เนื่ อ งกันไป เ รียกว่ า  บา ร์โค้ด  ซึ่ ง
น าไปใช้พิมพ์ในรหัสสินค้าอุปโภคและ
บริโภคทั่วไป เพื่อสะดวกในการเช็คสินค้า
คงเหลือรวมไปถึงการคิดเงินนั่นเอง เคร่ือง
อ่านรหัสเราเรียกว่าเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด มี
หลายรูป เช่น แบบมีด้ามจับคล้ายปืน หรือ
บางแบบก็ฝังในแท่นของเคร่ืองเก็บเงินสด
เลย พบเห็นได้ตามจุดบริการขาย (POS - 
Point Of Sale) ในร้านอาหาร ร้านสะดวก
ซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป  

24 ความปลอดภัย Safety สภาพที่ ไม่มีภยันตราย  ดั งนั้น  ความ
ปลอดภัยในการท างานจึงหมายถึง การ
ท างานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค 
โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

25 ซัพพลายเออร์ Supplier ผู้ผลิตสินค้าและน ามาจ าหน่ายให้กับ
บริษัทต่างๆที่ได้ยื่นใบสั่งซื้อสินค้าให้ ซึ่ง
ซัพพลายเออร์จะมีระบบการขนส่งแบบ 
Logistic (โลจิสติก) เพื่อส่งสินค้าให้
ได้มากที่สุด  ประหยัดเวลาที่สุด  และ
ก่อให้เกิดก าไรสูงสุด ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่
ไม่ได้ผลิตสินค้าเองและต้องการรับสินค้า
มาขายต่อ ก็จะสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลาย
เออร์ แล้วซัพพลายเออร์ ก็จะด าเนินการ
จัดส่งสินค้าให้ตามใบสั่งซื้อสินค้า 

24 โซ่อุปทาน Supply Chain การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เร่ิมต้นจาก
วั ต ถุ ดิ บ ไ ป ยั ง จุ ด สุ ด ท้ า ย คื อ ลู ก ค้ า 
โ ด ย ทั่ ว ไ ป แ ล้ ว  ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น
ประกอบด้วยจุดที่ส าคัญๆ คือ ดังแสดงใน
รูป ผู้ ส่งมอบ Suppliers 



61 
 

 

 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
25 ฐานข้อมูล Database กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 

น ามาเก็บรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ 
และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูล
นั้น 

26 ต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาลดลง 
 

Cost of storage costs คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง 
และการรักษาสภาพให้สินค้า คงคลังนั้น
อยู่ ในรูปที่ ใช้ งานได้  ซึ่ งจะแปรตาม
ป ริม าณสินค้ า ค งคลั งที่ ถื อ ไ ว้  แล ะ
ระยะเวลาที่ เก็บสินค้ าคงคลังนั้นไว้ 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บ รักษา ได้แก่ ต้นทุน
เงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนั่นก็คือค่า
ดอกเบี้ยจ่าย หากเงินทุนนั้นมาจากการ
กู้ ยื ม  ห รื อ อ า จ เ ป็ น ค่ า เ สี ย โ อ ก า ส 
(Opportunity Cost) ถ้าเงินทุนนั้นเป็น
ส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้า
เพื่อการรักษาอุณหภูมิ  ค่าใช้จ่ายของ
สินค้ าที่ ชุ ด เสี ย  ห าย  ห รือหมดอายุ
เสื่อมสภาพจากการเก็บสินค้าไว้นาน
เกินไปค่าภาษีและการประกันภัย ค่าจ้าง
ยามและพนักงานประจ าคลังสินค้า 

27 ต้นทุน Costs ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิต
สินค้า หรือบริการ หรือถ้าพูดกันแบบ
ภาษาชาวบ้าน ต้นทุนคือ จ านวนเงินที่ได้
จ่ายไปในการซื้อ สินค้า ข้าวของวัตถุดิบ 
ต่างๆ นานาจิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือ
ขายสินค้าเพื่อให้ก่อให้ เกิดรายได้คือ
ยอดขายอีกที โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ 
การจัดเก็บ และการขนส่ง 
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28 ใบสั่งซื้อ Purchase order เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิง

พาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ 
สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด 
จ านวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึง
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย 

29 ใบรับสินค้า Receipt เป็นกระบวนการบันทึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูก
สั่งได้รับแล้วหรือไม่เพื่อที่รายการในใบ
การซื้อ (PO)จะสามารถประมวลส าหรับ
ก า ร อ อ ก ใ บ แ จ้ ง ห นี้  ใ น บ า ง ก รณี 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะ ผ่ า น สู่ ขั้ น ต อ น ก า ร
ลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งมีการบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ก่อนที่จะได้รับ
ผลิ ต ภั ณฑ์  เ มื่ อ มี ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เ ข้ า ม า 
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็จะถูกท าเคร่ืองหมาย
เป็น ลงทะเบียนแล้ว ก่อน ผลิตภัณฑ์อาจ
ไปสู่กระบวนการเพิ่มเติม เช่น การจัดการ
คุณภาพ ก่อนที่จะถูกท าเคร่ืองหมายเป็น 
ได้รับแล้ว ในที่สุด 

30 บาร์โค้ดแบบ 3 มิติ 3D Barcodes สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เร่ิมเห็นแพร่หลาย
ในบ้ านเรามากขึ้น  ไม่ว่ าจะ เป็นจาก
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เรียกว่า QR 
Code ย่อมาจาก Quick Response เป็น
บาร์โค้ด 2  มิติ  ที่ มีต้นก า เนิดมาจาก
ประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษัท Denso-Wave  
ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบัติของ QR code คือ 
เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่มีการ 
ตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
น ามาใช้กับสินค้า, สื่อโฆษณาต่างๆ 
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะเป็น URL 
เว็บไซต์ เมื่อน ากล้องของโทรศัพท์มือถือ 
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   ไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้
ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ 

31 บาร์โค้ดแบบแท่ง Barcode bar เป็นเคร่ืองหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่
เค ร่ืองจักรสามารถ อ่านได้ด้ วยแสง 
(optical machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้น
มักเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ติดอยู่บาร์โค้ดโดย
แรกเร่ิมใช้รูปแบบ"บาร์" หรือ "แท่ง" คือ
เส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มีความหนาและ
ช่องไฟต่าง  ๆ วางเ รียงกันอยู่อย่ างมี
กฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิง
เส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ เวลาต่อมามี
การพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หก
เหลี่ยม และรูปแบบทางเรขาคณิตอ่ืน ๆ 
ใน สองมิติ (2D) ถึงแม้ระบบสองมิตินี้ใช้
สัญลักษณ์ที่หลากหลาย โดยรวมก็ยังคง
เรียกว่าบาร์โค้ดอยู่ เช่นเดิม บาร์โค้ด
ดั้งเดิมอ่านด้วยเคร่ืองกราดภาพด้วยแสง
ชนิดพิเศษที่เรียกว่าเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 
แต่ต่อมาเคร่ืองกราดภาพชนิดอ่ืนและ
ซอฟต์แวร์แปลความหมายก็มีให้ใช้ใน
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเคร่ืองพิมพ์ตั้ง
โต๊ะชนิดอยากที่ที่กราดภาพได้ และสมาร์
โฟน 

32 บัตรหรือสิ่งแสดง
แทน 

Indentification of Specific 
Individual 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงแทนบุคคล หรือ
สิ่งของ เพื่อท าการก าหนดสิทธิ์  หรือ
ความส าคัญในการเข้าออก เช่น บัตร 
อุปกรณ์ ไบโอเมทริกซ์ ( ลายนิ้วมือ ม่าน
ตา )และการกดรหัสผ่าน 
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33 ผู้ค้าปลีก Reseller ผู้ที่ผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าเองก็ได้  ซึ่ง

ส่วนมากแล้วมักจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง 
สามารถเลือกซื้อได้แบบเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นในจ านวนที่ ไม่มากนัก  โดย
ยินยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่าเล็กน้อย 
การสั่งซื้อสินค้าเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้น 
เช่น รายวัน รายสัปดาห์ มุ่งจะขายสินค้า
ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายในจ านวนน้อย 
เช่น คร้ังละ 1-2 ชิ้น เพื่อมุ่งหวังก าไรต่อ
หน่วยที่มากขึ้น 

34 ผู้บริโภค Customer เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ครัวเรือน 
ที่เป็นผู้ใช้สินค้า และ/หรือ บริการคน
สุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในระบบสังคม มโน
ทัศน์ผู้บริโภคอาจมีได้หลากหลายขึ้นอยู่
กับบริบท แม้นิยามทั่วไป คือ ปัจเจก
บุคคลที่ซื้ อสินค้าหรือบริการเพื่ อใช้
ส่วนตัว มิใช่เพื่อการผลิตหรือขายต่อ 

35 ผู้ผลิต Producer ผู้ที่ท าหน้าที่น าปัจจัยการผลิตมา
ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดสินค้าและ
บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

36 ฝ่ายพัสดุน า Lead department มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การบ ารุงรักษา 

การตรวจสอบพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุ การควบคุมดูแลยานพาหนะ 
ดูแล อาคารสถานที่และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดอกเบี้ย ซึ่ง
ทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาที่กว้างขวางกว่า
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะว่าไม่ได้
กระทบเพียงหน่วยธุรกิจเท่านั้น 
 



66 
 

 

 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

    แต่จะกระทบถึงบุคคล หน่วยการผลิต 
อุตสาหกรรมทั้ งหมด  และ เศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค
นั้นจะมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ 

37 ยานพาหนะ vehicle วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่ง
สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน 
รถยนต์  จักรยานยนต์  รถไฟ เ รือ  และ
เคร่ืองบิน เป็นต้น หรือไม่ได้สร้างขึ้นโดย
มนุษย์แต่สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ 
เช่น ภูเขาน้ าแข็งหรือท่อนซุงลอยน้ า 

38 รถฟอร์คลิฟท์ Forklift เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของ 
ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่ง
ที่ ใ ช้ ใ น โ ร ง ง าน อุ ตส าหก ร รม  แ ล ะ
คลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการท างาน 
ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้ าย  ลดการ
บาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้าง
มนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยกมี แท่ง
เหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัว
รถเรียกว่า งา เพื่อใช้ส าหรับวางและยก
สิ่งของ เพื่อท าการเคลื่อนย้าย โดยอาศัย
กลไกการท างานในรูปแบบต่างๆ 

39 ระบบจัดเก็บโดย
ก าหนดต าแหน่ง
ตายตัว 

Fixed Location System การจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้า
ขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่
มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่
จัดเก็บน้อย การจัดเก็บสินค้าลักษณะนี้จะมี
ข้อจ ากัดโดยหากเกิดกรณีที่สินค้านั้นมีการ
สั่ งซื้ อ เข้ ามาทีละมากๆจนเกินจ านวน 
location ที่ก าหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้น
หรือในกรณีที่สินค้า 
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    แต่จะกระทบถึงบุคคล หน่วยการผลิต 
อุตสาหกรรมทั้ งหมด  และ เศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค
นั้นจะมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ 

37 ยานพาหนะ vehicle วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่ง
สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน 
รถยนต์  จักรยานยนต์  รถไฟ เ รือ  และ
เคร่ืองบิน เป็นต้น หรือไม่ได้สร้างขึ้นโดย
มนุษย์แต่สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ 
เช่น ภูเขาน้ าแข็งหรือท่อนซุงลอยน้ า 

38 รถฟอร์คลิฟท์ Forklift เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของ 
ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่ง
ที่ ใ ช้ ใ น โ ร ง ง าน อุ ตส าหก ร รม  แ ล ะ
คลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการท างาน 
ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้ าย  ลดการ
บาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้าง
มนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยกมี แท่ง
เหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัว
รถเรียกว่า งา เพื่อใช้ส าหรับวางและยก
สิ่งของ เพื่อท าการเคลื่อนย้าย โดยอาศัย
กลไกการท างานในรูปแบบต่างๆ 

39 ระบบจัดเก็บโดย
ก าหนดต าแหน่ง
ตายตัว 

Fixed Location System การจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้า
ขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่
มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่
จัดเก็บน้อย การจัดเก็บสินค้าลักษณะนี้จะมี
ข้อจ ากัดโดยหากเกิดกรณีที่สินค้านั้นมีการ
สั่ งซื้ อ เข้ ามาทีละมากๆจนเกินจ านวน 
location ที่ก าหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้น
หรือในกรณีที่สินค้า 
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   ชนิ ดนั้ นมี ก า รสั่ ง ซื้ อ เ ข้ า ม าน้ อย ใน
ช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิดพื้นที่ที่เตรียมไว้
ส าหรับสินค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่งไม่เป็นการ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี 

40 ระบบการจัดเก็บโดย
จัดเรียงตาม
รหัสสินค้า 

Part Number System การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับ
การจั ด เก็ บ เ รีย งกัน เช่น  รหัสสินค้ า
หมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อน
รหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการ
จัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความ
ต้ อ ง ก า ร ส่ ง เ ข้ า  แ ล ะ น า อ อ ก ข อ ง
รหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่เนื่องจากมีการ
ก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ใน
การจัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้
พนักงานรู้ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่
จะไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กร
หรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมีความ 
ต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งจะท าให้
เกิดปัญหาเร่ืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 

41 ระบบการจัดเก็บ
สินค้าตามประเภท
ของสินค้า 

Commodity System การจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้า
ปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการ
จัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภท
เดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบ
ในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จัดอยู่ในแบบ 

combination system ซึ่งจะช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือ
มีการเน้นเร่ือง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ 
มากขึ้น และยังง่ ายต่อพนักงาน pick 
สินค้าในการทราบถึงต าแหน่งของสินค้า
ที่จะต้องไปหยิบ 
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42 ระบบการจัดเก็บ

แบบผสม 
Combination System จัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบ

การจัดเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการ
จัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไข
หรือข้อจ ากัดของสินค้า ชนิดนั้นๆ เช่น 
หากคลังสินค้านั้นมีสินค้าที่ เป็นวัตถุ
อันตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยู่กับ
สินค้าอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสินค้า
อันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่าง
จากสินค้าประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บ
แบบก าหนดต าแหน่งตายตัว ส าหรับ
พื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น เนื่องจากมี
การค านึงถึงเร่ืองการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ 
ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบ
ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 

43 ระบบบาร์โค้ด Barcode system ระบบสัญลักษณ์  หรือ  เค ร่ืองหมาย
ป ระ จ า ตั ว  สิ น ค้ า ซึ่ ง เ ป็ น เ ล ข รหั ส
โดยทั่วไปจะเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อสื่อ
หรือบ่งบอกถึง ประเทศผู้ผลิต-บริษัทที่
ผลิต-ชนิดของสินค้า-ราคาสินค้าเพื่อให้
เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต  แ ล ะ
ผู้ประกอบการในการตรวจสอบสินค้า
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต, การเก็บสินค้า, 
การจัดจ าหน่าย , ก าหนดนโยบาย
การตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้าซึ่ งสามารถประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ต้อง
จ้างแรงงานเพิ่มในการเปลี่ยนแปลงป้าย
ราคาและลดการจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มอีก 
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44 ระบบจัดการข้อมูล Data management system เป็นกลุ่ ม โปรแกรมที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ น

ตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
ฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความ
ถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่ง
ต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้
จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการ
ติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วย
การใช้ค าสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล (DML) 
ห รื อ  ดี ดี แ อ ล  (DDL)  ห รื อ จ ะ ด้ ว ย
โปรแกรมต่างๆ ทุกค าสั่งที่ใช้กระท ากับ
ข้ อมู ล จ ะถู ก ดี บี เ อ็ ม เอสน า ม าแปล 
( ค อ ม ไ พ ล์ )  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Operation) ต่างๆ ภายใต้ค าสั่งนั้นๆ เพื่อ
น า ไ ปก ร ะ ท า กั บ ตั ว ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น
ฐานข้อมูลต่อไป ส าหรับส่วนการท างาน
ตางๆ ภายในดีบีเอ็มเอสที่ท าหน้าที่แปล
ค าสั่งไปเป็นการปฏิบัติการต่างๆ กับ
ข้อมูลนั้น 

45 รหัสของสินค้า Product code ระบบงานขายปลีกที่ผมเคยท ามา มันจะ
ตั้งรหัส (Stock Keeping Unit : SKU) เป็น
ตัวเลขไล่ไปเร่ือยๆ แต่มี check digit ด้วย 
EAN-13  ( วิ ธี ก า รค านวณหาได้ จ าก 
(Internet) โดยสินค้าตัวที่ 1 จะมี SKU 
เป็น 17, ตัวที่ 2 SKU เป็น 24 ไปเร่ือยๆ  
ซึ่งเรียกว่า Short SKUแล้วก็ก าหนดรหัส
ของหมวดหมู่สินค้า 

46 โลจิสติกส์ Logistics เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล 
และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดต้นทางไป
ยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า 
โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสาน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

   ของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคง
คลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ 
โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์
ของเวลาและสถานที่ 

47 วัตถุดิบ Material สิ่งตามธรรมชาติที่จะน ามาผลิตเป็น
สินค้าหรือสิ่งของต่างๆ ที่โรงงานน ามา
ประกอบเป็นวัตถุส าเร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็น
วัตถุดิบที่โรงงานจะเอามาท าด้ายและ
เสื้อผ้า 

48 สินค้าหมุนเวียน Remewable product เป็นการส ารองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิต
และเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึง
สินค้าที่ผลิตได้บางฤดูเท่านั้น จึงต้องมี
การผลิตและเก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี 

49 สินค้าคงคลังส ารอง Reserve Inventory เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาใน
การส่งมอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่ง
ต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ 

50 สินค้าระหว่างการ
ขนส่ง 

In - Transit การบริการที่ผู้ รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่ างประเทศเสนอให้บ ริการแก่
เจ้าของสินค้ามีตั้งแต่การจัดการเกี่ยว กับ
เส้นทางการส่งสินค้าและงานพื้นๆ เช่น
การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า 
หรือกาด าเนินการพิธีการศุลกากร จนถึง
การให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการ
จัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและ
กระบวนการจ าแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ 

51 สินค้าที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการผลิต 

Product under process สินค้าที่อยู่ กระบวนการผลิตก าหนด
โครงสร้างของกระบวนการผลิต อีกนัย
หนึ่ง ยังก าหนดล าดับของการด าเนินงาน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
52 สินค้าคงคลัง Inventory เป็นสิ่งที่ จ า เป็นส าหรับธุรกิจ  เพราะ

จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ง
ซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการ
ขาย สามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็น
ปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองต้นทุนการเก็บ
รักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ 
ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้
ยังท าให้สูญเสียโอกาสในการน าเงินที่จม
อยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ใน
ด้านอ่ืนๆ 

53 สินค้าที่เข้ากันได้ Compatible products สินค้ า ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ กล้ กั นควรมี คว าม
กลมกลืนกันหรือไม่มีข้อห้ามในการเก็บ
ด้วยกัน เช่น ที่ เก็บสารท าความอุ่นแก่
ร่างกาย ไม่ควรอยู่ใกล้กับที่เก็บขนมขบ
เคี้ยว เพราะท าให้หยิบผิดได้ ส่งผลต่อ
ชีวิต ทั้ งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส านักงานอาหาร  และยาของประเทศ
ไทย 

54 สินค้าที่ใช้ประกอบ
กัน 

Product used togeter สินค้าที่มีการสั่งควบคู่กันควรเก็บไว้ใกล้
กัน เช่น ตู้คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ 
กับ ดิสไดรส์ 

55 ห้องเย็น Cold storage room สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่
อุณหภูมิต่ า แต่ต้องไม่ต่ าถึงขั้นจุดเยือก
แข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่
ประมาณ -18  C แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิ
ของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
56 หมายเลขก ากับ

สินค้า 
Serial number เอกสารที่แสดงรายการสินค้าที่ผู้ขาย

จัดส่งให้กับผู้ซื้อ และให้ผู้ส่งสินค้าและ
ผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ใบก ากับสินค้า 

57 อุปสงค์ Demand ปริมาณผลิตภัณฑ์ หรือบริการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะ
ซื้อ และสามารถซื้อหามาได้ในขณะใด
ขณะหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ ที่ตลาด
ก าหนดมาให้ 

58 อุปทาน Supply ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้า 
ห รื อ บ ริ ก า ร ช นิ ด ใ ด ช นิ ด ห นึ่ ง ที่
ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตมีความเต็มใจที่
จะเสนอขาย และสามารถจัดหามาขาย 
หรือบริการได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ณ 
ระดับราคาต่าง ๆ ที่ตลาดก าหนดมาให้. 

59 อุปกรณ์ส าหรับ
แสดงการแจ้งเตือน 

Display Section  ท าหนา้ที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ใน
รูปแบบของแสง เสียง และสัญญาณอ่ืน ๆ 
โดยแสดงผลได้ทั้ งที่ เกิด เหตุและส่ง
สัญญาณไปสถานที่อื่น 



 

 

บทที ่4 

การพัฒนา 

 จากการที่ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารคลังสินค้า และ จัดเก็บสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 บริษัทผลิตถุงเท้าหลากหลาย
รูปแบบ อาทิเช่น ถุงเท้านักเรียน ถุงเท้าธุรกิจ ถุงเท้าท างาน ถุงเท้ากีฬา โดยมีระบบSoftware และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)หรือระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูงและมี
ความทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการด าเนินงาน ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมี
ความผิดพลาดน้อยที่สุด และยังจะเป็นตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน า
สินค้านั้นไปจัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้อง
มีการแบ่งโซนจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยอาศัยหลักการจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้อง และการดูแล
รักษาความปลอดภัยของสินค้า นอกจากนี้ Software ยังช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไปจาก
คลังสินค้า และเมื่อตัดสต็อกออกแล้ว พนักงานก็จะน าสินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดย
ทันที โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า 

 ในการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า มีกระบวนการจัดเก็บอย่างเป็นขั้นตอน 
3 ส่วน ดังนี ้ 
 1. การรับสินค้า เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น 
ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการน าเข้า (Input data) ซึ่ง
ท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณเท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือ
ใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท า
ให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้
ล่วงหน้า  
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ภาพที่ 4.1 รับสินค้าจากฝ่ายผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 สแกนบาร์โค้ดเพื่อน าสินค้าเข้าระบบฐานข้อมูล 
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ภาพที่ 4.3 รหัสสินค้าจะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
 

2. การเก็บสินค้า (Put-away) พนักงานในคลังสินค้าจะมีการตรวจสอบขนาดของ
พื้นที่และชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ 
และจ าแนกประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วท าการ
บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับ
ตัวกล่องสินค้า ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 คัดแยกประเภทสินค้าและจัดเก็บสินค้า
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 3. หยิบสินค้า (Order picking) เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) 
หรือแผนการส่งออก (Shipment) ในใบนั้นจะระบุวันส่งออก จ านวน และสถานที่ที่ต้องจัดส่ง 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ ที่ได้จัดแยกตามประเภทไว้ 
หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการประมวลผลข้อมูล
จากฐานข้อมูลและสแกนบาร์โค้กอีกครั้ง เพื่อโหลดสินค้าออกจากคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ใบสั่งซื้อสินค้าหรือแผนการส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 หยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามใบค าสั่งซื้อ 
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ภาพที่ 4.7 สินค้ามาวาง ณ จุดส่งของหรือจุดรับของ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารคลังสินค้า 

 เทคโนโลยีที่น ามาใช้ของ บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด น าระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ใน

การน าสินค้าเข้าระบบฐานข้อมูล สามารถตรวจดูง่ายในกรณีสินค้ากล่องไหนคีย์ตกไป และใช้งาน

ควบคู่กับระบบซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Excel และ Microsoft Word ในการ

ปฏิบัติการ 

 บริษัทควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาในการบริหารคลังสินค้า 

จะต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรมใน

คลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ และระบบต้องสามารถส ารองข้อมูล และการ

กู้คืนข้อมูล  เป็นการส ารองข้อมูลประจ าวันทุกวัน และทุกการท างานของเครือข่าย ระบบจะ

สามารถกู้คืนข้อมูลได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงทุกกรณี   

3. ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

 ปัญหาในการบริหารสินค้าและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 

 1. สินค้าล้นคลัง หรือพื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ 

 2. พนักงานใหม่ไม่มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการแก้ไข 

 1. บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มีการด าเนินการ คือ ก าหนดให้ทุก 1 เดือน มีการตรวจ

คลัง 2 คร้ัง แต่ปรากฏว่าปัญหายังคงเกิดขึ้น ทางบริษัท จึงได้ปรับแก้ไขให้พนักงานท าการ

ตรวจสอบทุกๆสัปดาห์เพื่อลดปัญหาของพื้นที่ในการจัดเก็บ 
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 2. พนักงานควรมีการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะในการ

ปฏิบัติงาน และทางบริษัทควรมีการจัดอบรมสัมมนาปีละ 1 คร้ัง 

4. ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้า 

 4.1 การแลกบัตรก่อนเข้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงแทนบุคคล หรือสิ่งของ เพื่อท า

การก าหนดสิทธิ์ หรือความส าคัญในการเข้าออก เร่ิมจากการลงชื่อผู้ที่จะเข้า และน าบัตรประชาชน

แลกกับบัตรอนุญาตเข้าคลัง 

 

ภาพที่ 4.8 ลงชื่อและแลกบัตรก่อนเข้าคลัง 

 4.2 สัญญาณเตือนในยามวิกาล เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการ

บุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ที่ เฝ้าระวัง ซึ่งระบบท างานโดยอาศัยการตรวจจับ

สัญญาณ จากอุปกรณ์ตรวจจับ ใช้ตรวจจับความผิดปกติที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดจากการ

เคลื่อนไหวของบุคคล สิ่งของ ก๊าซหรือสารเคมี อุปกรณ์ประมวลผล และแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น ไซเรน ศูนย์รับแจ้งเหตุ 
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ภาพที่ 4.9 อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในยามวิกาล 

 4.3 การติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบด้าน ทั้งด้านในและ

ด้านนอก หรือรอบๆแผนก โดยเฉพาะ คลังสินค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานได้มากขึ้น 

นั่นหมายความว่า เป็นโรงงานที่มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ในขณะเดียวกันการมี

กล้องวงจรปิดในโรงงาน ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนท างานมากยิ่งขึ้นด้วย และช่วยตรวจนับ

สินค้าเข้าออกได้ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงจุดรับส่งสินค้า หากเกิดความผิดพลาดในการขน

ย้าย ก็ยังสามารถกลับมาดูภาพย้อนหลังได้ และด าเนินการตรวจนับใหม่ได้อย่างถูกต้อง หมดกังวล

เร่ืองรับส่งสินค้าไม่ตรงจ านวน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
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 4.4 อุปกรณ์แสดงการแจ้งเตือน คลังสินค้าจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ใช้
ส าหรับตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีควันน้อยเท่านั้น ท าให้บางกรณีสามารถ
ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยมีทั้งแบบตรวจจับอุณหภูมิคงที่  และ
แบบตรวจจับอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ  

 จากนั้นอุปกรณ์แจ้งเตือนจะท าหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ในรูปแบบเสียง
ร้อง โดยแสดงผลได้ทั้งที่เกิดเหตุและส่งสัญญาณไปสถานที่อ่ืน เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าเกิดเหตุ
ผิดปกติภายในคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 อุปกรณ์แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย 
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 4.5 อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้คลังสินค้าแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์ระงับ

ไฟ ป้องกันการเกิดความเสียหายของสินค้าเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น 

   4.5.1 ถังดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ประกอบด้วยถัง

แรงดันซึ่งบรรจุน้ าหรือสารเคมีดับไฟอ่ืนๆ, พร้อมมือจับ, ไกเปิด/ปิด , สลักนิรภัย, และสายฉีด 

ออกแบบไว้ส าหรับการดับเพลิงไหม้ที่ยังไม่ลุกลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ถังดับเพลิง 

   4.5.2 ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ า โดยหลักการดับก็คือการลดอุณหภูมิ

ของเปลวเพลิงโดยใช้พื้นที่ผิวของหยดน้ าสัมผัสกับเปลวไฟ จึงคิดค้นวิธีการดับเพลิงโดยการท าให้

พื้นที่ผิวสัมผัสของน ้า ท าหน้าที่เป็นตัวดูดพลังงานความร้อน เพื่อที่จะควบคุมและลดอุณหภูมิใน

การดับเพลิงได้ดีมากยิ่งขึ้น และเน่ืองจากหยดน้ ามีขนาดเล็กมาก จึงท าให้หยดน้ ามีความสามารถ ใน

การเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ าได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สามารถดึงดูดพลังงานความร้อน จากจุด ก าเนิด

เพลิงได้เร็วขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น จึงท าให้อัตราการเผาไหม้ลดลงและสามารถดับเพลิงได้อย่าง

รวดเร็วในที่สุด  
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ภาพที่ 4.14 ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ า 

5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 

  จึงน าหลักในการบริหารจัดการคลังสินค้าด้านความพอประมาณ มาประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าโครงการให้เกิดประโยชน์ เร่ิมจากการใช้กระดาษ 2 หน้าให้เกิดความคุ้มค่าของกระดาษ 

และการท าโมเดลที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ แต่ต้องเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้มีราคาน้อยที่สุด 

ค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป และต้องค านึงถึงความพอประมาณมากที่สุด  

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการที่ได้ศึกษากระบวนการบริหารคลังสินค้า และ จัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 คณะผู้จัดท าจึงทราบกระบวนการการ
บริหารคลังสินค้า และ จัดเก็บสินค้าดังนี้ 
สรุป 
 บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มีการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นขั้นตอน  
โดยน าระบบบาร์โค้ดเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติการให้ง่ายขึ้นควบคู่กับระบบ manual ซึ่งไม่ได้
น าระบบเทคโนโลยีอื่นเข้ามาใช้เช่น ระบบ RFID และ ระบบ WMS  จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ระบบนี้จะสามารถเป็นตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควร
จะน าสินค้านั้นไปจัดเก็บไว้ที่ใดให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมเท่านั้น เนื่องจากมีการเก็บสินค้า
หลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่งโซนจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยอาศัยหลักการจัดเรียง
สินค้าที่ถูกต้อง นอกจากนี้ระบบ manual ยังช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไปจากคลังสินค้า 
และเมื่อตัดสต็อกออกแล้ว พนักงานก็จะน าสินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยทันทีมากไป
กว่านั้นคือคลังสินค้ามีระบบความปลอดภัยที่น ามาพัฒนาคลังสินค้าหลายรูปแบบ และบริษัทได้น า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณที่ใช้บริหารภายในคลังมาเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 ซึ่งการเข้าไปศึกษาดูงาน บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด เห็นได้ว่าการบริหารคลังสินค้า
และจัดเก็บคลังสินค้า สรุปได้ดังนี้ 
 1. กระบวนการบริหารและจัดเก็บคลังสินค้าของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรับสินค้า การเก็บสินค้า จนกระทั่งการจ่ายสินค้า สามารถ
บริหารสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีมีปัญหาเกิดขึ้น บริษัท มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงจุดท าให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นอีก  
 2. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ภายในคลังมี ระบบบาร์โค้ดโดยการสแกนบาร์โค้ดเพื่อ
เก็บ ข้อมูลสินค้า และน าระบบ manual เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลภายในคลังอย่างเป็น
ระบบ



 

 

 3. ปัญหาของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มีด้วยกันอยู่ 2 ปัญหา คือ สินค้าล้นคลังไม่
พอต่อการจัดเก็บ และมีการแก้ไขให้พนักงานท าการตรวจสอบทุกๆสัปดาห์เพื่อลดปัญหาของพื้นที่
ในการจัดเก็บ อีกหนึ่งปัญหาคือ พนักงานใหม่ไม่มีทักษะในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงให้พนักงาน 
ควรมีการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และทางบริษัทควร
มีการจัดอบรมสัมมนาปีละ 1 ครั้ง 
 4. สามารถน าวิธีการแลกบัตรก่อนเข้าคลังสินค้า การติดตั้งสัญญาณเตือนในยาม
วิกาล และการติดตั้งกล้องวงจรปิด น าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ เพื่อป้องกันการบุก
รุกจากคนภายนอกและสามารถตรวจดูสิ่งผิดปกติในที่ท างานได้ กรณีเกิดปัญหาขึ้นสามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ระงับได้ เช่น อุปกรณ์แจ้งเตือน และถังดับเพลิง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของที่
ท างานเพิ่มมากขึ้น 
 5. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณเร่ืองการบริหาร
จัดเก็บคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและยึดหลักความพอประมาณในทุกด้านของการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษัทควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาในการบริหารคลังสินค้า 
จะต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรมใน
คลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ เช่น ระบบ RFID โดยการใช้คลื่นวิทยุในการ
ป้อนข้อมูลระหว่างป้ายที่ติดอยู่ที่สต็อกสินค้า และเคร่ืองอ่านที่รับสัญญาณได้ ท าให้เห็นสต็อกได้
อย่างชัดเจน และโปร่งใส  
 2. บริษัทควรติดตั้งเคร่ืองส ารองไฟภายในคลังสินค้า กรณีเมื่อมีปัญหาไฟดับ จะ
สามารถใช้ไฟของเคร่ืองส ารองไฟได้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้ทันที 
 3. บริษัทควรจัดสรรพื้นที่ให้มีการใช้งานมากที่สุด หรืออาจเพิ่มชั้นวางให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มสินค้าภายในคลัง ท าให้สามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บได้เป็นอย่างมาก 
 4. ควรน าหลักในการบริหารจัดการคลังสินค้าด้านความพอประมาณ มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการให้เกิดประโยชน์ เร่ิมจากการใช้กระดาษ 2 หน้าให้เกิดความคุ้มค่า
ของกระดาษ และการท าโมเดลที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ แต่ต้องเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้มีราคา
น้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป และต้องค านึงถึงความพอประมาณมากที่สุด 
 

 



 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากดั  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากดั 
 



 

 

 

ภาพที่ 1 ฟังบรรยายเกี่ยวกับบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด โดยคุณโกวิท ตุ้มสุวรรณ์ 

ภาพที่ 2 พาเดินไปดูคลังสินค้า 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาพที่ 3 ลงชื่อเพื่อแลกบัตรก่อนเข้าคลังสินค้า 

 
 

 

ภาพที่ 4 ฟังบรรยายในเร่ืองการบริหารคลังสินค้า จากเจ้าหน้าที่ภายในคลัง 
 

 



 

 

 
ภาพที่ 5 ชมขั้นตอนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า 

 

ภาพที่ 6 ถ่ายรูปรวมกับหัวแผนกโลจิสติกส์และเจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า 

 

 



 

 

 

ภาพที่ 7  มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแทนค าขอบคุณจากคณะผู้จัดท า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผังโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 3D 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพที่ 1 สร้างฐาน 

 

 



 

 

ภาพที่ 2 ใส่คลังสินค้า 

 

ภาพที่ 3 การท าการขนส่ง เช่นค้นหาเรือขนส่งสินค้ามาใส่ในผังโมเดล 
 

 



 

 

ภาพที่ 4 การท ารถขนส่งสินค้าให้เคลื่อนที่ได้ 

 

ภาพที่ 5 การตัดต่อผังโมเดล 3D ให้มีการเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ 

ภาพที่ 6 ผังโมเดล 3D ที่เสร็จสมบูรณ์ 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ใบอักขราวิสุทธิ์บณัฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 250 

2 เครื่องปร้ิน 1,990 

3 หมึกเครื่องปร้ิน 200 

 รวม 2,440 



 

 

ประวัติคณะผู้จัดท า 

                  

   นางสาวพรนิภา จิตประวัติ 

   เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542 

   บ้านเลขที่ 90/3 หมู่ 3 ต าบล ส าโรงใต้ 

   อ าเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 

   หมายเลขโทรศัพท์ 063-974-4822 

   อีเมล์ Pungearn0702@gmail.com 

 

 

      

 

          นางสาวนัฐณิชา โสภาบุตร 

     เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542  

         บ้านเลขที่ 26/14 ม.9 ต าบล บางหัวเสือ  

    อ าเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130         

    หมายเลขโทรศัพท์ 097-080-5159  

    อีเมล์ natnisha5159@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


