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บทคัดย่อ 

 ในกำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท ำกำรศึกษำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ือง
เชื่อมภำยในคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อที่จะศึกษำอุปกรณ์และกำร
ใช้พื้นที่ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยในคลังสินค้ำ และกำรบริหำรพื้นที่และปริมำตรในกำร
จัดเก็บให้ประโยชน์สูงสุด  

 จำกกำรศึกษำคร้ังนี้ได้ทรำบถึงข้อมูลในกำรศึกษำ เช่น กำรใช้อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ
สินค้ำ เช่น รถยก, รถโฟลค์ลิฟท์ และกำรบริหำรพื้นที่หรือปริมำตรในกำรจัดเก็บสินค้ำคงคลังเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

 คณะผู้จัดท ำได้รับควำมรู้ในเร่ืองกำรใช้อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บภำยในคลังสินค้ำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ โครงกำรคร้ังนี้ไปเป็นข้อมูลในเร่ืองกำรใช้
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในสินค้ำได้อย่ำงดี รวมทั้งใช้ในกำรพัฒนำในปัจจุบันได้ด้วย ในกำรศึกษำคร้ังนี้ใช้
โปรแกรม Microsoft Word มำใช้ในกำรจัดท ำรูปเล่มโครงกำร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงกำรฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจำกได้รับควำมกรุณำอย่ำงสูงจำก 
อำจำรย์ อ ำไพ อุทัย อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำปรึกษำตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ด้วยควำมเอำใจใส่อย่ำงดียิ่ง ผู้ศึกษำโครงกำรตระหนักถึงควำมตั้งใจจริงและควำม
ทุ่มเทของอำจำรย์และขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง 
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหำรบริษัท โอสถสภำ จ ำกัด ที่มีแนวคิดให้นักศึกษำเข้ำศึกษำดู
งำนภำยในบริษัท  รวมถึงพนักงำน เจ้ำหน้ำที่และพี่วิทยำกร บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ควำมอนุเครำะห์เสียสละเวลำอันมีค่ำของทุกท่ำนที่ให้ค ำแนะน ำให้ควำมรู้ข้อมูล
ภำยในบริษัท รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่คอยดูแลควำมปลอดภัยกับ
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำภำยในบริษัท และท่ำนที่ให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เอ้ือต่อกำรจัดท ำโครงกำร ขอกรำบ
ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่ให้ค ำแนะน ำที่ดี เป็นก ำลังใจที่ดีเยี่ยมทุกคร้ัง และขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคน ที่ให้ค ำแนะน ำที่ดีในกำรศึกษำโครงกำรคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่คอยสนับสนุน
จนท ำให้กำรศึกษำโครงกำรคร้ังนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 อนึ่ง ผู้จัดท ำโครงกำรหวังว่ำ โครงกำรฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มำกก็น้อย จึงขอ
มอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่ คณะอำจำรย์ที่ได้ประสิทธิประสำทวิชำจนท ำให้ผลงำนกำรศึกษำโครงกำร
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบควำมกตัญญูกตเวทิตำคุณ แด่บิดำ มำรดำ และผู้มีพระคุณทุก
ท่ำน ส ำหรับข้อบกพร่องต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้ศึกษำโครงกำรขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดี
ที่จะรับฟังค ำแนะน ำจำกทุกท่ำนที่ได้เข้ำมำศึกษำ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำโครงกำร
ต่อไป 
 
           คณะผู้จัดท ำ 
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สารบัญ 
                                                                                                                                           หน้ำ 

บทคัดย่อ (1) 
กิตติกรรมประกำศ (2) 
สำรบัญ (3) 
สำรบัญภำพ (5) 
บทท่ี 1 บทน า  
  หลักหำรและเหตุผล 1  
            วัตถุประสงค์ 2  
            ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 2                                                                                               
บทท่ี 2 ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 3                                                                                    

ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 3                                                                                                  
นโยบำย,วิสัยทัศน์,พันธกิจ 5                                                                                        
ผังองค์กร 6                                                                                                             
แผนที่ต้ัง 7                                                                                                                              

 รูปภำพป้ำยหน้ำบริษัท 8                                                                                                        
 ผลิตภัณฑ์และภำพประกอบ 9                                                                                                                         
บทท่ี 3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 25 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้ำคงคลัง                                                                                  25 
 กำรควบคุมและกำรจัดเก็บสินค้ำคงคลัง                                                                                 
 กำรเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลัง                                                               
 หลักกำรใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลังสินค้ำ                                                                                                                                                                                   
 นิยำมศัพท์ 
                                                                                                                      
บทท่ี 4  การวิเคราะห์ความส าเร็จ  
 กำรบริหำรพื้นที่ภำยในคลังสินค้ำ                                                                           
 กำรจัดเก็บสินค้ำคงคลังในคลังสินค้ำ                                                                                                       
 ควำมปลอดภัยของกำรคัดแยกสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำในคลังสินค้ำ  
บทท่ี 5  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
 ข้อเสนอแนะ  
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\สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                                                                         หน้ำ  
 ข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ                                                                                                    
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
 ภำพผนวก ก.  ใบบันทึกกำรปฏิบัติงำน  
   ภำพผนวก ข.  ภำพกำรศึกษำดูงำนที่บริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 ภำพผนวก ค.  รูปขั้นตอนกำรจัดท ำโมเดล  
 ภำพผนวก ง.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร  
ประวัติคณะผู้จัดท า  
ใบพิสูจน์อัครวิสุทธ์                        

ใบคะแนนสอบน าเสนอโครงการ 



                                                                                                                                                            (5) 
 

สารบัญภาพ 
                                                                                                               หน้ำ 

รูปที่ 2.1 กลุ่มลูกค้ำ 4                     
รูปที่ 2.2 แผนผังองค์กร 6  
รูปที่ 2.3 ป้ำยชื่อบริษัท 8                                                           
รูปที่ 2.4 หน้ำบริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8  
รูปที่ 2.5 เคร่ืองตัดพลำสม่ำ รุ่น 200 – 300 แอมป์  9 
 รูปที่ 2.6 ตู้อบฟลักซ์   9  
 รูปที่ 2.7 ตู้อบลวดเชื่อม / กระบอกอบลวดเชื่อม 10    
รูปที่ 2.8 เคร่ืองดูดฟลักซ์ 10                 
รูปที่ 2.9 เคร่ืองตัดพลำสม่ำ (ระบบ Hand Cut) 10   
รูปที่ 2.10 เคร่ืองพับโลหะ แผ่นระบบ NC  11   
รูปที่ 2.11 เคร่ืองมำรค์แห่งยุคเทคโนโลยี 4.0  11   
รูปที่ 2.12 เคร่ืองมำรค์ไฟเบอร์เลเซอร์ 12                                                          
รูปที่ 2.13 เคร่ืองยึดจับหัวเชื่อมแบบไม่ใช้รำง 12                                                           
รูปที่ 2.14 เคร่ืองตัดเลเซอร์ส ำหรับแผ่นเหล็ก 13  
รูปที่ 2.15 เคร่ือง CNC ตัดท่อ 13                               
รูปที่ 2.16 อุปกรณ์ยึดจับหัวเชื่อม 14                                                           
รูปที่ 2.17 เคร่ืองตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลำสม่ำ รุ่น BENCH 14                                                                        
รูปที่ 2.18 เคร่ืองตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลำสม่ำ รุ่น BENCH 15                                                                        
รูปที่ 2.19 เคร่ืองเจำะสว่ำนฐำนแม่เหล็ก 15                                                                                     
รูปที่ 2.20 ดอกเจำะเจ็ทบอส 16  
รูปที่ 2.21 เคร่ืองเชื่อมส ำหรับลวดเซำะร่องและเคร่ืองซับเมิร์จ  16                                                           
รูปที่ 2.22 เคร่ืองบำกท่อแบบจับด้ำนใน 17   
รูปที่ 2.23 เคร่ืองเชื่อมทิก / อำร์กอน  17                                                                       
รูปที่ 2.24 ลวดเชื่อมลิงค์เวลด์ แอลเคอี 7016 18                                                           
รูปที่ 2.25 ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ลิงค์เวลด์เอฟซี 711 18                                
รูปที่ 2.26 ลวดเชื่อมอำร์กอนลิงค์เวลด์แอลเคที 56 – 50                                                                        19 
รูปที่ 2.27 ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ฮันคุก / ลวดเชื่อมอ๊อกฟอร์ด  20                                           
รูปที่ 2.28 ลวดเชื่อมอลูมิเนียมลิงค์เวลด์แอลเคเอ็ม / แอลเคที 4043 - 5356 20                                                                        
รูปที่ 2.29 ลวดเชื่อมมิกซีโอทูลิงค์เวลด์แอลเคเอ็ม 56  20                                            
รูปที่ 2.30 ลวดเชื่อมลิงค์เวลด์แอลเคอี 6013  21
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สารบัญภาพ  (ต่อ) 
 

                                                                                                                                                            หน้ำ                                                                                                                                   
รูปที่ 2.31 เคร่ืองเชื่อมลวดไฟฟ้ำ                                                                                  
รูปที่ 3.1  ตัวอย่ำงคลังสินค้ำกำรวำงแผนระบบกำรจัดเก็บ                                                                                                   
รูปที่ 3.2  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ                                                                                                     
รูปที่3.3ตัวอย่ำงสำยพำนล ำเลียงในอุตสำหกรรมอำหำร 
รูปที่ 3.4 ส่วนประกอบของสำยพำนล ำเลียง 
รูปที่ 3.5โครงสร้ำงของสำยพำนลวดสลิง 
รูปที่ 3.6 สำยพำนเส้นผิวหน้ำเรียบ                                                                                                         
รูปที่ 3.7 ผิวหน้ำก้ำงปลำ                                                                                                                       
รูปที่ 3.8 แบบผิงหน้ำเรียบพิเศษหรือมีโครงสร้ำงพิเศษ                                                                         
รูปที่ 3.9 ตัวอย่ำงรถยก                                                                                                                           
รูปที่ 3.10 ตัวอย่ำงรถยกใช้ยกวัสดุต่ำงๆ                                                                                                 
รูปที 4.1 นักศึกษำเข้ำเยี่ยมชมบริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด                                                      
รูปที่ 4.2 กำรจัดเก็บสินค้ำภำยในคลังสินค้ำ                                                                                            
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   บทที่ 1  
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

   เนื่องด้วยในธุรกิจปัจจุบันไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจขนำดเล็กหรือธุรกิจขนำดใหญ่ 
คลังสินค้ำถือเป็นส่วนส ำคัญของกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นพื้นที่ในกำรจัดเก็บสินค้ำ 
ส ำรองสินค้ำและวัตถุดิบเพื่อไว้คงสภำพที่ดีและพร้อมกับกำรใช้งำน คลังสินค้ำเป็นอีกหนึ่ง
ควำมส ำคัญที่ผู้ประกอบกำรจัดเก็บสินค้ำเพื่อทดแทนสินค้ำขำดตลำด ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรมีคลังสินค้ำเป็นของตนเองมำกขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคลังสินค้ำมีกำรพัฒนำมำก มีกำรน ำ
อุปกรณ์ยกขนเคลื่อนย้ำยที่ทันสมัยมำกขึ้นมำใช้ภำยในคลังสินค้ำ เพื่อลดแรงงำนคนและให้อุปกรณ์
ที่ทันสมัยเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น เพื่อควำมสะดวกสบำยและมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งกำร
วำงแผนกำรจัดกำรคลังสินค้ำก็เป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำงำนที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ แต่
ก่อนที่ผู้ประกอบกำรจะมีอุปกรณ์ยกขนเคลื่อนย้ำย ผู้ประกอบกำรควรจะต้องศึกษำข้อมูลของ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ว่ำอุปกรณ์ชนิดใดช่วยในเร่ืองใดบ้ำง เพรำะอุปกรณ์แต่ละตัวมีควำมสำมำรถที่
แตกต่ำงกันไปและมีกำรควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย มีกำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ยกขนเคลื่อนย้ำย เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำมำสื่อสำร
กับพนักงำนของตนเอง และผู้ประกอบกำรยังต้องศึกษำข้อมูลอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ต่ำงประเทศใช้ เพื่อ
น ำมำพัฒนำกำรจัดเก็บและกำรเคลื่อนย้ำยภำยในคลังสินค้ำของตนเอง 
   คลังสินค้ำนั้นมีสินค้ำเข้ำออกเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละวัน และจะต้องมีกำรจัดเก็บ
สินค้ำเข้ำภำยในคลัง เมื่อในอดีตส่วนใหญ่ใช้ด้วยแรงคน ขนสินค้ำจำกล่ำงขึ้นบนและบนลงล่ำงที
ละน้อย ต่อเนื่องจนครบแต่ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยมีกำรจัดกำรสินค้ำที่หลำกหลำย
รูปแบบ เช่น กำรหยิบสินค้ำทีละหลำยๆตัว หรือหยิบสินค้ำลงมำทั้งหมดออกจำกพำเลท ที่ใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองทุ่นแรงประเภทต่ำง ๆ ในกำรยกขน เคลื่อนย้ำยจัด เก็บ ซึ่ง
อุปกรณ์ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนเป็นกำรสนับสนุนกิจกรรม
ของคลังสินค้ำให้มีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนคุณภำพ ต้นทุน และเวลำซึ่งจ ำเป็นต่อกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
   จำกควำมน่ำสนใจจึงท ำกำรศึกษำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยใน
คลังสินค้ำ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อศึกษำกำรใช้อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่
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เคร่ืองเชื่อม พื้นที่และปริมำณในกำรจัดเก็บ เป็นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ
รุ่นต่อไปน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรศึกษำและประกอบอำชีพในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยในคลังสินค้ำ ของ บริษัท 

ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2.  เพื่อศึกษำกำรบริหำรพื้นที่ภำยในคลังสินค้ำ เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

กับกำรศึกษำและประกอบอำชีพในอนำคต 

3. เพื่อเปน็ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำรุ่นต่อไป 

4. เพือ่น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนควำมพอประมำณมำปรับใช้กับค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดท ำโครงกำร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทรำบถึงกำรใช้อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยในคลังสินค้ำ ของ 

บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2. ทรำบถึงกำรบริหำรพื้นที่ภำยในคลังสินค้ำ 

3. ทรำบถึงข้อมูลของอุปกรณ์กำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อม 

4. น ำควำมรู้ที่ได้ ปรับประยุกต์ใช้กับกำรศึกษำและประกอบอำชีพในอนำคตได้ 
5. สำมำรถน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนควำมพอประมำณมำปรับใช้กับ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติบริษัท 
   บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลำคม 2546 โดยมี 2 
บริษัทย่อยจำกบริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยลิงค์เวลด์จะมุ่งเน้นไปที่วัสดุกำรเชื่อมใน
ฐำนะผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย ในเดือนตุลำคม 2550 ได้ย้ำยไปที่ส ำนักงำนแห่งใหม่ (บำงนำ, 
กรุงเทพมหำนคร) ด้วยพื้นที่ที่กว้ำงขวำงของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหม่ท ำให้เรำสำมำรถจัดหำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดีขึ้นให้กับลูกค้ำได้มำกขึ้น 

   บริษัท เบิร์คลีย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2005 โดยเร่ิมจำกกำร
เป็น Distributor จ ำหน่ำยสินค้ำใน กลุ่มเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม ต่อมำบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ำสินค้ำ
ในกลุ่มของ Automation เป็นกลุ่มสินค้ำที่มีกำร ขยำยตัวและน่ำจะเติบโตในอนำคต เรำจึงมีโอกำส
นำเข้ำสินค้ำในกลุ่มนี้มำกขึ้น โดยเรำได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ ได้แก่ Tritool, Karnasch, 
Mangnatechในปัจจุบันเรำได้มีกำรเพิ่มเติมสินค้ำ Column & Boom , Marking Machine , Tube to 
Tube Sheet , Positioner เพิ่มเติม และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยลวดเชื่อม ,เคร่ือง
เชื่อม เช่น Sandvik , Linkweld , Asea,Tayor ฯลฯ อีกทั้งเรำยังมีทีม service ที่ได้รับกำรอบรมจำก
บริษัทผู้เชีย่วชำญโดยตรง ที่สำมำรถดูแลและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับตัวสินค้ำรวมไปถึงเทคนิคต่ำง ๆ 
ในกำรติดตั้งและใช้งำนตลอดเวลำที่ผ่ำนมำเรำได้รับควำมไว้วำงใจ จำกลูกค้ำในกำรเลือกใช้สินค้ำ
และบริกำร อำทิเช่น เคร่ืองตัด Plasma , เคร่ือง CNC , เคร่ืองเจำะ ฯลฯ รวมไปถึง สินค้ำในกลุ่ม 
Automation นอกจำกนี้แล้วบริษัทฯ เชื่อว่ำกำรสร้ำงทีมงำนที่ดี เท่ำกับกำรมีแผนงำนธุรกิจที่ ดี 
บุคคลำกรของบริษัทฯ ทุกคนมีควำม มุ่งมั่น และได้รับกำรฝึกอบรมที่มีคุณภำพนอกจำกกำรอบรม
ภำยในองค์กรแล้ว บุคคลำกรของบริษัทฯ ยังได้เรียนรู้จำก ผู้มีประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรอบรมจำกพันธมิตรทำงธุรกิจ หรือศูนย์ฝึกอบรมต่ำง ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนำ
ด้ำนกำรบริกำรและสรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเพื่อคุณภำพกำรผลิต
ที่ที่ยิ่งขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้ง 
  บริษัท แวร์บัสเตอร์ จ ำกัด ก่อตั้งเป็นบริษัทจ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท
โดยกลุ่มวิศวกรที่มำกประสบกำรณ์ ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้ เป็นสองส่วนใหญ่ๆคืองำน
ก่อสร้ำงและงำนเคร่ืองกล โดยกลุ่มแรกรับงำนโปรเจคเป็นหลัก และเทอนคีย์โปรเจคเช่น งำน
ก่อสร้ำงตึก,ที่พักอำศัย,ถนนทำงหลวง และงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ทั่วไปส่วนที่สองบริษัทออกแบบ 
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จัดหำ อุปกรณ์ขนส่งล ำเลียง วัสดุภำยในโรงงำน ตัวอย่ำงเช่น สำยพำนล ำ เลียง, โซ่ล ำเลียง, กระพ้อ
ล ำเลียง นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังสำมำรถผลิตงำนขึ้นรูปอื่น เช่น ระบบท่อดักอำกำศ, รำง สำยไฟ และ
รถเข็น รวมทั้งงำนที่ผลิตตำมแบบต่ำงๆ ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรในกำรที่ จะขยำยงำนของบริษัทให้ครบ
วงจร บริษัทรับซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักร และเคร่ืองยนต์ ในโรงงำนอุตสำหรรม จุดยืนของบริษัทไม่
เพียงถือคุณภำพของเคร่ืองจักรเป็นสิ่งส ำคัญ แต่เรำ ภูมิใจที่จะตอบสนองควำมต้องกำรและสิ่งที่
ลูกค้ำคำดหวังด้วยควำมซื่อสัตย์ และ ควำมรับผิดชอบในกำรบริกำร ทั้งนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญ
ในเวลำกำรผลิตและ เวลำในกำรส่งงำนให้ตรงตำมก ำหนด เรำสะสมรวบรวมควำมส ำเร็จ และควำม 
ภูมิใจตลอดมำ ควำมส ำเร็จที่ต่อเนื่องฝนงำนของบริษัทท ำให้เรำสำมำรถสถำปนำ ชื่อให้เป็นที่
น่ำเชื่อถือในกำรประกันคุณภำพงำนและอีกหนึ่งข้อดีของทำงบริษัทคือ กำรพัฒนำเคร่ืองจักรอยู่
ตลอดต่อเนื่องท ำให้เพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำน บริษัทมีกำรรับประกันในตัวสินค้ำที่สำมำรถ
ท ำให้ลูกค้ำใช้สินค้ำได้อย่ำงไว้วำงใจ 
   บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  เป็นผู้น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและ
อุปกรณ์ส ำหรับงำนเชื่อมครบวงจร โดยมีวิศวกรคอยให้ค ำปรึกษำตลอดกำรใช้งำน ด้วย
ประสบกำรณ์กว่ำ 15 ปี จำกกำรด ำเนินกิจกำรมำต้ังแต่ปี 2003 บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ยังคงควำมเป็นผู้น ำและมุ่งมั่นในกำรเลือกสรรสินค้ำและอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับงำนเชื่อม ตัด บำก 
เจำะโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ด้วยสินค้ำคุณภำพจำกต่ำงประเทศต่ำงๆ ที่ตอบสนองงำน
อุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำโครงกำรส ำคัญต่ำงๆ มำโดยตลอดและ
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรจำกแบรนด์ชั้นน ำต่ำงๆได้แก่ TRI TOOL, 
ASEA, TAYOR, MAGNATECH, KARNASCH, SANVIK, LINKWELD เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมี
กลุ่มสินค้ำ Column & Boom, Marking Machine, Tube to Tube Sheet, Positioner, เคร่ืองตัด
พลำสมำ เคร่ือง CNC, เคร่ืองเจำะ ดอกเจำะ รวมถึงสินค้ำในกลุ่ม Automation อีกมำกมำย ที่พร้อม
รองรับอุตสำหกรรมได้ครบวงจรมำกขึ้น 
 

ภำพที่ 2.1 กลุ่มลูกค้ำ 
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นโยบาย 
   บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) ให้ควำมมั่นใจที่จะจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพ
มุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัดซึ่งมุ่งที่
จะบรรลุเป้ำหมำยได้ด้วยกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก ำหนดนโยบำยไว้ดังนี้ 

1. สื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนทุกระดับอย่ำงชัดเจนเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ 

2. บริหำรจัดกำรและทบทวนข้อตกลงต่ำงๆจนมั่นใจว่ำมีควำมสำมำรถที่จะ
จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและตอบสนองควำมต้องกำรได้ทุกประกำร 

3. ส่งเสริมพัฒนำและฝึกอบรมขั้นตอนกำรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริษัทให้กับพนักงำน
รวมถึงกำรให้พนักงำนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในกำรจะผลักดันให้บริษัทฯ
สำมำรถบรรลุผลตำมนโยบำยของบริษัทฯ และต้องมีส่วนรับผิดชอบในกำร
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
 

วิสัยทัศน ์
"ตอบโจทย์ทุกงำนเชื่อม คุณภำพดีสมรำคำ ใช้ได้ในทุกอุตสำหกรรม โครงกำรใหญ่ๆเลือกใช้ " 

 

พันธกิจ 

1. "ลิงค์เวลด์"มุ่งพัฒนำทำงด้ำนกำรหำเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหม่ๆเข้ำมำให้บริกำร

ในทุกๆด้ำน 

2. "ลิงค์เวลด์"มุ่งมั่นส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงอุตสำหกรรมเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  

3. "ลิงค์เวลด์"มุ่งเน้นกำรใส่ใจให้บริกำรลูกค้ำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ

ผู้ใช้บริกำร 
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ภำพที่ 

อรยำ วังศรี 
ผู้จัดกำรฝ่ำย
กำรตลำด 

อรยำ วังศรี 
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท 

 

Mr. John Andrew Anderson 
ที่ปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค 

 
อรยำ วังศรี 

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตภัณฑ์ 
วัดสุเชื่อม 

พรพิมล วัดฟุ้ง
เฟื้อง 

ผู้จัดกำรด ำเนินกำร 

ครองบุณย์ รัตนประเสริฐ 

วิศวกร 

จ ำลอง เจริญ
สุข 

Sales Manager 

ภำสวิช ฐำนีพำณิชย์สกุล 

วิศวกร 

บัญชี / กำรเงิน 
Accounting & Finance 

Sales EX. 
สโตร์ 
Store 

 

ประมวล เย็นใจ 
Service 

ไอศูรย์ เทพสำสน์กุล 
ประธำนบริษัท 

 

เจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำนขำย  

วีระพงศ์ ไชย
ขันธ์ 

วิศวกรเชื่อม 

ปัทมนันท์  

ชอบสะอำด 

วรัญญำ 

ทองโรงใหญ่ 

นิวัฒน์ เย็นเสมอ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองเชื่อม 
สงกรำนต์ 

แก้วแช่ม 
สุภำพร 

เศษวิสัย 

วรำภรณ์ 

มำกสมบูรณ์ 

นำวิน สืบทอง 

มำนพ จีนน่วม 

อนุชำติ ลูมิง 
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แผนท่ีบริษัท 
 

 
 

ภำพที่ 2.2 แผนที่บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

 

 

บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  เวลำท ำกำร 

ตั้งอยู่ เลขที่ 13 ซอย ลำซำล 56   จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 – 17.00 น. 

ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบำงนำใต้   เสำร์ : 08.00 – 12.00 น. 

เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260   อำทิตย์ : วันหยุด 

โทร 02-361-8036-8 
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รูปภาพป้ายหน้าบริษัท  
 
 

 
 
 

ภำพที่ 2.3 ป้ำยชื่อหน้ำบริษัท 
 

 

 

ภำพที่ 2.4 หน้ำบริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

สินค้าท่ีจ าหน่าย 

 

 

 

ภำพที่ 2.5 เคร่ืองตัดพลำสม่ำ รุ่น 200-300 แอมป์ 
 

 

ภำพที่ 2.6 ตู้อบฟลักซ์ 
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ภำพที่ 2.7 ตู้อบลวดเชื่อม / กระบอกอบลวดเชื่อม 

 

ภำพที่ 2.8 เคร่ืองดูดฟลักซ์ 
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ภำพที่ 2.9 เคร่ืองตัดพลำสม่ำ (ระบบ Hand Cut) 

 

ภำพที่ 2.10 เคร่ืองพับโลหะแผ่นระบบ CNC 

ภำพที่ 2.10 เคร่ืองพับโลหะแผ่นระบบ NC 
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ภำพที่ 2.11 เคร่ืองมำร์คแห่งยุดเทคโนโลยี 4.0 

 

ภำพที่ 2.12 เคร่ืองมำร์คไฟเบอร์เลเซอร์ 
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ภำพที่ 2.12 เคร่ืองมำร์คไฟเบอร์เลเซอร์ 
 

 

ภำพที่ 2.13 อุปกรณ์ยึดจับหัวเชื่อมแบบไม่ใช้รำง 
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ภำพที่ 2.14 เคร่ืองตัดเลเซอร์ส ำหรับแผ่นเหล็ก 

 

ภำพที่ 2.14 เคร่ืองมำร์คหัวเจำะแบบตั้งพื้น 
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ภำพที่ 2.15 เคร่ือง CNC ตัดท่อ  

 

ภำพที่ 2.16 อุปกรณ์ยึดจับหัวเชื่อม 
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ภำพที่ 2.17 เคร่ืองตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลำสม่ำ รุ่น Bench 
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ภำพที่ 2.18 เคร่ืองตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลำสม่ำ รุ่น Bench 

 

ภำพที่ 2.19 เคร่ืองเจำะสว่ำนฐำนแม่เหล็ก 

 

ภำพที่ 2.20 ดอกเจำะเจ็ทบอส 
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ภำพที่ 2.20 เคร่ืองตัดพลำสม่ำ (ระบบ ซี เอ็น ซี) 

 

ภำพที่ 2.21 เคร่ืองเชื่อมส ำหรับลวดเซำะร่องและเคร่ืองมือซับเมิร์จ 
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ภำพที่ 2.22 เคร่ืองบำกท่อแบบจับด้ำนใน 

 

 

ภำพที่ 2.23 เคร่ืองเชื่อมทิก / อำร์กอน 
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ภำพที่ 2.24 ลวดเชื่อมลิงค์เวลด์ แอลเคอี 7016 

 

ภำพที่ 2.25 ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ลิงค์เวลด์ เอฟซี 711 
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ภำพที่ 2.26 ลวดเชื่อมอำร์กอนลิงค์เวลด์ แอลเคที 56 – แอลเคที 50 
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ภำพที่ 2.28 ลวดเชื่อมอลูมิเนียมลิงค์เวลด์ แอลเคเอ็ม/แอลเคที 4043 - 5356 

 

ภำพที่ 2.29 ลวดเชื่อมมิกซีโอทูลิงค์เวลด์ แอลเคเอ็ม 56 
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ภำพที่ 2.30 ลวดเชื่อมเปลื่อย 
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ภำพที่ 2.30 เคร่ืองเชื่อมซีโอทู / ฟลั๊กคอร์ 

 

ภำพที่ 2.31 เคร่ืองเชื่อมลวดไฟฟ้ำ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
- www.linkwelthailand.com   
- Facebook : Linkweldthailand 
- นิตยสำร บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

http://www.linkwelthailand.com/


 
 

 
 
 

 

บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูลเร่ืองกำรศึกษำอุปกรณ์
ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยในคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 
2. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
3. การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
4. หลักการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลังสินค้า 
5. นิยามศัพท์   

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

  คลังสินค้ำมีวิวัฒนำกำรมำเป็นเวลำนำน โดยได้รับอิทธิพลของแนวคิดจำกกำรเก็บ
รักษำอำหำร และวัตถุดิบในครัวเรือน ต่อมำได้พัฒนำกำรมำสู่กำรเก็บรักษำวัตถุดิบและสินค้ำไว้
เพื่อรอกำรผลิต และจ ำหน่ำย ในประเทศไทยวิวัฒนำกำรของคลังสินค้ำเร่ิมมีควำมส ำคัญเมื่อมี
ชำวต่ำงชำติ จำกยุโรปและอเมริกำ เข้ำมำมีบทบำทด้ำนกำรค้ำ ช่วงหลังสงครำมโลกคร้ังที่ 2 และ
จำกวิวัฒนำกำรของกำรค้ำและเศรษฐกิจของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ภำยหลังสิ้นสุด
สงครำมโลกคร้ังที่ 2 ประมำณปี พ.ศ. 2488 หรือ ค.ศ. 1945 เมื่อญ่ีปุ่นยอมแพ้สงครำมเป็นต้นมำ มี
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจกันอย่ำงมำกมำย สินค้ำเร่ิมมีกำรเคลื่อนย้ำยจำกท้องถิ่นหนึ่งสู่อีกท้องถิ่น
หนึ่ง พัฒนำไปสู่อีกเมืองหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งในเวลำต่อมำ ส่งผลต่อปริมำณกำรผลิต และ
กำรค้ำซึ่งผู้ผลิตเร่ิมมองเห็นควำมส ำคัญ ของระบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและเกี่ยวข้อง ไปถึงระบบของ
กำรจัดกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ ที่ป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต จนเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปที่ได้มีกำรผลิตแล้ว 
ปัจจัยเหล่ำนี้ ส่งผลไปสู่กำรแสวงหำวิธี กำรจัดกำรที่ดีเกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป ที่ผลิตไว้
เป็นจ ำนวนมำกวำงกองเพื่อรอกำรจ ำหน่ำย ผู้ประกอบกำรเองไม่สำมำรถหำวิธีกำรที่ดี ในกำร
จัดกำรเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่ำวได้ จึงได้เกิดแนวคิดในกำรจัดกำรเกี่ยวกับคลังสินค้ำ ซึ่งถือว่ำเป็นองค์ 
ประกอบส ำคัญอย่ำงยิ่งในระบบของกำรผลิตสินค้ำส่งผลต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ดี อีกทั้งยัง 

หมำยถึง กำรใช้ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

  คลังสินค้ำ (Warehouse) คือสถำนที่ส ำหรับวำงจัดเก็บพัก  กระจำยสินค้ำคงคลัง
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คลังสินค้ำมีชื่อเรียกต่ำงๆกัน อำทิ ศูนย์กระจำยสินค้ำ, ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำ และโกดัง ฯลฯ ค ำว่ำ

คลังสินค้ำจึงเป็นค ำที่มีควำมหมำยรวม ๆ ส่วนจะเรียกว่ำอะไรก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้ำแต่

ละประเภทคลังสินค้ำที่รับ สินค้ำเข้ำมำท ำกำรคัดแยก แล้วกระจำยออกไป เรียกว่ำ ศูนย์กระจำย

สินค้ำ (Distribution Center) และกระบวนกำร ดังกล่ำวเรียกว่ำ Cross Docking ในขณะที่คลังสินค้ำ

บำงแห่งมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมำคือหลัง รับสินค้ำเข้ำมำแล้ว ก็เก็บสินค้ำไว้และท ำหน้ำที่จัดสรรสินค้ำ

ก่อนส่งมอบตำมค ำสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับสินค้ำเข้ำ จัดเก็บ จัดสินค้ำตำมใบสั่งซื้อ 

(Order Picking) อันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลำและก ำลังคนมำกที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง 

กล่ำวคือ รับหน้ำที่ในกำรจ ำหน่ำยไว้ด้วย จึงเรียกว่ำศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำ กำรลดเวลำและขั้นตอนใน

ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำท ำได้ด้วยกำรน ำคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่งซื้อ ข้อควรค ำนึงถึงเกี่ยวกับ

คลังสินค้ำยังรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของสำยกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และกำรกระจำย

สินค้ำที่ไม่มีคลังสินค้ำเป็นของตัวเอง ไม่ต้องกำรสร้ำงคลังสินค้ำเองอำจใช้บริกำรเช่ำคลังสินค้ำ

สำธำรณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถำนที่ตั้ง คลังสินค้ำควรตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ได้อย่ำงลงตัว 

คลังสินค้ำเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้ำ ด้วยเหตุผลที่สินค้ำคงคลังมีหลำย

ประเภท Input ของ คลังสินค้ำจึงแตกต่ำงกันไป อำจมีจุดเร่ิมต้นจำกซัพพลำยเออร์น ำวัตถุดิบมำ

ป้อนให้คลังสินค้ำ หรือฝ่ำยพัสดุน ำ MRO (Maintenance Repair and Operation Supply ชิ้นส่วน

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำและสนับสนุนกำรผลิต) มำมอบให้ฝ่ำยผลิต ผู้ผลิตสินค้ำน ำสินค้ำ

ส ำเร็จ ส่งเข้ำคลังสินค้ำและกระจำยไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ ทั่วไปของสินค้ำคงคลัง  

   ควำมไม่แน่นอนของอุปสงค์ท ำให้ผู้ผลิตต้องวำงแผนและค ำนวณว่ำ จะจัดสรรปัน
ส่วนกำรผลิตเป็นจ ำนวนเท่ำใด เพื่อน ำ สินค้ำคงคลังมำสร้ำงคุณค่ำโดยกำรผลิตให้เป็นสินค้ำ กำร
วำงแผนจะท ำให้ทรำบว่ำควรผลิตจ ำนวนเท่ำใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แต่ละชนิดจ ำนวนเท่ำไร ใน
วัตถุดิบที่มีอำยุสั้นอย่ำงผักผลไม้ กำรวำงแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้ำงจ ำเป็นมำก เพรำะสินค้ำไม่มีควำม
เป็นอิสระ มีเงื่อนไข ด้ำนเวลำเป็นข้อจ ำกัด หำกต้องกำรให้อิสระอำจน ำเข้ำห้องเย็น แต่เป็นกำรเพิ่ม
ต้นทุน กำรทรำบอุปสงค์ท ำให้ได้ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้ำคงคลังส่งผลต่อเนื่องต่อระบบกำรผลิต
และจ ำหน่ำยสินค้ำ  

คลังสินค้ำมีควำมส ำคัญในแง่ที่เป็นทั้งทำงเข้ำและทำงออกของวัตถุดิบไปจนถึง
สินค้ำส ำเร็จรูป ดังนั้นก่อนกำรพยำกรณ์ อุปสงค์ จึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจกำรจัดหำวัตถุดิบ/สินค้ำ 
(Supply) เข้ำใจแนวคิดกำรจัดกำรวัตถุดิบและแนวคิดกำรกระจำยสินค้ำ  

คลังสินค้ำ (Warehouse) คือ สถำนที่ใช้ในกำรเก็บรักษำสินค้ำให้อยู่ในสภำพและ 
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คุณภำพที่พร้อมจะน ำส่งมอบให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ร้องขอ โดยอำจเรียกเป็นชื่ออ่ืน ๆ 

เช่น คลังสินค้ำ (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ (Storage) , ที่เก็บสินค้ำ (Whaft)  

คลังพัสดุ (Depot) , ฉำงเก็บสินค้ำ (Silo) , แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน 

(Bonded Warehouse) โดยไม่ว่ำจะเรียกว่ำอะไร คลังสินค้ำก็จะท ำหน้ำที่เหมือนกัน คือ เป็นสถำนที่

เก็บรักษำสินค้ำหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่ำง ๆของกระบวนกำร 

Supply Chain 

 
   ภำพที่ 3.1 ตัวอย่ำงคลังสินค้ำ 

 กำรวำงแผนระบบกำรจัดเก็บ (Storage Planning) ผู้บริหำรจะต้องมีกำรก ำหนด

แผนงำนโดยพิจำรณำแนวทำงขนำดของคลังสินค้ำ (Sizing the Warehouse) มีกำรค ำนวณคลังสินค้ำ

ออกเป็นลูกบำศก์เมตร ทั้งควำมกว้ำง ควำมยำวและควำมสูง ตลอดจนมีกำรก ำหนดพื้นที่ที่ใช้ในกำร

จัดเก็บสินค้ำโดยพิจำรณำเป็นร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงระบุวัตถุประสงค์กำรใช้สอยพื้นที่แต่

ละส่วน 

 งำนรับสินค้ำ (Goods Receipt)งำนรับสินค้ำเกี่ยวกับเร่ืองต่ำงๆ ที่จะต้องปฏิบัติใน

ขณะที่สินค้ำได้ส่งเข้ำมำยังคลังสินค้ำเพื่อกำรจัดเก็บรักษำ กำรด ำเนินกรรมวิธีในกำรแรกรับต่อ

สินค้ำที่ถูกส่งเข้ำมำนั้นอย่ำงทันทีทันใดและถูกต้องแน่นอน ย่อมมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน

คลังสินค้ำที่มีประสิทธิผลและ กำรเก็บรักษำเบื้องต้น รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนรับสินค้ำย่อม

ผิดแปลกกันออกไป โดยขึ้น อยู่ กับแบบสินค้ำ และแบบของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บ

รักษำ สินค้ำอำจได้รับเข้ำมำจำก แหล่งต่ำงกัน กำรขนส่งสินค้ำมำยังสินค้ำอำจกระท ำด้วย

ยำนพำหนะที่แตกต่ำงกัน ด้วยภำชนะ บรรจุหีบห่อที่มีลักษณะแตกต่ำงกัน สิ่งเหล่ำนี้ย่อมมีผลท ำให้
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รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำนรับสินค้ำแตกต่ำงกันออกไปด้วย กำรจัดท ำเอกสำรในกำรรับสินค้ำ 

และกำรด ำเนินกรรมวิธีแรกรับที่รวดเร็ว และถูกต้องย่อมมีควำมส ำคัญและเป็นเร่ืองจ ำเป็นส ำหรับ

กิจกำรคลังสินค้ำที่มีประสิทธิผล 

 กำรตรวจพิสูจน์ทรำบ (Identify goods) เพื่อรับรองควำมถูกต้องในเร่ืองของ ชื่อ 

แบบ หมำยเลข หรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินค้ำ รำยกำรนั้น ควำมจ ำเป็นในเร่ือง

เหล่ำนี้อำจไม่เหมือนกันกับคลังสินค้ำแต่ละประเภท ทั้งนี้ยังรวมถึงกำรตรวจสภำพ ซึ่งหมำยถึงกำร

ตรวจสภำพ จ ำนวน และคุณสมบัติของสินค้ำที่จะได้รับเข้ำมำนั้นว่ำถูกต้องตรงตำมเอกสำรกำรส่ง

หรือไม่ 

 กำรตรวจแยกประเภท (Sorting goods) ในสินค้ำหรือวัสดุบำงอย่ำงอำจมีควำม

จ ำเป็นต้องแยกประเภทเพื่อควำมสะดวกในกำรเก็บรักษำเช่น เป็นของดี ของช ำรุด ของเก่ำ ของใหม่ 

ซึ่งต้องแยกออกจำกกันในกำรเก็บรักษำคลังสินค้ำ 

 งำนจัดเก็บสินค้ำ (Put away)กำรขนย้ำยสินค้ำจำกพื้นที่รับสินค้ำเข้ำไปยังต ำแหน่ง

เก็บที่ได้ไว้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ และจัดวำงสินค้ำนั้นไว้อย่ำงเป็นระเบียบรวมทั้งกำรบันทึกเอกสำร

เก็บรักษำที่เกี่ยวข้องเช่น บัตรต ำแหน่งเก็บ ป้ำยประจ ำกอง และปัจจุบันมีกำรใช้ระบบรหัสแท่ง

รวมถึงระบบ RFID เป็นต้น ก่อนที่จะจัดวำงสินค้ำลงไปในที่เก็บอำจจ ำเป็นต้องจัดแจงสินค้ำนั้นให้

เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถจัดเก็บให้อย่ำงมั่นคงเป็นระเบียบ และประหยัดเนื้อที่เวลำแรงงำน และ

ง่ำยแก่กำรดูแลรักษำและ กำรน ำออกเพื่อกำรจัดส่งออกในโอกำสต่อไป เช่น กำรบรรจุหีบห่อใหม่

ให้ได้มำตรฐำน เป็นต้น ปัญหำที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งคือกำรพิจำรณำตกลงใจซื้อเคร่ืองมือยกขนที่

เหมำะสมกับลักษณะของ สินค้ำและระยะที่ต้องเคลื่อนย้ำยสินค้ำเข้ำสู่ต ำแหน่งเก็บซึ่งมีหลัก

พิจำรณำว่ำ รถยกขนส ำหรับ กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำได้หรือไม่ 

 งำนดูแลรักษำสินค้ำ (Holding goods) หลังจำกที่ได้จัดเก็บสินค้ำในพื้นที่เก็บรักษำ

ของคลังสินค้ำ จะต้องเอำมำตรกำรต่ำงๆของกำรดูแลรักษำมำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ำที่เก็บ

รักษำอยู่ในคลังสินค้ำเกิดควำมเสียหำยสูญหำยหรือเสื่อมคุณภำพ อันเป็นภำระรับผิดชอบที่ส ำคัญ

ของผู้เก็บรักษำ สินค้ำนี้ต้องได้รับกำรป้องกันจำกกำรถูกขโมย ป้องกันจำกสภำพอำกำศ งำนดูแล

รักษำสินค้ำอำจประกอบด้วยงำนย่อยต่ำงๆ เช่น 

 (1) กำรตรวจสภำพ กำรตรวจอย่ำงละเอียดตำมระยะเวลำ ตำมลักษณะเฉพำะของ

สินค้ำแต่ละประเภท แต่ละชนิด ซึ่งมีกำรเสื่อมสภำพตำมเวลำในกำรเก็บรักษำที่แตกต่ำงกัน เป็น

สินค้ำเสียง่ำยต้องได้รับกำรตรวจบ่อยกว่ำสินค้ำที่เสียยำก 

 (2) กำรถนอม สินค้ำบำงประเภทย่อมต้องกำรถนอมตำมระยะเวลำ 
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 (3) กำรตรวจสอบ หมำยถึงกำรตรวจตรำนับสินค้ำในที่เก็บรักษำเพื่อสอบยอดกับ

บัญชีคลุมในคลังสินค้ำไม่น้อยกว่ำปีละ 2 คร้ัง ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ฝำกและเจ้ำหนี้ของผู้ฝำกคือผู้รับ

จ ำน ำสินค้ำ ไม่ทรำบด้วยเพื่อจะได้เข้ำมำ ร่วมในกำรตรวจสอบหำกเขำต้องกำร  

 งำนจัดส่งสินค้ำ (Dispatch goods)กำรจัดส่งหรือกำรจ่ำยสินค้ำให้แก่ผู้รับหรือกำร

คืนสินค้ำให้แก่ผู้ฝำก หรือผู้มีสิทธิในกำรรับสินค้ำคืนส ำหรับ กรณีคลังสินค้ำสำธำรณะ ในระบบ

กำรบริหำรพัสดุนั้นกำรเก็บรักษำในคลังวัสดุมีจุดม่งหมำย ในที่สุดคือกำรจ่ำยพัสดุให้แก่ผู้รับใน

สภำพที่พร้อมส ำหรับกำรน ำไปใช้ในกำรจัดส่งเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะขบวนกำรเก็บรักษำทั้งปวงที่ได้

กระท ำมำก็เพื่อให้กำรจัดส่งสำมำรถให้กระท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

ควำมล้มเหลวในกำรบริหำรของพัสดุนั้นจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ กำรจัดส่งให้แก่ผู้ใช้ไม่ทันเวลำ

ตำมควำมต้องกำร 

 กำรน ำออกจำกที่เก็บ (Picking)กำรน ำสินค้ำออกจำกที่เก็บเพื่อกำรจัดส่ง เป็นกำร

เลือกเอำสินค้ำจำกพื้นที่ต่ำงๆ ในคลังเก็บสินค้ำมำรวมกันไว้ ยังพื้นที่จัดส่งเพื่อกำรตรวจสอบควำม

ถูกต้อง และพิสูจน์ให้แน่นอนว่ำเป็น ไปตำมหลักฐำนกำรสั่งจ่ำย หรือตำมควำมต้องกำรของผู้รับ 

หรือตำมละจุดหมำยปลำยทำงที่จะส่งกำรเลือกหยิบสินค้ำ สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 4 กลุ่ม ดังนี้  

 - Discreet picking กำรเลือกหยิบสินค้ำทีละรำยกำรแล้วด ำเนินกำรตั้งแต่ต้นจนจบ  

 - Batch picking กำรเลือกหยิบสินค้ำเป็นชุดหรือโหล  

 - Zone picking กำรเลือกหยิบของตำมโซนที่เลือกไว้ในคลังเก็บ  

 - Wave picking กำรเลือกหยิบตำมชนิดของกำรขนส่ง 

 กำรจัดส่ง (Shipping)ประกอบด้วยกำรตรวจสอบค ำสั่งซื้อที่จะส่งไป กำรปรับปรุง

รำยงำนสินค้ำคงคลัง กำรแยกประเภทสินค้ำ และกำรจัดบรรจุภัณฑ์ตำมค ำสั่งซื้อ ซึ่งสินค้ำจะถูก

จัดเก็บในกล่อง หีบห่อ พำเลทหรือตู้คอนเทนเนอร์ และมีกำรติดสลำก ระบบบำร์โค้ด กำรบันทึก

ข้อมูลเพื่อเตรียมส่งสินค้ำออกจำกคลัง เช่น ต้นทำง ปลำยทำง ผู้ส่งผู้รับ และรำยละเอียดสินค้ำที่ส่ง 

เป็นต้น ซึ่งมีกิจกรรมย่อยต่ำงๆ ได้แก่  

 (1) กำรบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์  

 (2) กำรท ำเคร่ืองหมำย  

 (3) กำรบรรทุกและส่งมอบ 

 กำรส่งสินค้ำผ่ำนคลัง (Cross docking)เป็นกำรส่งสินค้ำผ่ำนระหว่ำงจุดที่รับ

สินค้ำเข้ำและจุดที่ส่งสินค้ำออก โดยไม่ต้องน ำสินค้ำเข้ำไปเก็บในคลังสินค้ำ กำรส่งสินค้ำผ่ำนคลัง

ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกลุ่มผู้ค้ำปลีก ซึ่งเป็นกำรรวบรวมผลิตภัณฑ์จำกผู้ค้ำส่งหลำยรำยเข้ำด้วยกัน
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เพื่อจัดส่งให้กับร้ำนค้ำย่อยต่อไป โดยทั่วไปนิยมใช้ใน กำรด ำเนินงำน เนื่ องจำกผลกระทบต่อ

ต้นทุนและกำรให้บริกำรลูกค้ำ ตัวอย่ำงเช่น ประมำณ 75% ของกำรกระจำยสินค้ำประเภทอำหำรจะ

ใช้กำรส่งสินค้ำผ่ำนคลัง โดยที่เมื่อรับสินค้ำจำกซัพพลำยเออร์แล้วจะเตรียมส่งต่อไปร้ำนค้ำปลีก

ทันที โดยไม่ต้องกำรน ำสินค้ำเข้ำเก็บในคลังแต่อย่ำงใด กำรส่งผ่ำนคลังจะช่วยลดเวลำและต้นทุน

ในกำรน ำสินค้ำเข้ำเก็บในคลัง และท ำให้ระดับกำรให้ บริกำรลูกค้ำสูงขึ้น 

ประเภทของคลังสินค้ำแบ่งตำมลักษณะทำงกำยภำพ (Physical) ได้เป็น 

1. คลังสินค้ำที่มิดชิด มีก ำแพง เพดำน และประตู ได้แก่ คลังสินค้ำทั่วไป ซึ่งบำง

แห่งจะมีกำรควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีกำรติดต้ังเคร่ืองท ำควำมเย็น (Frozen Warehouse)  

   2. คลังสินค้ำที่มีแต่หลังคำ แต่ไม่มีผนัง ใช้ในกำรเก็บสินค้ำซึ่งไม่เสียหำยจำก

สภำวะอำกำศ มักเป็นสินค้ำขนำดใหญ่และมีน้ ำหนัก ซึ่งโอกำสที่จะเสียหำยหรือสูญหำยได้ยำก  

  3. คลังสินค้ำกลำงแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีกำรยกพื้น มีระบบป้องกันน้ ำท่วม 

ไม่มีหลังคำ หรือสิ่งก่อสร้ำง หำกไม่มีคุณสมบัติดังกล่ำวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ำกลำงแจ้งแต่อำจเป็น

ลำนวำงสินค้ำทั่วไป คลังสินค้ำกลำงแจ้ง อำจได้แก่ ลำนที่ใช้ในกำรเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น 

ตำม ICD หรือ ท่ำเรือ หรือ สนำมบิน นอกจำกนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ำกลำงแจ้ง ใช้เก็บสินค้ำที่มีขนำด

ใหญ่ หรือสินค้ำ เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธำตุต่ำง ๆ  

  4. คลังสินค้ำที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ที่สินค้ำน ำเข้ำหรือเอำออก 

โดยวิธีดูดผ่ำนท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ ำมัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอำหำรสัตว์ , สินค้ำกำรเกษตร

ต่ำง ๆ  

  5. คลังสินค้ำเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวำง (Deck) ของเรือสินค้ำ หรือเคร่ืองบินหรือ

โบกี้เก็บสินค้ำของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อ

รอกำรส่งมอบ  

  6. คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่ง

ปัจจุบันถือเป็นสินค้ำประเภทหนึ่ง ซึ่งสำมำรถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องกำร โดยวิธี Down Load ผ่ำน

เครือข่ำย Network เช่น Web site เป็นต้น  

   สินค้ำคงคลัง (Inventory) จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งกิจกำรต้องมีไว้
เพื่อขำยหรือผลิต  

  - วัตถุดิบ คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมำเพื่อใช้ในกำรผลิต 
- งำนระหว่ำงกระบวนกำรผลิต เป็นชิ้นงำนที่อยู่ในขั้นตอนกำรผลิตหรือรอคอยที่ 

จะผลิตในขั้นตอนต่อไปโดยที่ยังผ่ำนกระบวนกำรผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน 
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  -  วัสดุซ่อมบ ำรุง คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เคร่ืองจักรที่ส ำรองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อ
ชิ้นส่วนเดิมเสียหำยหรือหมดอำยุกำรใช้งำน 

  -  สินค้ำส ำเร็จรูป คือ ปัจจัยกำรผลิตที่ผ่ำนทุกกระบวนกำรผลิตครบถ้วน พร้อมที่
จะน ำไปขำยให้ลูกค้ำได้ 

  - แรงงำน 
  -  เงินลงทุน 
  -  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ 
  สินค้ำคงคลัง หมำยถึง หมำยถึงวัสดุหรือสินค้ำต่ำง ๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใน

กำรด ำเนินงำนอำจเป็นกำรด ำเนินกำรผลิต ด ำเนินกำรขำย หรือด ำเนินงำนอ่ืน ๆ สินค้ำคงคลังแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

             1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมำใช้ในกำรผลิต 
2. งำนระหว่ำงท ำ (Work-in-Process) คือชิ้นงำนที่อยู่ในขั้นตอนกำรผลิตหรือรอ

คอยที่จะผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยที่ยังผ่ำนกระบวนกำรผลิตไม่ครบทุก
ขั้นตอน 

3. วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) คือวัสดุกิจกำรจัดหำมำเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำที่จะใช้เพื่อกำรผลิตสินค้ำโดยตรง 
  4. สินค้ำส ำเร็จรูป (Finished Goods) คือเป็นสินค้ำที่มีส่วนประกอบและผลิตเสร็จ

ครบบริบูรณ์ตำมลักษณะและคุณสมบัติในสภำพพร้อมที่จะน ำออกมำจ ำหน่ำยได้ 
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง(Purpose of Inventory Management) 

  • สำมำรถมีสินค้ำคงคลังบริกำรลูกค้ำในปริมำณที่เพียงพอ และทันต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำเสมอเพื่อสร้ำงยอดขำยและรักษำระดับของส่วนแบ่งตลำดไว้ 

  • สำมำรถลดระดับกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังต่ ำที่สุดเท่ำที่จะท ำได้เพื่อท ำให้
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำลงด้วย 

ประโยชน์ของสินค้ำคงคลัง (Benefit of Inventory) 
  1. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ประมำณกำรไว้ในแต่ละช่วงเวลำ ทั้งใน

และนอกฤดูกำล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้ำคงคลังไว้ในคลังสินค้ำ 
  2. รักษำกำรผลิตให้มีอัตรำคงที่สม่ ำเสมอ เพื่อรักษำระดับกำรว่ำจ้ำงแรงงำน กำร

เดินเคร่ืองจักร ฯลฯ ให้สม่ ำเสมอได้โดยจะเก็บสินค้ำที่ขำยไม่หมดในช่วงขำยไม่ดีไว้ขำยตอนช่วง
ขำยดีซึ่งช่วงนั้นอำจจะผลิตไม่ทันขำย 

  3. ท ำให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมำณจำกกำรจัดซื้อคร้ังละมำก ๆ 
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  4. ป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ และผลกระทบจำกเงินเฟ้อเมื่อสินค้ำในท้องตลำด

มีรำคำสูงขึ้น 

 5. ป้องกันของขำดมือด้วยสินค้ำเผือ่ขำดมือ (safety stock) เมื่อเวลำรอคอยล่ำช้ำ 

หรือบังเอิญได้ค ำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกะทันหัน 

6. ท ำให้กระบวนกำรผลิตสำมำรถด ำเนินกำรต่อเน่ืองอย่ำงรำบร่ืนไม่มีกำรหยุด 

หยุดชะงักเพรำะของขำดมือจนเกิดควำมเสียหำยแก่กระบวนกำรผลิตซึ่งจะท ำให้คนงำนว่ำงงำน 

เคร่ืองจักรถูกปิดผลิตไม่ทันค ำสั่งของลูกค้ำ 

กำรจัดกำรคลังสินค้ำ เป็นกิจกรรมหลักในโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงสุดในปัจจุบัน 

เป็นกำรด ำเนินงำนที่สนับสนุนกำรผลิตและกำรตลำดเปน็ที่รองรับสินค้ำคงคลังในซัพพลำยเชน ใน

ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมที่ต้องแข่งขันอย่ำง รุนแรงในสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจในปั จจุบัน 

สำมำรถฝ่ำฟันอุปสรรคผ่ำนไปได้ โดยทั้งนี้กำรจัดกำรคลังสินค้ำที่ดี จะช่วย เป็นแนวทำงลดควำม

ผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนคลังสินค้ำ สำมำรถหำทำงป้องกันปัญหำ ที่อำจเกิดขึ้นและเป็นแนวทำง

ในกำรด ำเนินงำนคลังสินค้ำ ให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับกล

ยุทธ์ทั้งภำยในบริษัทและตลอด ซัพพลำยเชนในกระบวนกำรทำงธุรกิจ สำมำรถสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจแบบยั่งยืนในอนำคต 

ควำมหมำยของกำรจัดกำรคลังสินค้ำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรคลังสินค้ำ พันธ

กิจของกำรจัดกำรคลังสินค้ำประโยชน์ของ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควำมสัมพันธ์กำรคลังสินค้ำกับ

กิจกรรมอ่ืนกำรจัดกำรในคลังสินค้ำ กิจกรรมหลักของกำรคลังสินค้ำ โดยงำนหลักของกำร

คลังสินค้ำ แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้ งำนรับสินค้ำ (Goods Receipt) ,กำรตรวจพิสูจน์ทรำบ 

(Identify goods),กำรตรวจแยกประเภท (Sorting goods) ,งำนจัดเก็บสินค้ำ (Put away), งำนดูแล

รักษำสินค้ำ (Holding goods) ,งำนจัดส่ง สินค้ำ (Dispatch goods) ,กำรน ำออกจำกที่เก็บ (Picking), 

กำรจัดส่ง (Shipping) และ กำรส่งสินค้ำผ่ำนคลัง (Cross docking) นอกจำกนี้ยังได้กล่ำวถึงกำร

ออกแบบคลังสินค้ำ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลักและรวมทั้งกรณีศึกษำ (Case Study) ที่เกี่ยวกับ 

ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรในคลังสินค้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจกำร

จัดกำรคลังสินค้ำมำกขึ้น 

ปกติแล้วคลังสินค้ำคือสถำนที่ส ำหรับเก็บวัตถุดิบต่ำงๆ ไม่ก็เป็นสถำนที่ส ำหรับ

กำรเก็บชิ้นงำนระหว่ำงกำรผลิตอยู่ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ว่ำจะมีเอำไว้ส ำหรับกำรเก็บสิ่งใดก็ตำมแต่กำร

บริหำรจัดกำรถือเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงมำกส ำหรับธุรกิจ เพรำะหำกมีกำรวำงแบบแผนโครงสร้ำง
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กำรจัดเก็บได้ดีนั่นก็หมำยถึงธุรกิจมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จสูง เหนือสิ่งอ่ืนใดก็มีประเภทในกำร

จัดเก็บเช่นกัน ลองมำท ำควำมรู้จักกับกำรจ ำแนกประเภทคลังสินค้ำว่ำมีประเภทไหนบ้ำง 

คลังสินค้ำแบ่งตำมประเภทธุรกิจ 

1. คลังสินค้ำสำธำรณะ – เป็นคลังที่เจ้ำของธุรกิจสร้ำงหรือเปิดขึ้นเพื่อเก็บรักษำมี

ค่ำเช่ำ อำทิ ห้องเย็น โกดังทั่วไป หำกบริษัทไม่ต้องกำรจะสร้ำงโรงงำนนั้นๆ ไม่ต้องกำรสร้ำงห้อง

เย็นหรือโกดังของตนเองก็ให้ไปเช่ำคลังสำธำรณะเพื่อเก็บเอำไว้ 

2.คลังสินค้ำส่วนตัว –ที่บริษัทแต่ละบริษัทได้สร้ำงขึ้นมำเป็นของตนเอง ในพื้นที่

ของบริษัทครอบครองอยู่ เช่น คลังสินค้ำแบบส ำเร็จรูป คลังวัตถุดิบ กำรใช้เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบของ

บริษัทเท่ำนั้นห้ำมให้คนอ่ืนเข้ำมำยุ่งเกี่ยวเด็ดขำด 

คลังสินค้ำตำมลักษณะงำน 

1.ศูนย์กระจำยสินค้ำ – เป็นบริเวณซึ่งมีหน้ำที่หลำกหลำย สถำนที่ เชื่อมโยง

ระหว่ำงผู้ผลิตและผู้ขำยปลีก ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง จัดเก็บให้กับลูกค้ำได้ตำมควำมต้องกำร พูด

ให้เข้ำใจง่ำยๆ ก็คือสถำนที่ส ำหรับพักของเพื่อส่งกระจำยไปยังแหล่งอ่ืนๆ ตำมพื้นที่อันได้รับ

มอบหมำยต่อไป 

2.ศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำ – คือคลังส ำหรับรับและส่งสินค้ำเวลำเดียวกัน 

ไม่ก็คลังสินถูกออกแบบพิเศษเพื่อขนถ่ำยจำกพำหนะหนึ่งไปยังอีกพำหนะหนึ่ง คล้ำยกับว่ำแห่งนี้

เป็นจุดกำรเปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ กำรรวบรวม คัดแยก จำกผู้ผลิตรำยใหญ่ส่งต่อให้กับผู้ค้ำรำยย่อยอ่ืนๆ 

ต่อไป 

คลังสินค้าแบ่งตามลักษณะ 

1.คลังสินค้ำทั่วไป – เก็บหลำกหลำยดูแลง่ำย ไม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น อุปโภค

บริโภคทั่วไป 

2.คลังสินค้ำของสด – เก็บของสดโดยเฉพำะ อำทิ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรแช่

แข็ง เคร่ืองดื่ม เปน็สิ่งที่ต้องใส่ใจมำกกว่ำปกติในอุณหภูมิอันเหมำะสมตำมประเภทนั้นๆ 

3.คลังสินค้ำอันตรำย – เก็บสิ่งของที่มีควำมอันตรำยสูง เช่น สำรเคมี สำรพิษ วัตถุ

ระเบิด เชื้อเพลิงต่ำงๆ ต้องแยกประเภทของสิ่งของในคลังอย่ำงชัดเจน มีกำรจัดกำรด้ำนกำรเก็บ

เหมำะสม อุณหภูมิคงที่ สิ่งของบำงชนิดจ ำเป็นต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนเกี่ยวข้องด้วย ไม่ใช่ว่ำ

ใครจะสร้ำงคลังเพื่อเก็บสิ่งของเหล่ำนี้ได้ 
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4.คลังสินค้ำแบบพิเศษ (คุมอุณหภูมิ ควำมชื้น) – คลังขนำดเล็กเก็บสิ่งของมูลค่ำ

สูง ต้องควบคุมควำมชื้นและอุณหภูมิเพื่อให้ยังคงอยู่ได้ยำวนำน เช่น ยำ เวชภัณฑ์บำงตัว สำรเคมี

บำงอย่ำง ต้องมีกำรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บสินค้ำเหล่ำนี้เพิ่มเติมด้วย 

WMS (Warehouse Manager) ระบบจัดการคลังสินค้า 

คือ ระบบกำรจัดกำรข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวกับตัวสินค้ำ หรือวัตถุดิบที่ใช้ใน

กระบวนกำรผลิตสินค้ำ โดยอำศัยระบบ Barcode เข้ำมำช่วยก ำหนดตัวตนของสินค้ำ หรือวัตถุดิบ

แต่ละตัว และน ำข้อมูลตัวสินค้ำหรือวัตถุดิบบันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อน ำข้อมูลดังกล่ำวไปจัดกำร

ในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมที่เรำต้องกำร โดยมีกำรกระท ำอยู่ 3 กระบวนกำรหลัก คือ กระบวนกำรรับเข้ำ 

ระบบจัดการคลังสินค้าสามารถแบ่งตามลักษณะการท างานโปรแกรมได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
ระบบจัดการคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป  

                           คือ ระบบคลังสินค้ำที่ได้ถูกแบบตัวระบบไว้อยู่ โดยจะรูปแบบกำรท ำงำนแบบ
ตำยตัว เปลี่ยนข้อมูล หรือระบบกำรท ำงำนได้น้อย มีข้อจ ำกัดตำมข้อก ำหนดตำมเวอร์ชันที่ผู้จัดท ำ
ก ำหนดไว้แล้ว เช่น Version Standard ไม่สำมำรถเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลได้ หรือ Version Advance 
รองรับกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล        
                ข้อดีของระบบจัดการคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป คือ 
                 - รำคำถูก เนื่องจำกพัฒนำแค่ครั้งเดียว สำมำรถน ำไปใช้งำนหลำยๆทีได้ 
                - มีฟังก์ชันกำรท ำงำนให้เลือกใช้หลำกหลำย 
                - พร้อมติดตั้ง และใช้งำนได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลำพัฒนำใหม่ 
               ข้อเสียของระบบการจัดคลังสินค้าแบบส าเร็จรูป คือ 
                 - ระบบไม่ตรงตำมขั้นตอนกำรท ำงำนของผู้ใช้งำน ผู้ใช้งำนต้องปรับตัวเข้ำหำ 
                 - ระบบมีควำมยึดหยุ่นน้อย กำรจะพัฒนำระบบเพิ่มเติมท ำได้ยำก 
                - เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ยำก หรือจ ำกัดตำมโปรแกรมก ำหนดไว้ 
                - เกิดกำรต่อต้ำน ระบบ หรือผู้ใช้งำนไม่อยำกใช้งำนระบบ เนื่องจำกต้องเรียนรู้ 
                 - หำกโปรแกรมไม่ได้ถูกพัฒนำจำกผู้ขำยอย่ำงต่อเน่ือง กำรใช้งำนเพื่อรองรับ 

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ 
                           คือ ระบบจัดกำรคลังสินค้ำที่เขียนขึ้นมำจำกกำรท ำงำนจริงของผู้ใช้งำน โดยกำร
เข้ำไปศึกษำกำรท ำงำนตำมขั้นตอนต่ำงๆ ตำมจริง แล้วน ำข้อมูลมำเขียนเป็นรูปแบบของ Work 
Flow เพื่อสร้ำงแบบจ ำลองระบบจัดกำรคลังสินค้ำ โดยระบบจัดกำรคลังสินค้ำแบบเขียนตำมควำม
ต้องกำร จะได้ระบบตำมที่ผู้ใช้งำนต้องกำรจริงๆ ท ำให้ผู้ใช้งำนง่ำยในกำรท ำงำน 
    ข้อดีของระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ 
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                 - ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนระบบตำมควำมต้องกำรจริง 
                - เรียนรู้กำรท ำงำนของระบบได้เร็วรวด เนื่องจำกพัฒนำมำจำกกำรท ำงำนของ
ผู้ใช้งำนเดิม 
  - ลดแรงต้ำนทำนระหว่ำงระบบ กับผู้ใช้ เน่ืองจำกระบบพัฒนำ 
               - สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนได้ อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด ยกเว้นระบบอ่ืนไม่ยอมให้
เชื่อมต่อ 
                 - รองรับกำรท ำงำนของระบบในอนำคต เน่ืองจำกระบบสำมำรถพัฒนำเพิ่มเติมได้ 
                 - สำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์ได้หลำกหลำย ขึ้นอยู่ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
                 - รำคำระบบคิดตำมขั้นตอน หรือกระบวนกำรที่เกิดขึ้นจริง คิดเฉพำะในส่วนที่
ผู้ใช้งำนต้องกำรเท่ำนั้น 
                ข้อเสียของระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ 
                 - เสียเวลำในกำรพัฒนำระบบ 
                 - รำคำระบบสูงกว่ำระบบจัดกำรคลังสินค้ำแบบส ำเร็จรูป 

คุณสมบัติของระบบจัดการคลังสินค้า 

 - ระบบ Barcode เพื่อจัดกำรระบุข้อมูลสินค้ำ หรือวัตถุดิบแต่ละตัว 

 - ข้อมูล สินค้ำ หรือวัตถุดิบ 

 - ข้อมูล ผู้ใช้งำน ผู้ชื้อ ผู้ขำย 

 - ข้อมูลสินค้ำในส่วนของกำรรับเข้ำ-ออก 

 - ข้อมูลวัตถุดิบในส่วนของกำรรับเข้ำ-ออก 

 - ข้อมูลกำรผลิต จ ำนวนสินค้ำดี จ ำนวนสินค้ำเสีย 

  - รำยงำนข้อมูลทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนระบบจัดกำรคลังสินค้ำ 

  - ต ำแหน่งในกำรเก็บสินค้ำ 

  - สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงระบบ ของผู้ใช้งำน 

  - รองรับอุปกรณ์ได้อย่ำงหลำกหลำย เพื่อง่ำยในกำรเข้ำใช้งำนระบบ 

    องค์ประกอบของระบบจัดการคลังสินค้า 

                ส่วนประกอบของระบบจัดกำรคลังสินค้ำประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ กำร

รับสินค้ำ(Receive) กำรจัดเก็บสินค้ำ(Storage) และกำรจัดส่งสินค้ำ(Delivery) ซึ่งเป็นส่วนประกอบ

ที่ส ำหรับในกำรจัดกำรสินค้ำ หรือวัตถุดิบในระบบกำรท ำงำน 

กระบวนกำรรับสินค้ำ(Receive) 
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                             คือกำรรับเข้ำวัตถุดิบหรือสินค้ำ เข้ำมำเก็บยังคลังสินค้ำ โดยจะท ำกำรติดบำร์โค้ด

ลงบนสินค้ำหรือวัตถุดิบ โดยเร่ิมจำกกระบวนกำร 

                - กำรป้อนข้อมูลสินค้ำ หรือดึงข้อมูล จำกระบบตำมสินค้ำที่ต้องกำรรับเข้ำคลัง 

                 - ท ำกำรพิมพ์บำร์โค้ดส ำหรับติดบนสินค้ำ ที่ต้องกำรรับเข้ำคลัง 

              - ตรวจสอบจ ำนวนสินค้ำ และติดบำร์โค้ดลงสินค้ำ 

                            - บันทึกข้อมูลสินค้ำ เข้ำระบบจัดกำรคลังสินค้ำ เพื่อเตรียมจัดเก็บ 

กระบวนกำรจัดเก็บสินค้ำ(Storage) 

                           คือกระบวนกำรจัดเก็บสินค้ำ หรือวัตถุดิบ หลังจำกผ่ำนกำรตรวจสอบสินค้ำ กำร

ติดบำร์โค้ด จำกกระบวนกำรรับเข้ำสินค้ำ เพื่อน ำไปจัดเก็บตำมต ำแหน่ง ที่ได้ท ำกำรจัดเตรียมไว้ 

                 - เตรียมพื้นที่ในกำรจัดเก็บสินค้ำ และท ำกำรติดบำร์โค้ดแทนต ำแหน่งที่ต้องกำร

จัดเก็บ 

                 - เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจัดเก็บ และเลือกสินค้ำที่ต้องกำรจัดเก็บ และท ำกำร

บันทึกข้อมูลในระบบจัดกำร                

คลังสินค้ำ ซึ่งส่วนมำกจะใช้งำนอุปกรณ์ Mobile Computer ในกำรท ำงำน 

โดยข้อมูลสินค้ำ และต ำแหน่งในกำรจัดเก็บจะถูกบันทึกไว้ในระบบ เพื่อน ำไปใช้ส ำหรับกระบวน

จัดส่งต่อไป 

กระบวนการจัดส่งสินค้า(Delivery) 

                           คือกระบวนกำรในกำรจัดเตรียมสินค้ำ เพื่อท ำกำรส่งสินค้ำ โดยข้อมูลสินค้ำ และ

ต ำแหน่งสินค้ำจะถูกแจ้งมำทำงระบบ ผู้ท ำกำรเตรียมสินค้ำ เพียงกระท ำกำรหยิบสินค้ำตำมที่ระบบ

แนะน ำ 

                 - ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งำน เตรียมสินค้ำ ตำมรำยกำร 

                - ผู้ใช้งำน หยิบสินค้ำ ตำมที่ระบบน ำ โดยกำรยืนยันรหัสบำร์โค้ดของต ำแหน่ง

จัดเก็บ และบำร์โค้ดของสินค้ำ 

                 - ผู้ใช้งำนยืนยันกำรหยิบสินค้ำจำกระบบ ระบบจะท ำกำรตัดสต็อกสินค้ำ โดย

อัตโนมัต ิ

 

2.  การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

  กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่ำเป็นหัวใจในกำรบริหำร

จัดกำรคลังสินค้ำโดยกำรท ำงำนเชื่อมต่อกับระบบ อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คกำรไหลเวียนของ



37 
 

 
 
 

สินค้ำภำยในคลัง เช่น สินค้ำรำยกำรใดจ ำหน่ำยได้ดีหรือไม่ มีสินค้ำเหลือปริมำณเท่ำไร ท ำให้สินค้ำ

ไม่จมคลังสินค้ำ นอกจำกนี้ยังสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล

กำรส่งเสริมกำรขำยจำกร้ำนค้ำปลีกต่ำง ๆ จะถูกส่งเข้ำกระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มปริมำณกำรผลิต

ในช่วงที่ต้องมีกำรส่ง เสริมกำรขำย ในขณะที่คลังสินค้ำต้องได้รับข้อมูลและเตรียมภำระงำนอัน

หนักประกำรหนึ่งของกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง คือ กำรลงบัญชีและตรวจนับสินค้ำคงคลัง เพรำะแต่

ละธุรกิจจะมีสินค้ำคงคลังหลำยชนิด แต่ละชนิดอำจมีควำมหลำกหลำย เช่น ขนำดรูปถ่ำย สีผ้ำ ซึ่ง

ท ำให้กำรตรวจนับสินค้ำคงคลังต้องใช้พนักงำนจ ำนวนมำก เพื่อให้ได้จ ำนวนที่ถูกต้องภำยใต้

ระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อที่จะได้ทรำบว่ำชนิดสินค้ำคงคลังที่เร่ิมขำดมือ ต้องซื้อมำเพิ่ม และปริมำณ

กำรซื้อที่เหมำะสม ระบบกำรควบคุมสินค้ำคงคลังที่มีอยู่  3 วิธี คือ 

 2.1 ระบบสินค้ำคงคลังอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Inventory System Perpetual 

System) เป็นระบบสินค้ำคงคลังที่มีวิธีกำรลงบัญชีทุกคร้ังที่มีกำรรับและจ่ำยของ ท ำให้บัญชีคุมยอด

แสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้ำคงคลังอยู่เสมอ ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง

รำยกำรที่ส ำคัญที่ปล่อยให้ขำดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนงำนเอกสำรค่อนข้ำงสูง 

และต้องใช้พนักงำนจ ำนวนมำกจึงดูแลกำรรับจ่ำยได้ทั่วถึง ในปัจจุบันกำรน ำเอำคอมพิวเตอร์เข้ำมำ

ประยุกต์ใช้กับงำนส ำนักงำนและบัญชีสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำในข้อนี้ โดยกำรใช้รหัสแห่ง(Bar 

Code) หรือรหัสสำกลส ำหรับผลิตภัณฑ์ (EAN13) ติดบนสินค้ำแล้วใช้เคร่ืองอ่ำนรหัสแห่ง(Laser 

Scan) ซึ่งวิธีนี้นอกจำกจะมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ เที่ยงตรงแล้ว ยังสำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลของกำร

บริหำรสินค้ำคงคลังในซัพพลำยเชนของสินค้ำได้อีกด้วย 

 2.2 ระบบสินค้ำคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้ำ

คงคลังที่มีวิธีกำรลงบัญชีเฉพำะในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น เช่นตรวจนับและลงบัญชีทุกปลำย

สัปดำห์หรือปลำยเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีกำรสั่งซื้อเข้ำมำเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะ

เหมำะกับสินค้ำที่มีกำรสั่งซื้อและเบิกใช้เป็นช่วงเวลำที่แน่นอน เช่น ร้ำนขำยหนังสือของซีเอ็ดจะมี

กำรส ำรวจยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน เพื่อดูปริมำณหนังสือคงค้ำงในร้ำน

และคลังสินค้ำ ยอดหนังสือที่ต้องเตรียมจัดส่งให้แก่ร้ำนตำมที่ต้องกำรสั่งซื้อพื้นที่ในกำรเก็บส ำรอง

สินค้ำ ซึ่งท ำให้กิจกรรมภำยในคลังสินค้ำเป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและมีประสิทธิภำพ ปัจจุบันได้มีกำร

น ำระบบ Dynamic slotting ที่ใช้กับคลังสินค้ำหรือศูนย์กระจำยสินค้ำที่มีสินค้ำหลำกหลำยชนิด 

(Product diversification) และมีอัตรำกำรรับและส่งสินค้ำ (Turn over rate) ในปริมำณที่สูง ระบบจะ

ท ำกำรจัดเก็บสินค้ำที่มีอัตรำ Turn over สูง ไว้ในส่วนหน้ำของคลังสินค้ำที่อยู่ติดกับ Shipping dock 

ส ำหรับสินค้ำที่มีอัตรำ Turn over ต่ ำก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลกำรจำก
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สถิติ Turn over ของสินค้ำในทุก ๆ ช่วงเวลำที่ก ำหนด และก ำหนดต ำแหน่งกำรจัดเก็บสินค้ำแต่ละ

ชนิดที่เหมำะสมเพื่อลดเวลำในกำรหยิบ สินค้ำ ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้งำน 

  โดยทั่วไปแล้วระบบสินค้ำคงคลังเมื่อสิ้นงวดมักจะมีระดับสินค้ำคงคลังเหลือสูง

กว่ำระบบสินค้ำคงคลังอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะจะมีกำรเผื่อส ำรองกำรขำดมือโดยไม่คำดคิดไว้ก่อน

ล่วงหน้ำบ้ำง และระบบนี้จะท ำให้มีกำรปรับปริมำณกำรสั่งซื้อใหม่ เมื่อควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลง

ไปด้วย กำรเลือกใช้ระบบสินค้ำคงคลังแบบต่อเนื่องและระบบสินค้ำคงคลังเมื่อสิ้นงวดมีข้อดีของ

แต่ละแบบดังนี้  

  ข้อดีของระบบสินค้ำคงคลังแบบต่อเน่ือง 

 1. มีสินค้ำคงคลังเผื่อขำดมือน้อยกว่ำ โดยจะเผื่อสินค้ำไว้เฉพำะช่วงเวลำรอคอย

เท่ำนั้นแต่ละระบบเมื่อสิ้นงวดต้องเผื่อสินค้ำไว้ทั้งช่วงเวลำรอคอย และเวลำระหว่ำงกำรสั่งซื้อแต่ละ

คร้ัง 

 2. ใช้จ ำนวนกำรสั่งซื้อคงที่ซึ่งจะท ำให้ได้ส่วนลดปริมำณได้ง่ำย 

 3. สำมำรถตรวจสินค้ำคงคลังแต่ละตัวอย่ำงอิสระ และเจำะจงเข้มงวดเฉพำะ

รำยกำรที่มีรำคำแพงได้ 

ข้อดีของระบบสินค้ำคงคลังเมื่อสิ้นงวด  

  1. ใช้เวลำน้อยกว่ำและเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมน้อยกว่ำระบบต่อเน่ือง 

 2. เหมำะกับกำรสั่งซื้อของจำกผู้ขำยรำยเดียวกันหลำยๆชนิด เพรำะจะได้ลด

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเอกสำร ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อ และสะดวกต่อกำรตรวจนับยิ่งขึ้น 

 3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บข้อมูลสินค้ำคงคลังต่ ำกว่ำ 

 2.3 ระบบกำรจ ำแนกสินค้ำคงคลังเป็นหมวดเอบีซี(ABC) ระบบนี้เป็นวิธีกำร

จ ำแนกสินค้ำคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจำรณำปริมำณและมูลค่ำของสินค้ำคงคลังแต่ละ

รำยกำรเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภำระในกำรดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้ำคงคลังที่มีอยู่มำกมำย ซึ่งถ้ำ

ควบคุมทุกรำยกำรอย่ำงเข้มงวดเท่ำเทียมกัน จะเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยมำกเกินควำมจ ำเป็น เพรำะใน

บรรดำสินค้ำคงคลังทั้งหลำยของแต่ละธุรกิจจะมักเป็นไปตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   A  เป็นสินค้ำคงคลังที่มีปริมำณน้อย (5-15% ของสินค้ำคงคลังทั้งหมด) แต่มีมูลค่ำ

รวมค่อนข้ำงสูง (70-80% ของมูลค่ำทั้งหมด) 

  B  เป็นสินค้ำคงคลังที่มีปริมำณปำนกลำง  (30% ของสินค้ำคงคลังทั้งหมด) และมี

มูลค่ำรวมปำนกลำง (15% ของมูลค่ำทั้งหมด) 
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  C  เป็นสินค้ำคงคลังที่มีปริมำณมำก (50-60% ของสินค้ำคงคลังทั้งหมด) แต่มี

มูลค่ำรวมค่อนข้ำงต่ ำ (5-10% ของมูลค่ำทั้งหมด) 

เทคนิคกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง 

  เทคนิคที่ใช้ในกำรบริหำรสินค้ำคงคลังมีหลำกหลำยวิธีแต่วิธีที่นิยมใช้กันอย่ำง

แพร่หลำยได้แก่ ABC Analysis, EOQ และ ROP เนื่องจำกไม่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนของเทคนิคโดย 

ABC Analysis จะถูกน ำมำใช้ในกำรแยกประเภทกลุ่มสินค้ำที่มีมูลค่ำกำรขำยสูงสุด จำกนั้น EOQ 

จะถูกน ำมำใช้ในกำรหำปริมำณกำรสั่งซื้อที่ประหยัด ที่จะสำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรจัดเก็บสินค้ำ

ให้กับองค์กร และROP จะช่วยก ำหนดจุดสั่งซื้อที่ประหยัดและภำวะสินค้ำขำดแคลน ซึ่งเทคนิค ทั้ง 

3 เทคนิคทีกล่ำวมำข้ำงต้น มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  1.หลักกำรควบคุมสินค้ำคงคลังแบบแยกประเภทสินค้ำเป็น ABC Analysis กำร

แยกประเภทสินค้ำตำมวิธีABC Analysis เป็นกำรจัดกำรสินค้ำตำมควำมส ำคัญของสินค้ำนั้น ๆ โดย

พิจำรณำควำมส ำคัญจำกจ ำนวนเงินที่ลงทุนในตัวสินค้ำซึ่งค ำนวณจำกรำคำทุนของสินค้ำต่อหน่วย

คูณด้วยอัตรำกำรใช้สินค้ำต่อปี หรืออำจจะพิจำรณำจำกก ำไรที่คำดหวังหรือปริมำณขำยสินค้ำ 

ในทำงปฏิบัติสินค้ำคงคลังจะถูกจัดกลุ่มเป็น กลุ่ม A, กลุ่ม B และกลุ่ม C  

  กลุ่ม A หมำยถึง กลุ่มที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุดมีจ ำนวนพัสดุคงคลังประมำณ 15 - 

20 เปอร์เซ็นต์ของรำยกำรพัสดุคงคลังทั้งหมดแต่มีมูลค่ำสินค้ำสูงที่สุดประมำณ 60- 80 เปอร์เซ็นต์

ของมูลค่ำพัสดุคงคลังทั้งหมด และต้องมีกำรควบคุมอย่ำงใกล้ชิดและเข้มงวด กำรสั่งซื้อและกำรใช้

สินค้ำจะต้องมีกำรบันทึกรำยกำรให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีกำรตรวจสอบสม่ ำเสมอ มีกำรส ำรอง

สินค้ำที่จะใช้อย่ำงต่อเน่ือง แผนกจัดซื้อจะต้องท ำสัญญำกับผู้ขำยให้ส่งสินค้ำมำให้อย่ำงต่อเนื่องใน

อัตรำที่สอดคล้องกับกำรใช้ 

  กลุ่ม B หมำยถึง กลุ่มที่มีควำมส ำคัญรองลงมำจำกกลุ่ม A กลุ่มนี้ มีจ ำนวนพัสดุคง

คลังประมำณ20-30 เปอร์เซ็นต์ของรำยกำรพัสดุคงคลังทั้งหมดแต่มีมูลค่ำสินค้ำประมำณ 15 - 25 

เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ำพัสดุคงคลังทั้งหมด สินค้ำกลุ่มนี้จะมีกำรควบคุมและติดตำมแบบปกติกำร

พิจำรณำสั่งซื้อจะไม่บ่อยครั้งเท่ำสินค้ำกลุ่ม A แต่ค่ำใช้จ่ำยเมื่อสินค้ำขำดแคลนของสินค้ำไม่ควรจะ

เกิดขึ้น ควรมีกำรจัดให้มีสินค้ำคงคลังส ำรองเพื่อควำมปลอดภัยให้เพียงพอกับปริมำณกำรใช้ และ

ทุก ๆ 3-4 เดือนผู้บริหำรจะต้องก ำหนดช่วงเวลำควบคุมและตรวจนับสินค้ำกลุ่มนี้ 

   กลุ่ม C หมำยถึงกลุ่มที่มีควำมส ำคัญรองลงมำจำกกลุ่ม B สินค้ำกลุ่มนี้มีจ ำนวน

พัสดุคงคลังประมำณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ของรำยกำรพัสดุคงคลังทั้งหมดแต่มีมูลค่ำสินค้ำ

โดยประมำณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ำพัสดุคงคลังทั้งหมดและสินค้ำกลุ่มนี้ไม่จ ำเป็นต้องควบคุม
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เข้มงวดมำก สินค้ำจะถูกบันทึกแบบง่ำยๆ หรือไม่บันทึกและไม่มีกำรค ำนวณจุดสั่งซื่อใหม่ หรือหำ

ปริมำณกำรสั่งซื้อที่ดีทีสุด นอกจำกนี้ควรมีกำรตรวจสอบสินค้ำกลุ่มนี้ปีละคร้ัง หรือ คร่ึงปี คร้ัง เพื่อ

ปรับปรุงมูลค่ำของสินค้ำคงคลังให้ถูกต้อง 

  กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง (Inventory Management) เป็นกำรจัดกำรในกำรรับ กำร

จัดเก็บ หมำยถึง กำรจัดส่งสินค้ำให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมกำรขำย เป้ำหมำยหลักในกำรบริหำร ด ำเนิน

ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ำก็เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินกำรเป็นระบบให้ คุ้มกับกำร ลงทุน 

กำรควบคุมคุณภำพของกำรเก็บ กำรหยิบสินค้ำ กำรป้องกัน ลดกำรสูญเสียจำกกำร ด ำเนินงำน

เพื่อให้ต้นทุนกำรด ำเนินงำนต่ ำที่สุด และกำรใช้ประโยชน์เต็มที่จำกพื้นที่ได้แก่ รำยกำรสินค้ำ

ส ำเร็จรูป , สินค้ำระหว่ำงกำรผลิต , วัตถุดิบ , วัสดุสิ้นเปลือง , ทรัพย์สินสิ่งของ ซึ่งทั้งหมดจะต้องมี

ลักษณะที่เป็นของที่สำมำรถโยกย้ำยได้ที่เรียกว่ำเป็นสังหำริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นของที่มีมูลค่ำอันอำจ

ถือกรรมสิทธิ์ถือครองและเปลี่ยนมือควำมเป็นเจ้ำของได้ โดยสินค้ำจะต้องคู่กับคลังสินค้ำและเป็น

ส่วนส ำคัญที่สุดของระบบ Supply Chain Management (SCM) เพรำะพันธกิจหลักของ SCM คือ 

กำรเคลื่อนย้ำยส่งมอบสินค้ำและต้องเป็นสินค้ำที่จับต้องได้ (Physical Goods) ซึ่งสินค้ำที่เป็น

อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยผ่ำน Media ไม่ว่ำจะเป็น Disc , Server หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบริกำรจะเป็นส่วนควบที่คิดไปกับตัวสินค้ำ วัตถุประสงค์หลักของในกำร

จัดกำร Logistics คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำ ที่เรียกว่ำ Efficient Consumers Response 

หรือ ECR โดยมีต้นทุนในกำรด ำเนินงำนในระดับ Economy Scale กำรที่เรำก ำหนดระดับสินค้ำคง

คลังในระดับที่มำกจนเกินพอดี อำจดูปลอดภัยแต่ก็จะส่งผลให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงเช่นกัน 

จึงต้องมีกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้เหมำะสม 

  ประเภทของสินค้ำจัดแบ่งตำมภำรกิจ ประกอบไปด้วย 
   1. สินค้ำคงคลังหรือสินค้ำหมุนเวียน (Current Stock) เป็นกำรส ำรองสินค้ำ เพื่อให้
มีปริมำณที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรทั้งเพื่อกำรผลิตและเพื่อกำรส่งมอบให้กับลูกค้ำร่วมถึงสินค้ำที่
ผลิตได้บำงฤดูเท่ำนั้น จึงต้องมีกำรผลิตและเก็บรักษำไว้จ ำหน่ำยตลอดปี 

2. สินค้ำที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรผลิตภำยในกระบวนกำรผลิตโรงงำน (Work-in- 

process Stock)  
  3. สินค้ำคงคลังส ำรอง (Safety/Buffer) เป็นกำรส ำรองสินค้ำซึ่งมีระยะเวลำในกำร

ส่งมอบ( Lead Time) เช่นสินค้ำ ซึ่งต้องมีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  
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  4. สินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง (In-Transit) ซึ่งอยู่ในระหว่ำงเส้นทำงกำรขนส่ง จำก

โรงงำนของผู้ขำยมำยังโรงงำนผลิต เช่น กำรขนส่งทำงเรือ ซึ่งใช้เวลำ ขนส่งจำกผู้ผลิตไปสู่ลูกค้ำ 

ซึ่งอยู่คนละส่วนของทวีป หรือเก็บรักษำไว้ ณ คลังสินค้ำ หรือศูนย์กระจำยสินค้ำ กำรขนส่งจำก

โรงงำนไปยังลูกค้ำ  

  5. สินค้ำคงคลังส ำรองของ Suppliers หรือผู้จัดส่ง เป็นสินค้ำคงคลังส ำรองที่ผู้ขำย

สินค้ำได้เก็บส ำรองไว้ให้กับ ผู้ผลิต (ลูกค้ำ) เพื่อป้องกันควำมแปรผันของ Order ฉุกเฉินหรือ

ป้องกันกำรผลิตที่ไม่ทันหรือป้องกันกำรจัดส่งไม่ทัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนของผู้ขำย (Suppliers) โดย

ธรรมชำติก็จะมีกำรบวกเข้ำไปในต้นทุนสินค้ำ ซึ่งก็จะกลำยเป็นต้นทุนของผู้ซื้อในที่สุด  

กำรด ำเนินกิจกรรมของ Supply Chain ซึ่งมี Logistics เป็นหัวใจของกำรบริหำรจัดกำรมุ่งไปสู่ Just 

in Time ที่ต้องมีกำรวำงระบบกำรผลิต ให้มีประสิทธิภำพเชิงต้นทุนในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้

ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆได้ โดยเฉพำะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำคงคลังไม่ว่ำจะเป็น

วัตถุดิบหรือสินค้ำส ำเร็จรูป จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยเฉพำะ

น ำกำรจัดกำรแบบ Lean และน ำระบบกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ดี สำมำรถลดกำรลงทุน ในสินค้ำ

คงคลังในด้ำนวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปโดยรวมของโซ่อุปทำนได้ และ เพิ่มยอดขำยได้มำกขึ้น ก็

จะส่งผลให้อัตรำส่วนกำร หมุนเวียนสินค้ำคงคลังสูงขึ้นและเมื่อเกิดกำรลงทุนในสินค้ำคงคลัง

ลดลง ก็จะส่งผลให้อัตรำส่วนผลตอบแทนกำรลงทุนสูงขึ้นได้ และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำ

ลดลงที่เรียกว่ำ Economy of Scale ต้นทุนกำรด ำเนินงำนจึงลดลงด้วย ซึ่งน ำไปสู่กำรตั้งรำคำที่ต่ ำ ลง

ได้และเกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Core Competency) 

 ลดระยะทำงในกำรปฏิบัติกำรในกำรเคลื่อนย้ำยให้มำกที่สุด 

 กำรใช้พื้นที่และปริมำตรในกำรจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 สร้ำงควำมมั่นใจว่ำแรงงำน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ มีเพียงพอและ

สอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วำงแผนไว้ 

 สร้ำง ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ ทั้งกำร
รับเข้ำและกำรจ่ำยออก โดยใช้ปริมำณจำกกำรจัดซื้อ และควำมต้องกำรในกำร จัดส่งให้แก่
ลูกค้ำเป็นเกณฑ์ 

 สำมำรถ วำงแผนได้อย่ำงต่อเน่ือง ควบคุม และรักษำระดับกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อให้เกิด
กำรบริกำรภำยใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภำพคุ้มค่ำในกำรลงทุนตำม ขนำดธุรกิจที่ก ำหนด 

 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 
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 คลังสินค้า (warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support)
โดยคลังสินค้ำจะท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมวัตถุดิบในกำรผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่ำง ๆ จำก
ผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต เพื่อส่งป้อนให้กับโรงงำนเพื่อผลิตเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปต่อไป เป็นกำรช่วยลด
ต้นทุนในกำรจัดเก็บสินค้ำ 

 คลังสินค้า (warehouse)เป็นท่ีผสมผลิตภัณฑ์ (Mix warehouse)ในกรณีที่มี
กำรผลิตสินค้ำจำกโรงงำนหลำยแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ำกลำง จะท ำหน้ำที่รวบรวมสินค้ำ
ส ำเร็จรูปจำกโรงงำนต่ำง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้ำตำมต้องกำร ขึ้นอยู่กับลูกค้ำแต่รำย
ว่ำต้องกำรสินค้ำจำกโรงงำนใดบ้ำง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.2 กำรจัดกำรคลังสินค้ำ 

 คลังสินค้า (warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ใน
กรณีที่ลูกค้ำต้องกำรซื้อสินค้ำจ ำนวนมำกจำกโรงงำนหลำยแห่ง คลังสินค้ำจะช่วยรวบรวมสินค้ำ
จำกหลำยแหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนำดใหญ่หรือท ำ ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่ำขนส่ง 

 คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk 
warehouse) ในกรณีที่กำรขนส่งจำกผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพำเลตขนำดใหญ่ คลังสินค้ำจะเป็นแหล่งที่
ช่วยในกำรแบ่งแยกสินค้ำให้มีขนำดเล็กลงเพื่อส่งมอบ ให้กับลูกค้ำรำยย่อยต่อไป 
เทคนิคกำรควบคุมสินค้ำคงคลังในเชิงปฏิบัติ 

                           1. ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง ธุรกิจต้องค ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

ธุรกิจโดยตรง เช่น เงินทุน สถำนที่จัดเก็บสินค้ำ กำรสั่งซื้อแต่ละคร้ัง ส่วนลด ขนำดกำรสั่งซื้อ เป็น

ต้น รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ เพรำะมีประโยชน์ดังนี้ 

 ควบคุมสินค้ำได้ด ี

 แก้ไขปัญหำได้ง่ำย 

 ควบคุมงำนทำงกำรบัญชี 

https://i0.wp.com/riverplusblog.com/wp-content/uploads/2011/08/warehouse-management-system.jpg
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 ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสินค้ำคงคลัง 

 จัดท ำรำยงำนได้ง่ำย รวดเร็ว 

3. การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 

กำรเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลัง หมำยถึง กระบวนกำรเคลื่อนย้ำยที่ถูกเก็บรักษำไว้ใน

คลังสินค้ำไปยังอีกต ำแหน่งหนึ่ง ซึ่งต้องอำศัยเคร่ืองมืออุปกรณ์และวัสดุในกำรขนย้ำย ตลอดจนถึง

ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและควำมเป็นระเบียบ บำงคร้ังอำจจะเรียกว่ำ กำรขนถ่ำยควำมส ำคัญของ

กำรเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลังถ้ำไม่มีระบบกำรควบคุมและติดตำมที่ดีแล้วย่อมท ำให้เกิดกำรร่ัวไหลของ

วัสดุดิบหรือสินค้ำได้ นั่นคือปริมำณที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัตรกำรเบิกจ่ำยต้องอำศัย

กำรเคลื่อนที่จำกวัตถุดิบผ่ำนกระบวนกำรผลิตจนกลำยเป็นสินค้ำส ำเร็จรูป ซึ่งต้องกำรควำมรวดเร็ว

และควำมถูกต้องและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

จุดมุ่งหมำยของกำรเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลัง 

       1.การลดต้นทุน 

 เปลี่ยนแรงงำนคนเป็นเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 ลดแรงงำนสนับสนุนออกบำงส่วน 

 ควบคุมกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อลดควำมผิดพลำด 

 ลดปริมำณสินค้ำในคลังสินค้ำ 

 ลดอุปกรณ์สนับสนุนบำงอย่ำง 

 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน 

 กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 เพื่อส่งเสริมกำรตลำดให้มีประสิทธิภำพ 

    กำรเบิกจ่ำย(Pick Order) เป็นงำนที่ผู้เบิกจ่ำยสินค้ำต้องจัดหำสินค้ำตำมใบเบิก

สินค้ำที่ผู้ขอเบิกต้องกำรให้ถูกต้องและรวดเร็ว  เมื่อผู้เบิกจ่ำยได้รับใบเบิกสินค้ำจำกผู้ขอเบิกแล้วจะ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. น ำส ำเนำใบเบิกสินค้ำที่รับมำจำกผู้เบิกสินค้ำมำเบิกสินค้ำออกจำกคลังสินค้ำ

และเตรียมส่งมอบให้ผู้เบิก 
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  2. บันทึกจ ำนวนรำยกำรที่เบิกจ่ำยลงในบัตรคุมสินค้ำ (Bin Card) ทุกรำยกำร
พร้อมทั้งลงลำยมือ ชื่อผู้จ่ำยสินค้ำในใบเบิกสินค้ำ 

  3. ส่งมอบสินค้ำที่จัดเสร็จแล้วให้ผู้เบิกและตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำเมื่อผู้
เบิกได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำสินค้ำถูกต้องครบถ้วนให้ลงชื่อลำยมือชื่อผู้รับสินค้ำ 

  4. งำนตรวจเช็คหรือตรวจทำน (Checker) ถือเป็นงำนหลักของงำนเบิกจ่ำย ดังนั้น
ผู้ที่จะท ำหน้ำที่ดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีควำมช ำนำญรู้จักตัวสินค้ำเป็นอย่ำงดี ละเอียดและรอบคอบ
เน่ืองจำกกำรตรวจทำนสินค้ำที่เบิกจ่ำยจะต้องถูกต้องตำมใบเบิกของและกระบวนกำรท ำงำนของผู้
ตรวจทำนมีดังนี ้

  4.1  เมื่อผู้ตรวจทำนได้รับสินค้ำจำกผู้จ่ำยสินค้ำแล้วจะด ำเนินกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องและตรวจนับจ ำนวนของที่เบิกว่ำตรงกับใบเบิกของหรือไม่ 

4.2  เมื่อถูกต้องแล้วผู้ตรวจทำนจะให้ผู้เบิกของลงลำยมือชื่อ 
  4.3  กำรตรวจนับและรำยงำน (Counting and Reporting) คือกำรตรวจนับสินค้ำที่

มีอยู่ในคลังสินค้ำว่ำมียอดคงเหลือเท่ำไร โดยเฉพำะสินค้ำที่จัดอยู่ในกลุ่ม A ตำมวิธี ABC Analysis 
ควรตรวจนับและจัดท ำรำยงำนทุกวัน เน่ืองจำกเป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงซึ่งแผนกเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลัง
จะต้องจัดท ำรำยงำน ดังนี้ 
        4.3.1 ทะเบียนเอกสำร จัดท ำเพื่อควบคุมเอกสำรทั้งทำงด้ำนรับและด้ำนจ่ำยสินค้ำ
และจ ำนวนคงเหลือของสินค้ำแต่ละรำยกำร ผู้บริหำรสำมำรถทรำบควำมเคลื่อนไหวของสินค้ำ 
  
    4.3.2 กำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทุกฉบับก่อนลงทะเบียนเอกสำรกำร
ตรวจสอบควรเน้นตรวจสอบ ผู้มีสิทธิกำรเบิกจ่ำยผู้ที่มำรับสินค้ำและควำมถูกต้องของรำยกำร 
       4.3.3 กำรตัดยอดกำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีคุมสินค้ำ ระบบดังกล่ำวสำมำรถท ำได้ 2 วิธี
คือ กำรเบิกจ่ำยสินค้ำก่อนที่จะตัดยอดคงเหลือในบัญชีคุมสินค้ำ หรือกำรตัดยอดคงเหลือในบัญชี
ก่อนมีกำรเบิกจ่ำยสินค้ำ ซึ่งเป็นที่นิยมมำกกว่ำ 
     4.3.4 อ ำนำจในกำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยไม่ว่ำจะเป็นกรณีกำรสั่งซื้อสินค้ำที่มีในคลัง
หรือกำรเบิกจ่ำยสินค้ำที่อยู่ในคลังจะต้องมี “ผู้มีอ ำนำจอนุมัต”ิ ลงนำมในเอกสำรทุกครั้ง 
   4.3.5 แฟ้มเอกสำรของแผนกเบิกจ่ำยสินค้ำ จะต้องมีกำรเก็บเอกสำรเกี่ยวกับกำร
รับและจ่ำยสินค้ำอย่ำงสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อกำรตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีคุมสินค้ำที่จัดท ำ
ขึ้น กำรเก็บเอกสำรที่แผนกเบิกจ่ำย เมื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรเสร็จเรียบร้อยจะท ำกำรเก็บเรียง
ตำมเลขที่ทะเบียนเอกสำร 
   กระบวนกำรเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลัง 

  1. รับเอกสำรกำรเบิกจ่ำยสินค้ำคงคลัง โดยมีลำยมือชื่อผู้อนุมัติเบิกจ่ำย 
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2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรเบิกของ และทดสอบกำรค ำนวณ 

เพื่อตรวจสอบจ ำนวนรวมของสินค้ำที่เบิกหำกมีใบเบิกของหลำยใบ 

3. ตรวจสอบสินค้ำว่ำมีเพียงพอหรือไม่ ไม่รวมสินค้ำทีต้องสั่งซื้อก่อนส่งมอบ 

เน่ืองจำกสินค้ำหมด (Back Order) หรือสินค้ำที่เคยเบิกไปแล้วแต่ไม่ต้องกำรหรือผิดรุ่น 

4. จัดสินค้ำตำมจ ำนวนของแต่ละรำยกำรจนครบทุกรำยกำรอย่ำงระมัดระวัง 

และรอบคอบ 

5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำที่จัดเสร็จและให้ผู้เบิกของตรวจทำนและลง 

ลำยมือ ชื่อรับ 

  6. มีกำรตัดช่วงเวลำระหว่ำงกัน กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดเวลำว่ำถ้ำเบิกในช่วงเวลำ 

08.30- 15.00 น.ถือเป็นกำรเบิกจ่ำยของวันนี้ แต่ถ้ำเบิกจ่ำยหลังเวลำ 15.00 น.ถือเป็นกำรเบิกในวัน

ถัดไป ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจนับยอดคงเหลือของสินค้ำในแต่ละวัน 

 

4.หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า 

   ปัจจุบันวิวัฒนำกำรอุตสำหกรรมกำรผลิตได้เจริญรวดเร็วไปอย่ำงมำก ในโลกของ

เทคโนโลยีกำรน ำระบบขนถ่ำยวัสดุมำใช้ในระบบกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นเร่ืองที่มี

ควำมส ำคัญเหมือนกัน ซึ่งผู้ประกอบกำรและวิศวกร ควรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรผลิต 

เพื่อน ำมำสนับสนุนกระบวนกำรผลิตตั้งแต่กำรน ำวัตถุดิบมำยังโรงงำน ผ่ำนกระบวนกำรผลิต จน

ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ไปยังคลังสินค้ำหรือลูกค้ำ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรเคลื่อนที่ หรือกำรขน

ย้ำยทั้งสิ้น โดยจะต้องพิจำรณำกำรขนถ่ำยวัสดุให้เป็นระบบ และพยำยำมลดปัญหำกำรขนถ่ำยให้

หมดไป ท ำอย่ำงไรให้กำรขนถ่ำยวัสดุเป็นไปสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

    กำรขนถ่ำยวัสดุ เป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและโรงฝึกงำน ซึ่งเรำ

จะทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรใช้อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ กฎทั่วไปของกำรขนถ่ำยวัสดุ กำรเลือกชนิด

อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุกับตัวแปรในกำรเลือก อุปกรณ์พื้นฐำนในโรงงำนทั่วไป ได้แก่สำยพำนล ำเลียง 

(Conveyor) ปั้นจั่นและรอก (Cranes and Hoists) รถยก (Industrial Trucks) เป็นต้น สิ่งต่ำง ๆ ที่

กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ จะท ำให้เรำสำมำรถน ำไปใช้พิจำรณำหำอุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุที่เหมำะสมกับวัสดุที่

เรำจะขนถ่ำยได้ในที่สุด 

  วิธีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุของโรงงำนอุตสำหกรรมจะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็น

ระบบ ถึงแม้ว่ำกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบ และสินค้ำคงคลังในระหว่ำงกำรผลิต รวมถึงกำรขนย้ำยตัว
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สินค้ำที่ผลิตเสร็จแล้วจะไม่ได้เป็นขั้นตอนกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำโดยตรง แต่กำรบริหำรจัดกำร

กำรเคลื่อนย้ำยโดยกำรจัดระบบกำรขนถ่ำยวัสดุที่เหมำะสมจึงเป็นเร่ืองที่แต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม

ต้องหำวิธีกำรที่ดีที่สุด เพรำะเนื่องจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีสินค้ำ พื้นที่กำรผลิต พื้นที่เก็บวัสดุ 

สินค้ำ หรือกระบวนกำรผลิตที่แตกต่ำงกัน ฉะนั้นกำรจัดระบบกำรขนถ่ำยวัสดุจึงแตกต่ำงกันหรือ

อำจเหมือนกันได้ขึ้นอยู่กับกำรเลือกใช้ว่ำเป็นวิธีไหนที่ท ำให้โรงงำนอุตสำหกรรมสำมำรถบริหำร

กิจกรรมกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ฉะนั้นธุรกิจควรให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมกำรขนถ่ำย

เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรขนถ่ำยอย่ำงไร้ประสิทธิภำพอำจก่อให้เกิดปัญหำกำรขนย้ำยสินค้ำโดยไม่

จ ำเป็น ปัญหำสินค้ำสูญหำย เสียหำย ปัญหำควำมพอใจของลูกค้ำลดลง ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำร

ผลิต ปัญหำคนงำนและเคร่ืองจักรถูกปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ท ำงำน   ดังนั้นกำรขนถ่ำยวัสดุ 

(Material Handling) เป็นเร่ืองของกระบวนกำรผลิตขององค์กรที่ต้องให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำร

อย่ำงจริงจัง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเพื่อกำรบริหำรในกำรผลิตของโรงงำนให้เกิด

ประสิทธิภำพ 

กำรขนย้ำยวัสดุโดยใช้แรงงำนคนเคลื่อนย้ำยวัสดุ จำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ถือ

ว่ำเป็นกิจกรรมกำรขนย้ำยวัสดุที่ลงทุนต่ ำ แต่เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำแรงงำนแทน บำงคร้ังกำรขนย้ำยก็

อำจท ำให้เกิดอันตรำยได้ แต่ในกำรบริกำรลูกค้ำเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ำได้ตรงตำมที่

ต้องกำรนั้นถือว่ำเป็นสิ่งประทับใจ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ ดังนั้นประโยชน์ของกำร

ขนถ่ำยวัสดุ ได้แก่ 

 1. กำรลดต้นทุน (Cost Reduction) 

 ช่วยลดกำรขนย้ำยวัสดุที่ใช้แรงงำนคน 

 ช่วยลดปริมำณควำมสูญเสียของวัสดุ 

 ช่วยลดจ ำนวนอุปกรณ์ที่ไม่จ ำเป็นออกไปบ้ำง 

 ลดแรงงำนที่ท ำกำรขนถ่ำยโดยตรง และลดจ ำนวนพนักงำนที่ไม่จ ำเป็นลงออก

บ้ำง 

2. ช่วยปรับปรุงส่งเสริมกำรขำย (Sale Promotion) 

 ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งให้กับลูกค้ำ 

 ช่วยให้เกิดกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว มำกขึ้น 

 ช่วยในกำรเพิ่มปริมำณกำรขำย หรือมีตัวแทนใกล้ตลำดมำกที่สุด 

3. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Competency) 
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 สำมำรถใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ปรับปรุงผังโรงงำนเพื่อลดระยะทำง 

 ท ำให้ขนถ่ำยวัสดุได้รวดเร็วขึ้น 

4. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน (Environment Improvement) 

 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนง่ำยขึ้น 

 ปรับปรุงควำมปลอดภัยของคนงำน วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ 

หลักกำรขนย้ำยวัสดุโดยทั่วไปนั้น จะต้องใช้เวลำในกำรขนย้ำยให้น้อยลง กำรออกแบบอุปกรณ์ขน

ย้ำยต้องมีควำมเหมำะสม ในกำรน ำไปใช้งำน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพดังนี้คือ 

             1. กำรขนย้ำยวัสดุต่ำง ๆ ต้องมีกำรจัดระบบกำรวำงแผน เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำน

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

           2. กำรพิจำรณำกิจกรรมในกำรขนย้ำย ต้องเรียงล ำดับตำมควำมเหมำะสม ตำม

ควำมจ ำเป็น และเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้มีควำมเหมำะสมกับสินค้ำที่ท ำกำรขนย้ำยทุกครั้ง 

              3. ควรจัดบริเวณพื้นที่ในโรงงำนให้สะดวกต่อกำรขนย้ำยวัสดุให้มำกที่สุด และใช้

พื้นที่ในโรงงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

             4. กำรขนย้ำยวัสดุจะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ขนย้ำยให้ถูกกับลักษณะงำน และ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 

             5. กำรขนย้ำยวัสดุจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ำยที่มีมำตรฐำนอยู่ในสภำพที่พร้อม

ใช้งำนได้เสมอ และถ้ำมีกำรช ำรุดหรือเสียหำยต้องบอกผู้ควบคุมงำนทันที 

            6. ควรมีแผนงำนในกำรจัดกำรซ่อมบ ำรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษำ อุปกรณ์ขนถ่ำย

วัสดุตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยยืดอำยุในกำรใช้งำน 

             7. อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุบำงชนิด หรือบำงประเภท จะต้องศึกษำอ่ำนคู่มือในกำรใช้

งำนให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้ และยังช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตได้

ด้วย 

กำรเลือกใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ 

ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนถ่ำยวัสดุที่มีวำงขำยอยู่ตำมท้องตลำดโดยทั่วไปนั้นมีมำกมำยหลำย

ชนิด กำรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่ำง ๆ จะต้องดูปัจจัยหลำย ๆ อย่ำงประกอบกัน ดังน้ันปัจจัยส ำคัญใน

กำรเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุให้เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้งำน มีดังต่อไปนี้คือ 

             1. ประโยชน์กำรน ำไปใช้งำน 
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             2. อำยุกำรใช้งำน และกำรประยุกต์ใช้งำน 

              3. ข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำง ๆ และคุณสมบัติของวัสดุ 

 4. กำรวำงผังและคุณสมบัติของอำคำร 

             5. ลักษณะกำรเคลื่อนที่ของกำรผลิต 

 6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และเงินที่ใช้ในกำรลงทุน 

              7. ลักษณะกำรขนย้ำยวัสดุ 

              8. ควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนของอุปกรณ์ขนถ่ำย 

             9. พื้นที่ใช้ในกำรขนถ่ำย และกำรดูแลหลังกำรใช้งำน 

   แนวทางการแก้ปัญหาการขนถ่ายวัสดุ 

   ในกำรแก้ปัญหำกำรขนถ่ำยวัสดุ จะต้องอำศัยปัจจัยหลำยด้ำนที่มีอิทธิพลต่อกำร

ขนถ่ำยวัสดุ เช่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบกำรผลิต กำรออกแบบอำคำร กำรออกแบบ

ผังโรงงำน และกำรออกแบบระบบขนถ่ำยวัสดุ เป็นต้น ดังน้ันขั้นตอนกำรแก้ปัญหำกำรขนถ่ำยวัสดุ

โดยทั่วไป มีดังนี้คือ 

   1. ศึกษำสภำพปัจจุบันในกำรขนถ่ำยวัสดุที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ มีลักษณะเป็น

อย่ำงไร เช่น ใช้เคร่ืองมืออะไรในกำรขนถ่ำยวัสดุ สภำพเคร่ืองมืออุปกรณ์เป็นอย่ำงไร กำรขนถ่ำย

ล ำเลียงวัสดุจำกไหนไปไหนบ้ำง และนอกจำกนี้อำจมีกำรน ำแผนภูมิกำรไหลเข้ำมำประยุกต์ใช้ใน

กำรแก้ปัญหำ เพื่อท ำให้มองเห็นปัญหำได้ชัดเจน  

                        2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้

ได้มำกที่สุดตำมสภำพควำมเป็นจริง ซึ่งอำจเป็นแบบส ำรวจ แบบสอบถำม และแบบตรวจสอบ

รำยกำร ทั้งนี้ต้องดูควำมเหมำะสมด้วย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบ

กำรขนถ่ำยวัสดุต่อไป 

        3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกศึกษำสภำพปัญหำ และ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทำงว่ำมีควำมเหมำะสมกับกำรขนถ่ำยวัสดุหรือไม่ 

ลักษณะอุปกรณ์ขนถ่ำย เส้นทำงกำรขนถ่ำยวัสดุ ระยะทำง และเวลำในกำรขนถ่ำยวัสดุ  

             4. กำรออกแบบและสร้ำงทำงเลือก คือผลจำกกำรวิเครำะห์ทำงเลือกออกแบบกำร

ขนถ่ำยล ำเลียงที่น่ำจะเป็นไปได้ หลำย ๆ ทำงเลือก เช่น จ ำนวนกำรขนถ่ำยวัสดุ รูปแบบกำรขนถ่ำย 

และกำรน ำไปใช้งำน เป็นต้น เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทำงเปรียบเทียบ 

ประเภทของอุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุพื้นฐำนทั่วไป 
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เป็นอุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีกำรพัฒนำออกแบบตำมเทคโนโลยีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรน ำไปใช้งำน ดังนั้นอุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุมีหลำยประเภท  

1. สำยพำนล ำเลียง (Belt Conveyor) 

                            เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงขับจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำ เพื่อให้สำยพำนเคลื่อนตัวไปอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยวัสดุที่ใช้ในกำรล ำเลียงจะวำงอยู่บนสำยพำน หรือบนลูกกลิ้งที่ขับหมุนด้วยสำยพำน

เคลื่อนที่ ในกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งแบบต่อเนื่องและ

หยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรควบคุมในกำรขนย้ำย ได้ทั้งระยะสั้น ระยะยำว แนวระดับ แนวลำด

เอียงขึ้น และลำดเอียงลง โดยสำมำรถเลือกปรับระดับควำมเร็วได้ 

ดังนั้นระบบสำยพำนล ำเลียง จึงเหมำะส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบสำยพำน

ล ำเลียงในกระบวนกำรผลิต เช่น อุตสำหกรรมอำหำรและยำ อุตสำหกรรมผลิตอำหำรกระป๋อง 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสำหกรรมรถยนต์ ส่วนประกอบของ

สำยพำนล ำเลียง 
 

 

              

 

 

 

 

  ภำพที่ 3.3 ตัวอย่ำงสำยพำนล ำเลียงในอุตสำหกรรมอำหำร 

              1. ยำงผิวบน (Top Cover) มีหน้ำที่รองรับวัสดุขนถ่ำยและป้องกันกำรเสียหำยของ

ชั้นผ้ำใบรับแรงและยังมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ป้องกันกำรเจำะทะลุ ป้องกันน้ ำมัน ป้องกัน

ควำมร้อน โดยยำงผิวบนมีหลำยชนิดให้เลือกใช้งำนขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน 

             2. ชั้นผ้ำใบรับแรง (Carcass) มีหน้ำที่เป็นแกนรับแรงดึงของสำยพำนทั้งเส้น และ

ช่วยกระจำยแรงดึงของสำยพำน เมื่อท ำกำรล ำเลียงวัสดุอีกด้วย 

              3. ชั้นยำงประสำนผ้ำใบ (Skim Rubber) มีหน้ำที่ประสำนชั้นผ้ำใบแต่ละชั้นเข้ำ

ด้วยกัน 
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             4. ยำงผิวล่ำง (Bottom Cover) มีหน้ำที่ป้องกันชั้นผ้ำใบรับแรงไม่ให้เสียหำยจำก

กำรเสียดสีกับลูกกลิ้ง (Idler) และพูลเลย์ ดังนั้นควำมหนำของยำงผิวล่ำงจึงไม่จ ำเป็นต้องหนำเท่ำกับ

ยำงผิวบน เพรำะไม่ได้รับภำระหนักเหมือนยำงผิวบน 

   แบ่งตำมประเภทของวัสดุที่ใช้รับแรง (Tension Member)  

สำยพำนล ำเลียง (Rubber Conveyor Belt) แบ่งได้ 2 ประเภท  

สำยพำนผ้ำใบ (Fabric Conveyor Belt)  

วัสดุที่ใช้รับแรง (Tension Member) ท ำด้วยวัสดุต่ำง ๆ  

ผ้ำใบ เช่น Cotton Nylon EP (Polyester/Nylon) 

PN และ Kevlar (Aramid) และ Fiberglass 

 
ภำพที่ 3.4 ส่วนประกอบของสำยพำนล ำเลียง 

   ระบบขนถ่ำยวัสดุด้วยสำยพำน มีส่วนประกอบส ำคัญดังนี้ 

  สำยพำน (Belt) เป็นส่วนที่ใช้รองรับวัสดุขนถ่ำยจำกจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ตัวกลำง

ควำมหมำยก็คือเมื่อสำยพำนหมุนไปครบรอบแล้วก็จะเวียนมำ ท ำงำนแบบซ้ ำ ๆ ไปเร่ือย ๆ หรือ

เคลื่อนที่ไปตำมเส้นทำงของสำยพำนจนกว่ำจะพังหรือขำดใช้งำนไม่ได้ 

  ลูกกลิ้ง (Idlers) เป็นตัวรองรับสำยพำน ลูกกลิ้งมีอยู่ 2 ชนิดคือ ลูกกลิ้งด้ำนล ำเลียง

วัสดุ (Carrying Idlers) และลูกกลิ้งด้ำนสำยพำนกลับ (Return Idlers) 

ล้อสำยพำน (Pulleys) เป็นตัวรองรับ ขับสำยพำน และควบคุมแรงดึงในสำยพำน 

  ชุดขับ (Motor or Drive) เป็นตัวส่งก ำลังให้กับล้อสำยพำน เพื่อขับสำยพำนและ

วัสดุขนถ่ำยให้เคลื่อนที่ 

โครงสร้ำง (Structure) เป็นส่วนที่รองรับรักษำแนวของลูกกลิ้ง ล้อสำยพำน และ

รองรับเคร่ืองรับสำยพำน 

ข้อดีของกำรใช้ระบบสำยพำนล ำเลียง มีดังนี้ 
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1. แรงกระท ำสม่ ำเสมอและคงที่ 

2. วัสดุเคลื่อนที่อย่ำงต่อเน่ือง 

3. เส้นทำงไม่ได้เปลี่ยนแปลง 

4. อัตรำกำรเคลื่อนย้ำยแน่นอน 

5. สำมำรถข้ำมสิ่งกีดขวำงได้ 

6. จ ำเป็นต้องใช้กำรนับอย่ำงอัตโนมัติ กำรแยกจ ำพวกกำรชั่งน้ ำหนัก 

7. ต้องมีกำรเก็บตัวเลขคงคลัง และกำรตรวจสอบเพื่อควบคุมกำรผลิต 

8. ต้องกำรควบคุมกำรไหล 

9. ขนถ่ำยวัสดุที่มีกำรเสี่ยงต่ออันตรำย 

10. ขนถ่ำยวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง และใช้ในพื้นที่ที่อันตรำย 

   ประเภทของสำยพำนล ำเลียง (Rubber Conveyor Belt) 

             1. แบ่งตำมประเภทของผิว (Cover Rubber) ของสำยพำนล ำเลียง (Rubber 

Conveyor Belt) แบ่งได้ 2 ประเภท 

            1.1 ประเภทใช้งำนทั่วไป (General Use Conveyor Belt) หรือเรียกว่ำ สำยพำนทน

สึก (Wear Resistance Conveyor Belt) 

             1.2 ประเภทใช้งำนแบบพิเศษ (Special Conveyor Belt) มีหลำยแบบ เช่น สำยพำน

ทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) สำยพำนทนน้ ำมัน/ไขมัน/จำระบี (Oil Fat/Grease 

Resistant Conveyor Belt) สำยพำนทนเปลวไฟ (Flame Resistant Belt) สำยพำนทนควำมเย็น (Cold 

Resistant Belt) สำยพำนทนสำรเคมี (Chemical Resistant Conveyor Belt) สำยพำนมีคุณสมบัติ

ป้องกันกระแสไฟฟ้ำสถิต และสำยพำนส ำหรับล ำเลียงอำหำร (Food Grade) 

            2. แบ่งตำมประเภทของวัสดุที่ใช้รับแรง (Tension Member) ของสำยพำนล ำเลียง 

(Rubber Conveyor Belt) แบ่งได้ 2 ประเภท 

                         2.1 สำยพำนผ้ำใบ (Fabric Conveyor Belt) วัสดุที่ใช้รับแรง (Tension Member) ท ำ

ด้วยวัสดุต่ำง ๆ กันไป เรียกรวม ๆ กันว่ำผ้ำใบ เช่น Cotton Nylon EP (Polyester/Nylon หรือเรียกว่ำ 

PN และ Kevlar (Aramid) และ Fiberglass 

 2.2 สำยพำนลวดสลิง (Steel Cord Conveyor Belt) คือสำยพำนที่มีวัสดุรับแรง เป็นเส้นลวด

(Steel Cord) 
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    ภำพที่ 3.5โครงสร้ำงของสำยพำนลวดสลิง (Steel Cord) 

             3. แบ่งตำมประเภทของลักษณะของผิวหน้ำ (Rubber Cover Surface) ของสำยพำน

ล ำเลียง (Rubber Conveyor Belt) แบ่งได้หลำยชนิดแต่ที่นิยมใช้กันมี 3 ประเภท 

            3.1 แบบผิวหน้ำเรียบ (Plain Surface) ใช้ล ำเลียงวัสดุในแนวรำบหรือเอียงเล็กน้อย

ใช้ในงำนทั่ว ๆ ไป ในประเทศไทยเรำน่ำจะใช้สำยพำนแบบนี้มำกกว่ำร้อยละ 80 

 
    ภำพที่ 3.6 สำยพำนเส้นผิวหน้ำเรียบ 

            3.2 แบบผิวหน้ำก้ำงปลำ (Pattern Surface) มีหลำยลักษณะ (Pattern) เรียกว่ำ

ก้ำงปลำ จะมีสัน (Cleat) บนตัวสำย พำนใช้ล ำเลียงวัสดุในแนวรำบหรือเอียงได้ดีกว่ำแบบผิวเรียบ 

แต่รำคำก็แพง ก่อนซื้อต้องรู้ว่ำวัสดุที่ล ำเลียงสำมำรถขึ้นได้สูงกี่องศำ ถ้ำมุมเอียงของระบบสำยพำน 

(Conveyor System) มีมำกว่ำมุมกองของวัสดุ ๆ 
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    ภำพที่ 3.7 ผิวหน้ำก้ำงปลำ (Pattern Surface) 

             3.3 แบบผิวหน้ำพิเศษหรือมีโครงสร้ำงแบบพิเศษ ตำมลักษณะกำรใช้งำน เช่น 

Sidewall Belt และ Pipe Conveyor Belt เร่ืองนี้เป็นเร่ืองพิเศษหัวข้อนี้เรำจะไม่ลงลึกในเนื้อหำแต่

หำกท่ำนใดอยำกรู้หรือมีกำรใช้งำนที่แปลก ๆ จะใช้สำยพำนประเภทไหนดีถึงจะเหมำะหลำย ๆ 

ประเภทไม่มีกำรผลิตในประเทศไทย 

 
       ภำพที่ 3.8 แบบผิวหน้ำพิเศษหรือมีโครงสร้ำงแบบพิเศษ 

   2. รถยก (Fork Lift Trucks)   

    เป็นอุปกรณ์ใช้ส ำหรับยกขนถ่ำยวัสดุที่มีน้ ำหนักมำก ๆ ได้หลำยกิโลกรัม ยกวัสดุ

ให้สูงจำกพื้นได้ รถยกมี 2 แบบ คือแบบใช้มือควบคุมปุ่ม และแบบใช้เคร่ืองยนต์ควบคุม รถยก

สำมำรถยกวัสดุได้หลำยชิ้น แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะในกำรขนย้ำย เส้นทำงที่ให้รถวิ่งบนพื้นที่ของ

โรงงำนควรมีควำมสะดวก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนคุณสมบัติเฉพำะของรถยก 

   พลังงำนที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนใช้น้ ำมัน เบนซิน ดีเซล ก๊ำซหุงต้ม และแบตเตอร่ี 

เป็นพลังงำนใช้ในกำรขับเคลื่อน ซึ่งขึ้น อยู่บริษัทผู้ผลิตรถยก 
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  เสำกระโดงสำมำรถยืดเข้ำออกได้จะถูกออกแบบติดตั้งไว้ด้ำนหน้ำของตัวรถ เพื่อ

ใช้ส ำหรับยกวัสดุ และวำงวัสดุตำมต ำแหน่งที่ต้องกำร 

  กำรขับเคลื่อนโดยใช้พนักงำนขับรถจะควบคุมรถยกตรงจุดกึ่งกลำงของตัวรถ ซึ่ง

จะนั่งขับเพื่อบังคับรถหรือควบคุมตำมควำมต้องกำร และห้ำมขับรถโดยควำมประมำทเด็ดขำด ต้อง

มีสติ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยทุกคร้ัง เพรำะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ำยล้อรถสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อ

หมดอำยุในกำรใช้งำน หรือล้อยำงรถยกร่ัวก็สำมำรถปะซ่อมได้ และในกำรเลือกล้อและยำงของรถ

ต้องดูควำมเหมำะสมของพื้นโรงงำนเป็นองค์ประกอบด้วย เช่น พื้นไม้ พื้นคอนกรีต พื้นยำง ถนน

หลวง และบริเวณโล่งแจ้ง เป็นต้น 

 
     ภำพที่ 3.9 ตัวอย่ำงรถยก (Fork Lift Trucks) 

  สำมำรถใช้ในกำรขับเคลื่อนไปในบริเวณต่ำง ๆ ได้ ท ำให้สะดวกในกำรท ำงำน มี

ควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำนและบำงคร้ังน ำไปใช้ในบริเวณที่ห่ำงไกลพลังงำนได้ 

  ใช้ยกวัสดุที่น้ ำหนักปริมำณมำก ๆ ได้ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ ถุงปูนซีเมนต์ถุงปุ๋ย 

และวัสดุอ่ืน ๆ ท ำให้ช่วยทุ่นแรงงำนได้มำก ลดปริมำณจ ำนวนพนักงำนให้น้อยลงได้ ซึ่งจะช่วย

ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตอีกด้วย 

  เส้นทำงกำรขนถ่ำยวัสดุ มีควำมยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ และกำรขนถ่ำยวัสดุ

อำจจะต่อเน่ือง หรือหยุดเป็นช่วง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมตำมข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  

กำรขับเคลื่อนเคร่ืองยนต์จะมีเสียงดัง ควันพิษรบกวน ต้องมีกำรบ ำรุงรักษำดูแล แต่ถ้ำเป็นรถไฟฟ้ำ

จะช่วยลดมลพิษ 

  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำนจะต้องมีพื้นผิวอยู่ในสภำพที่ดีไม่ขรุขระ และมีควำม

เหมำะสมในกำรใช้งำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนจะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของพนักงำน หรือ
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ผู้ควบคุมบังคับรถยกควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่มีขอบเขตจ ำกัดและรถยกไม่เหมำะที่จะใช้ในกำร

ขับเคลื่อนในระยะทำงไกล ๆ 

 คุณสมบัติของงำนที่ใช้รกยก ได้แก่ 

1. มีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุเฉพำะจุด 

2. มีกำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ 

3. แรงกระท ำคงที่ทั้งขนำดและน้ ำหนักของวัสดุ 

4. ระยะทำงในกำรขนถ่ำยไม่แน่นอน 

5. ต้องกำรทำงวิ่ง และช่องทำง 

6. สำมำรถจัดวัสดุเข้ำเป็นหน่วยได้ 

คุณสมบัติเฉพำะของรถยก มีดังนี้คือ 

                           พลังงำนที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนใช้น้ ำมัน เบนซิน ดีเซล ก๊ำซหุงต้ม และแบตเตอร์ร่ี

เป็นพลังงำนใช้ในกำรขับเคลื่อน ซึ่งขึ้น อยู่บริษัทผู้ผลิตรถยก 

                            เสำกระโดงสำมำรถยืดเข้ำออกได้จะถูกออกแบบติดตั้งไว้ด้ำนหน้ำของตัวรถ เพื่อ

ใช้ส ำหรับยกวัสดุ และวำงวัสดุตำมต ำแหน่งที่ต้องกำร 

              กำรขับเคลื่อนโดยใช้พนักงำนขับรถจะควบคุมรถยกตรงจุดกึ่งกลำงของตัวรถ ซึ่ง

จะนั่งขับเพื่อบังคับรถหรือควบคุมตำมควำมต้องกำร และห้ำมขับรถโดยควำมประมำทเด็ดขำด ต้อง

มีสติ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยทุกคร้ัง เพรำะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ำย 

              ล้อรถยกสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อหมดอำยุในกำรใช้งำนหรือล้อยำงรถยกรั่วก็ 

สำมำรถปะซ่อมได้ และในกำรเลือกล้อและยำงของรถยก ต้องดูควำมเหมำะสมของพื้นโรงงำนเป็น

องค์ประกอบด้วย เช่น พื้นไม้ พื้นคอนกรีต พื้นยำง ถนนหลวง และบริเวณโล่งแจ้ง เป็นต้น 

               สำมำรถใช้ในกำรขับเคลื่อนไปในบริเวณต่ำง ๆ ได้ ท ำให้สะดวกในกำรท ำงำน มี

ควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำนและบำงคร้ังน ำไปใช้ในบริเวณที่ห่ำงไกลพลังงำนได้สำมำรถใช้ยก

วัสดุที่น้ ำหนักปริมำณมำก ๆ ได้ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ ถุงปูนซีเมนต์ถุงปุ๋ย และวัสดุอ่ืน ๆ ท ำให้ช่วย

ทุ่นแรงงำนได้มำก ลดปริมำณจ ำนวนพนักงำนให้น้อยลงได้ ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตอีก

ด้วยเส้นทำงกำรขนถ่ำยวัสดุ มีควำมยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ และกำรขนถ่ำยวัสดุอำจจะต่อเนื่อง 

หรือหยุดเป็นช่วง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  

            กำรขับเคลื่อนเคร่ืองยนต์จะมีเสียงดัง ควันพิษรบกวน ต้องมีกำรบ ำรุงรักษำดูแล แต่ถ้ำเป็น

รถไฟฟ้ำจะช่วยลดมลพิษ  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำนจะต้องมีพื้นผิวอยู่ในสภำพที่ดีไม่ขรุขระ และมี
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ควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนจะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของ

พนักงำน หรือผู้ควบคุมบังคับรถยกควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่มีขอบเขตจ ำกัดและรถยกไม่เหมำะที่จะ

ใช้ในกำรขับเคลื่อนในระยะทำงไกล 

 

ภำพที่ 3.10 ตัวอย่ำงรถยกใช้ยกวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

3. ลูกกลิ้งล ำเลียง (Roller Conveyor) 

   เป็นอุปกรณ์ขนถ่ำยล ำเลียงที่มีรำคำถูก สำมำรถปรับแต่งให้ติดตั้งใช้กับอุปกรณ์อ่ืน 

ได้ง่ำย ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรน ำไปประยุกต์ใช้งำนอุตสำหกรรมจะต้องมีออกแบบ

และผลิตลูกกลิ้งจำกวิศวกรที่มีควำมช ำนำญงำน ซึ่งต้องออกแบบใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ เช่น 

เคร่ืองชั่ง เคร่ืองบรรจุ เคร่ืองนับจ ำนวน และเคร่ืองคัดขนำด เป็นต้น 

   ลูกกลิ้งล ำเลียงมีให้เลือกหลำยขนำด โดยสำมำรถแยกรำยละเอียด ได้ดังนี้ 

              1. วัสดุที่ใช้ผลิตลูกกลิ้ง เช่น พลำสติกพีวีซี (PVC)  เหล็กเคลือบสังกะสี  

(Zinc Plate) เหล็กหุ้มยำง (Rubberized Steel) เหล็กหุ้มยูริเทน (Polyurethane Covers Steel) และ

เหล็กสแตนเลส (Stainless) เป็นต้น 

                           2. วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้ำง เช่น เหล็ก (Steel) สแตนเลส (Stainless Steel) และลูมิ

เนียม (Aluminium) เป็นต้น 

   ขอบเขตกำรขนถ่ำยวัสดุ 
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          1. สถำนที่ท ำงำน (Work Place) เป็นกำรเคลื่อนย้ำยหรือขนถ่ำยในต ำแหน่งหรือ

บริเวณที่ท ำงำน เช่น งำนประกอบสินค้ำพื้นที่กำรผลิตชิ้นงำนเพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรผลิตต่อไป 

           2. สำยงำนผลิต (Line) เป็นลักษณะกำรเคลื่อนย้ำยขนถ่ำยในสำยงำนผลิตที่

ติดต่อกันอย่ำงต่อเนื่องจำกต ำแหน่งหนึ่งไปยังอีกต ำแหน่งหนึ่ง ในแต่ละต ำแหน่งก็ท ำหน้ำที่

ประกอบเฉพำะอย่ำง เมื่อประกอบชิ้นส่วนนั้นเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คนอ่ืนประกอบชิ้น ส่วนอ่ืนอีก

ต่อ ๆ ไป เช่น กำรกลั่นน้ ำมัน กำรผลิตสำรเคมี กำรท ำกระดำษ ฯลฯ ท ำให้มีสถำนีกำรผลิตหลำย

แห่งด้วยกัน 

             3. กำรขนถ่ำยระหว่ำงแผนก (Inter Department) เป็นกำรขนถ่ำยระหว่ำงแผนก

โดยไม่ค ำนึงถึงว่ำในแต่ละแผนกจะขนถ่ำยอย่ำงไร ท ำให้มองเห็นภำพกว้ำง ๆ ของระบบกำรขน

ถ่ำย 

             4. กำรขนถ่ำยภำยในโรงงำน (Intra Plant) เป็นวิธีกำรขนถ่ำยภำยในโรงงำน แต่

แผนกที่ส ำคัญก็คือ แผนกรับวัสดุที่สั่งซื้อเข้ำมำแล้วแจกจ่ำยวัสดุเหล่ำนั้นไปยังแผนกต่ำง ๆ 

             5. กำรขนถ่ำยระหว่ำงโรงงำน (Inter Plant) เป็นกำรขนถ่ำยวัสดุระหว่ำงโรงงำน 

ในอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในบริษัทหนึ่ง ๆ อำจมีโรงงำนหลำยโรง แต่ละโรงอำจ

ท ำกำรผลิตชิ้นส่วนที่แตกต่ำงกัน แล้วน ำมำประกอบรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์โดยที่แต่ละโรงงำนมี

แผนกรับ (Receive) และแผนกส่ง (Shipping) 

              6. กำรขนถ่ำยระหว่ำงบริษัท (Inter-Company) เป็นกำรขนถ่ำยระหว่ำงบริษัทเช่น 

จำกบริษัทผู้ผลิตไปยังบริษัทผู้ส่ง และไปยังบริษัท ตัวแทนจ ำหน่ำย หรือจำกบริษัทที่ขำยวัตถุดิบ

มำยังโรงงำนผลิตและจำกโรงงำนผลิตไปยังบริษัทจัดจ ำหน่ำย หลักกำรขนย้ำยวัสดุ 

               1. กำรขนย้ำยวัสดุต่ำง ๆ ต้องมีกำรจัดระบบกำรวำงแผน เพื่อท ำให้งำนมีประสิทธิ 

สิทธิภำพมำก 

                             2. กำรพิจำรณำกิจกรรมในกำรขนย้ำย ต้องเรียงล ำดับตำมควำมเหมำะสม ตำม

ควำมจ ำเป็น และเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้มีควำมเหมำะสมกับสินค้ำที่ท ำกำรขนย้ำยทุกครั้ง 

                            3. ควรจัดบริเวณพื้นที่ในโรงงำนให้สะดวกต่อกำรขนย้ำยวัสดุให้มำกที่สุด และใช้

พื้นที่ในโรงงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  4. กำรขนย้ำยวัสดุจะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ขนย้ำยให้ถูกกับลักษณะงำน และ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 

  5. กำรขนย้ำยวัสดุจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ำยที่มีมำตรฐำนอยู่ในสภำพที่พร้อม

ใช้งำนได้เสมอ และถ้ำมีกำรช ำรุดหรือเสียหำยต้องบอกผู้ควบคุมงำนทันที 
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  6. ควรมีแผนงำนในกำรจัดกำรซ่อมบ ำรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษำ อุปกรณ์ขนถ่ำย

วัสดุตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยยืดอำยุในกำรใช้งำน 

                            7. อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุบำงชนิด หรือบำงประเภท จะต้องศึกษำอ่ำนคู่มือในกำรใช้

งำนให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้ และยังช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตได้

ด้วย 

กำรเลือกใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ 

              ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนถ่ำยวัสดุที่มีวำงขำยอยู่ตำมท้องตลำดโดยทั่วไปนั้น

มีมำกมำยหลำยชนิด กำรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่ำง ๆ จะต้องดูปัจจัยหลำย ๆ  อย่ำงประกอบกัน 

ดังนั้นปัจจัยส ำคัญในกำรเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุให้เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้งำน มีดังต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์กำรน ำไปใช้งำน 

2. อำยุกำรใช้งำน และกำรประยุกต์ใช้งำน 

3. ข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำง ๆ และคุณสมบัติของวัสดุ 

4. กำรวำงผังและคุณสมบัติของอำคำร 

5. ลักษณะกำรเคลื่อนที่ของกำรผลิต 

6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และเงินที่ใช้ในกำรลงทุน 

7. ลักษณะกำรขนย้ำยวัสดุ 

8. ควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนของอุปกรณ์ขนถ่ำย 

9. พื้นที่ใช้ในกำรขนถ่ำย และกำรดูแลหลังกำรใช้งำนปัญหำจำกกำรขนถ่ำยวัสดุ 

1. บรรทุกน้ ำหนักเกิน คือกำรขนย้ำยวัสดุในบำงคร้ัง ถ้ำผู้ปฏิบัติงำนชอบบรรทุก 

ขนย้ำยวัสดุเกินน้ ำหนัก อำจท ำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์บำงชิ้น เกิดกำรช ำรุดเสียหำยได้ง่ำย และอำจท ำ 

ให้วัสดุที่ขนย้ำยหล่นมำทับผู้ปฏิบัติงำน หรือท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย 

                 2. สภำพร่ำงกำยไม่พร้อม กำรปฏิบัติงำนในกำรขนย้ำยวัสดุทุกคร้ัง สภำพ

ร่ำงกำยต้องพร้อมที่จะปฏิบัติงำน แต่ถ้ำสภำพร่ำงกำยไม่พร้อมที่จะท ำงำน อำจมีสำเหตุหลำย

ประกำรเช่น สุขภำพร่ำงกำย อ่อนเพลีย ง่วงนอน มึนเมำ ไข้ ปวดหลัง และอื่น ๆ เป็นต้น 

                  2.1 ขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญ กำรใช้อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุถ้ำผู้ปฏิบัติงำนไม่มี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ขนถ่ำยก็อำจเกิดปัญหำต่อกำรน ำไปใช้งำน หรือ

เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย 
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                  2.2 ควำมประมำท ในกำรขนถ่ำยวัสดุอุปกรณ์ อำจมีกำรพูดคุย หยอกล้อกัน 

และใจลอยระหว่ำงปฏิบัติงำน อำจท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ ำย อำจส่งผลเสียต่ำง ๆ ตำมมำ ดังนั้น

ระหว่ำงที่ท ำกำรขนส่ง ควรท ำงำนด้วยควำมระมัดระวัง 

                  2.3  เคร่ืองมืออุปกรณ์ช ำรุด เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่น ำมำใช้งำนที่ขำดกำรดูแลรักษำ

ตำมอำยุกำรใช้งำน หรือหมดสภำพ เมื่อใช้งำนไปนำน ๆ อำจท ำให้ช ำรุดเสียหำย เช่น ลูกปื น 

สำยพำน น้ ำมัน หล่อลื่น จำระบี และซีลกันร่ัว เป็นต้น ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรบ ำรุงรักษำหรือเปลี่ยน

ตำมอำยุกำรใช้งำน เพื่อให้กำรน ำไปใช้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

                  2.4  ผังของโรงงำนหรือโครงสร้ำงอำคำร กำรเลือกอุปกรณ์ขนถ่ำยจะต้องให้

เหมำะสมกับผังโรงงำน เช่น ลิฟต์ โครงสร้ำงของโรงงำน พื้นของโรงงำนเป็นต้น โดยเฉพำะ

ควำมสำมำรถของพื้นโรงงำน จะสำมำรถรับน้ ำหนักได้ หรือไม่และควำมสูงของหลังคำโรงงำนสูง

พอหรือไม่ กำรใช้ระบบกำรขนถ่ำยเหนือศีรษะ จะถูกจ ำกัดโดยระดับควำมสูงของเพดำนโรงงำน

ฐำนที่ใช้ค้ ำและรองรับระบบกำร ขนถ่ำยเหนือศีรษะ ระดับของพื้นโรงงำนที่ต่ำงระดับกันก็เป็น

อุปสรรคต่อกำรใช้รถยก ด้วยในกรณีที่พื้นโรงงำนต่ำงระดับหลำยช่วง ควรใช้ลิฟต์ 

     แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขนถ่ำยวัสดุ 

                  ในกำรแก้ปัญหำกำรขนถ่ำยวัสดุ จะต้องอำศัยปัจจัยหลำยด้ำนที่มีอิทธิพลต่อกำร

ขนถ่ำยวัสดุ เช่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบกำรผลิต กำรออกแบบอำคำร กำรออกแบบ

ผังโรงงำน และกำรออกแบบระบบขนถ่ำยวัสดุ เป็นต้น ดังน้ันขั้นตอนกำรแก้ปัญหำกำรขนถ่ำยวัสดุ

โดยทั่วไป มีดังนี้คือ 

                 1. ศึกษำสภำพปัจจุบันในกำรขนถ่ำยวัสดุที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ มีลักษณะเป็น

อย่ำงไร เช่น ใช้เคร่ืองมืออะไรในกำรขนถ่ำยวัสดุ สภำพเคร่ืองมืออุปกรณ์เป็นอย่ำงไร กำรขนถ่ำย

ล ำเลียงวัสดุจำกไหนไปไหนบ้ำง และนอกจำกนี้อำจมีกำรน ำแผนภูมิกำรไหลเข้ำมำประยุกต์ใช้ใน

กำรแก้ปัญหำ เพื่อท ำให้มองเห็นปัญหำได้ชัดเจน 

                  2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้

ได้มำกที่สุดตำมสภำพควำมเป็นจริง ซึ่งอำจเป็นแบบส ำรวจ แบบสอบถำม และแบบตรวจสอบ

รำยกำรทั้งนี้ต้องดูควำมเหมำะสมด้วย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบ

กำรขนถ่ำยวัสดุต่อไป 

                  3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกศึกษำสภำพปัญหำ และ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทำงว่ำมีควำมเหมำะสมกับกำรขนถ่ำยวัสดุหรือไม่ 
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ลักษณะอุปกรณ์ขนถ่ำย เส้นทำงกำรขนถ่ำยวัสดุ ระยะทำง และเวลำในกำรขนถ่ำยวัสดุ เพื่อให้กำร

ไหลได้อย่ำงต่อเน่ืองและเหมำะสม 

                  4. กำรออกแบบและสร้ำงทำงเลือก คือผลจำกกำรวิเครำะห์ทำงเลือกออกแบบกำร

ขนถ่ำยล ำเลียงที่น่ำจะเป็นไปได้ หลำย ๆ ทำงเลือก เช่น จ ำนวนกำรขนถ่ำยวัสดุ รูปแบบกำรขนถ่ำย 

และกำรน ำไปใช้งำน เป็นต้น เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทำงเปรียบเทียบ 

                  5. ประเมินทำงเลือกที่ดีกว่ำ เป็นกำรประเมินเปรียบเทียบในแง่ของเชิงคุณภำพ

และเชิงปริมำณ ว่ำรูปแบบกำรขนย้ำยวัสดุใดให้ควำมพึงพอใจมำกกว่ำ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทำงใน

กำรด ำเนินงำนต่อไป นอกจำกนี้เมื่อได้ทำงเลือกที่ดีแล้ว ควรมีกำรประชุม อธิบำยให้พนักงำนได้รับ

ทรำบทุกคน เพื่อจะได้ใช้ปฏิบัติเป็นแนว ทำงเดียวกัน ตลอดจนมีกำรติดตำมผล และหำทำงแก้ไข

ต่อไป 

      กำรจัดกำรระบบหลักกำรใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลังสินค้ำถือว่ำมีควำมส ำคัญ

อย่ำงยิ่งในองค์กรกำรผลิต ถึงแม้ว่ำกำรขนถ่ำยวัสดุจะไม่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำก็ตำม แต่ก็มี

ผลต่อกำรบริกำรกำรผลิตของโรงงำนได้เช่นกัน กำรจัดระบบกำรขนย้ำยหรือกำรเคลื่อนย้ำย วัสดุ 

วัตถุดิบ สินค้ำ ฯลฯ โรงงำนอุตสำหกรรมจะต้องพิจำรณำให้รอบคอบในกำรเลือกใช้ในโรงงำน

อุตสำหกรรม สำมำรถลดปัญหำกำรหยุดกระบวนกำรผลิต กำรซ่อมบ ำรุง ลดต้นทุนในกำรผลิต 

และควำมสูญเสียอ่ืน ๆ ที่ใช้ระยะยำวของโรงงำนอุตสำหกรรม ท ำให้ภำพรวมขององค์กรมี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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นิยำมศัพท์ 

 

ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

1. กำรขนถ่ำยภำยในโรงงำน Intra Plant เป็นวิธีกำรขนถ่ำยภำยใน

โรงงำน แต่แผนกที่ส ำคัญก็

คือ แผนกรับวัสดุที่สั่งซื้อ

เข้ ำมำแล้ วแจกจ่ ำยวัสดุ

เหล่ำนั้นไปยังแผนกต่ำง ๆ 

2. กำรขนถ่ำยระหว่ำงบริษัท Inter-Company เป็นกำรขนถ่ ำยระหว่ ำง

บริษัทเช่น จำกบริษัทผู้ผลิต

ไปยังบริษัทผู้ส่ง และไปยัง

บริษัท  ตัวแทนจ ำหน่ ำย 

ห รื อ จ ำ ก บ ริ ษั ท ที่ ข ำ ย

วัตถุดิบมำยังโรงงำนผลิต

และจำกโรงงำนผลิตไปยัง

บริษัทจัดจ ำหน่ำย 

3. กำรขนถ่ำยระหว่ำงแผนก Inter Department เป็นกำรขนถ่ ำยระหว่ ำง

แผนกโดยไม่ค ำนึงถึงว่ำใน

แต่ ล ะ แผนกจะขนถ่ ำ ย

อย่ำงไร ท ำให้มองเห็นภำพ

กว้ำง ๆ ของระบบกำรขน

ถ่ำย 

4. กำรขนถ่ำยระหว่ำงโรงงำน Inter Plant เป็นกำรขนถ่ำยวัสดุระหว่ำ

โรงงำน ในอุตสำหกรรม

ขนำดกลำงและขนำดใหญ่

ในบ ริษั ทหนึ่ ง  ๆ  อ ำจมี

โรงงำนหลำยโรง แต่ละโรง 
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

5. กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง Inventory control โดยกำรท ำงำนเชื่อมต่อกับ

ระบบควบคุมและตรวจเช็ค

กำรไหลเวียนของสินค้ำ

ภำยในคลัง 

6. กำรจัดซื้อ 

 

Purchasing กำรจัดซื้อเป็นงำนที่ง่ำยมำก

ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนเพียงแต่

ติดต่อผู้ขำยให้เสนอรำคำ

และส่งมอบให้หน่อยงำนที่

ต้ องกำรจั ดซื้ อห รือฝ่ ำ ย

จั ด ซื้ อ  อ ง ค์ ก ร เ ป็ น

หน่วยงำนที่ใช้จ่ำยเงินใน

กำรจัดซื้อ 

7. กำรจัดส่ง Shipping ประกอบด้วยกำรตรวจสอบ

ค ำสั่ งซื้อที่ จะส่งไป กำร

ปรับปรุงรำยงำนสินค้ำคง

คลัง กำรแยกประเภทสินค้ำ 

และกำรจัดบรรจุภัณฑ์ตำม

ค ำสั่งซื้อ  

 

8. 

 

 

 

 

กำรตรวจนับสินค้ำ  Count Stock เ พื่ อ ก ำ หนดข้ อ มู ล ก ำ ร

ตรวจสอบกำรนับสินค้ ำ

แล ะหลั ง จ ำ ก ก ำ รที่ นั บ

สินค้ำแล้วสำมำรถอ้ำงอิง

ไปยังบันทึกรำยงำนกำร

ปรับปรุงได้ทันที 
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

9. กำรตรวจพิสูจน์ทรำบ Identify goods เพื่อรับรองควำมถูกต้อง

ใน เ ร่ื องของ  ชื่ อ  แบบ 

หมำยเลข หรือข้อมูลอ่ืน 

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของ

สินค้ำ 

10. กำรตรวจแยกประเภท Sorting goods สินค้ำหรือวัสดุบำงอย่ำง

อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยก

ประเภทเพื่อควำมสะดวก

ในกำรเก็บรักษำเช่น เป็น

ของดี ของช ำรุด ของเก่ำ 

ของใหม่  

11. กำรเตรียมกำรจัดส่งสินค้ำ Staging goods กำรเตรียมกำรจัดส่งสินค้ำ

ก ระบวนกำรกระ จำ ย

สินค้ ำปฏิ บั ติ ต ำมแผน

อย่ำงถูกต้อง 

12. กำรน ำออกจำกที่เก็บ Picking กำรน ำสินค้ำออกจำกที่

เก็บเพื่อกำรจัดส่ง เป็นกำร

เลือกเอำสินค้ำจำกพื้นที่

ต่ำงๆ ในคลังเก็บสินค้ำมำ

รวมกันไว้ ยังพื้นที่จัดส่ง

เพื่อกำรตรวจสอบควำม

ถูกต้อง 

13. 

 

 

กำรบรรจุหีบห่อ  ก ำ ร ผ ลิ ต บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์

ส ำหรับสินค้ ำ  เพื่ อกำร

ขนส่งและกำรขำย 
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

14. กำรปล่อยสินค้ำ Dispatch กำรล ำเลียงตู้คอนเทนเนอร์
ขึ้นบนพำหนะขนส่งหรือ
จ ำนวนเงินที่จ่ ำยให้กับผู้
ขนส่ ง เพื่ อจ้ ำ ง ให้ ขนส่ ง
สินค้ำ 

15. กำรพยำกรณ์สินค้ำ Forecasting คำดกำรณ์ควำมต้องกำรในตัว
สินค้ ำหรือคำดกำรณ์ควำม
ต้องกำรทำงกำรตลำดล่วงหน้ำ 
ช่วยให้บริษัทสำมำรถก ำหนด
ทิศทำงในกำรด ำเนินงำน 

16. กำรลดภำระสินค้ ำที่ ผ่ ำน

คลังสินค้ำ 

Drop-Shipping เป็นวิธีกำรวำงแผนจัดหำ

วัตถุดิบจำกซัพพลำยเออร์ 

หรือกำรวำงแผนกำรผลิต

ของโรงงำนให้เสร็จทันกำร

ใช้งำน หรือส่งมอบโดย

บริษัทจะมีกำรจัดเก็บที่ซัพ

พลำยเออร์ 

17. กำรส่งสินค้ำผ่ำนคลัง Cross docking  เ ป็ น ก ำ รส่ ง สิ น ค้ ำ ผ่ ำ น

ระหว่ำงจุดที่ รับสินค้ำเข้ำ

และจุดที่ส่งสินค้ำออก โดย

ไม่ต้องน ำสินค้ำเข้ำไปเก็บ

ในคลังสินค้ำ แพร่หลำยใน

กลุ่มผู้ค้ำปลีก 

18. 

 

คลังสินค้ำ Warehouse สถำนที่ส ำหรับวำง จัดเก็บพัก 

กระจำยสินค้ำคงคลงั คลังสินค้ำ

มีชื่อเรียกได้ต่ำง ๆ กัน อำทิ 

ศูนย์กระจำยสินค้ำ, ศูนย์

จ ำหน่ำยสินค้ำ และโกดัง  
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

19. เครือข่ำยกระจำยสินค้ำภำยใน DomestiDistribution 

Networks 

กำรจัดเก็บสินค้ำและกำร
กระจำยสินค้ำสู่ห้ำงร้ำน 

20. งำนจัดเก็บสินค้ำ Put away กำรขนย้ำยสินค้ำจำกพื้นที่รับ

สินค้ำเข้ำไปยังต ำแหน่งเก็บที่

ได้ไว้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ  

21. งำนจัดส่งสินค้ำ Dispatch goods ก ำ รจั ดส่ งห รื อก ำ รจ่ ำ ย

สินค้ำให้แก่ผู้ รับหรือกำร

คืนสินค้ำให้แก่ผู้ฝำก 

22. งำนดูแลรักษำสินค้ำ Holding goods เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ำที่

เก็บรักษำอยู่ในคลังสินค้ำ

เกิดควำมเสียหำยสูญหำย

หรือเสื่อมคุณภำพ  

23. งำนระหว่ำงท ำ Work-in-Process ชิ้นงำนที่อยู่ในขั้นตอนกำร

ผลิตหรือรอคอยที่จะผลิต

หรือรอคอยที่ จะผลิตใน

ขัน้ตอนต่อไป 

24. งำนรับสินค้ำ Goods Receipt งำนรับสินค้ำเกี่ยวกับเร่ือง

ต่ำงๆ ที่จะต้องปฏิบัติใน

ขณะที่สินค้ำได้ส่งเข้ำมำยัง

คลังสินค้ำเพื่อกำรจัดเก็บ

รักษำ 

25. จัสอินไทม์ Just-In-Time : JIT เป็นกำรจัดส่ง, ผลิต หรือ

กำรส่งมอบสินค้ำได้ทัน

ภำยในเวลำที่ต้องกำร ตำม

จ ำนวนที่ต้องกำรและควำม

พึงพอใจของลูกค้ำ 
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

26. ชั้นผ้ำใบรับแรง Carcass มีหน้ำที่เป็นแกนรับแรงดึง

ของสำยพำนทั้งเส้น และ

ช่วยกระจำยแรงดึ งของ

สำยพำน เมื่อท ำกำรล ำเลียง

วัสดุอีกด้วย 

27. ต้นทุนคงที่ Fixed Cost ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ไม่

แปรผันไปตำมปริมำณของ

กำรผลิตหรือจ ำนวนคร้ัง

ของกำรให้บริกำร 

28. ต้นทุนที่ต่ ำลง Low Cost เป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

กำรผลิตหรือไม่ได้ติดตำม

สินค้ำที่ผลิตเป็นค่ำใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำย 

29. ใบส่งของ Invoice ใช้เป็นหลักฐำนในกำรส่ง

มอบสินค้ ำ  รำยละ เ อียด

ภำยในใบส่งสินค้ำก็จะเป็น

ชนิดของสินค้ำ จ ำนวนของ

สินค้ำ ลักษณะของสินค้ำที่ถูก

ส่งมอบ  

30. พำเลทหรือไม้รองรับสินค้ำ Pallet 

 

ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนำด

ใหญ่ ใช้ส ำหรับวำงสินค้ำใน

สถำนที่เก็บสินค้ำ ภำยในแท่น

มีช่องส ำหรับให้งำนของรถยก  

31. มิลค์รัน Milk Run เพื่อลดต้นทุนของกำรขนส่ง

และลดปริมำณสินค้ำคงคลัง 

โดยมิลค์รันช่วยในกำรจัดกำร

รถบรรทุกในกำรวิ่งออกไปวัสด ุ
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

32. ยำงผิวบน Top Cover มีหน้ำที่รองรับวัสดุขนถ่ำยและ

ป้องกันกำรเสียหำยของชั้น

ผ้ำใบรับแรงและยังมีคุณสมบัติ

ป้องกันแรงกระแทก ป้องกัน

กำรเจำะทะลุ  

33. ยำงผิวล่ำง Bottom Cover มีหน้ำที่ป้องกันชั้นผ้ำใบรับ

แรงไม่ให้เสียหำยจำกกำร

เสียดสีกับลูกกลิ้ง  ( Idler) 

และพูลเลย์  

34. รถยก Fork Lift Trucks เป็นอุปกรณ์ใช้ส ำหรับยก

ขนถ่ำยวัสดุที่มีน้ ำหนักมำก 

ๆ ได้หลำยกิโลกรัม ยกวัสดุ

ให้สูงจำกพื้นได้ 

35. รหัสแท่ง Barcode เป็นเคร่ืองหมำยแทนข้อมูล

ชนิดหน่ึงที่อ่ำนได้ด้วยแสง 

36. 

 

รำยกำรบัญชีสินค้ำ Inventory รำยกำรวัตถุดิบ ส่วนประกอบ 

งำนที่ก ำลังด ำเนินกำร สินค้ำ

ส ำเร็จรูป หรือทรัพยำกรอ่ืน ๆ  

37. ลูกกลิ้งล ำเลียง Roller Conveyor เป็นอุปกรณ์ขนถ่ำยล ำเลียงที่มี

รำคำถูก สำมำรถปรับแต่งให้

ติดตั้งใช้กับอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ได้

ง่ ำย ได้ รับควำมนิยมอย่ ำง

กว้ ำ งขวำงในกำรน ำมำ

ประยุกต์ใช้งำนอุตสำหกรรม 
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

38. ลีดไทม์ Lead Time ระยะเวลำตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อ

วัตถุดิบ กระทั่งได้รับวัตถุดิบ

จำกผู้ขำย โดยลด Lead Time ให้

เหลือน้อยที่สุด และวัตถุดิบ

ต้องมำถึงทันเวลำ 

39. วัตถุดิบ  Raw Material สิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมำ

ใช้ในกำรผลิต 

40. วัสดุสิ้นเปลือง  

 

Supplies วัสดุกิจกำรจัดหำมำเพื่อใช้ใน

กำรด ำเนินงำนมำกกว่ำที่จะใช้

เพื่อกำรผลิตสินค้ำโดยตรง 

41. สินค้ำคง Inventory จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

ชนิดหนึ่ง ซึ่งกิจกำรต้องมีไว้

เพื่อขำยหรือผลิต  

42. สินค้ำคงคลังส ำรอง  Safety/Buffer เป็นกำรส ำรองสินค้ำซึ่งมี

ระยะเวลำในกำรส่งมอบ( 

เช่นสินค้ ำ  ซึ่ งต้องมีกำร

น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  

43. 

 

สินค้ ำ ค งคลั งห รื อสิ นค้ ำ

หมุนเวียน 

Current Stock เป็นกำรส ำรองสินค้ำ เพื่อให้มี

ปริมำณที่ เพี ยงพอต่อควำม

ต้องกำรทั้งเพื่อกำรผลิตและเพื่อ

กำรส่งมอบให้กับลูกค้ำ ร่วมถึง

สินค้ำที่ผลิตได้บำงฤดูเท่ำนั้น  

44. สินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง In-Transit ซึ่งอยู่ในระหว่ำงเส้นทำงกำร

ขนส่ง จำกโรงงำนของผู้ขำย

มำยังโรงงำนผลิต เช่น กำรขนส่ง

ทำงเรือ  
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ล ำดับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 

45. สินค้ำส ำเร็จรูป  Finished Goods เป็นสินค้ำที่มีส่วนประกอบ

และผลิตเสร็จครบบริบูรณ์ตำม

ลักษณะและคุณสมบัติในสภำพ

พร้อมที่จะน ำออกมำจ ำหน่ำย

ได ้

46. สำยพำน Belt เป็นส่วนที่ใช้รองรับวัสดุขน

ถ่ำยจำกจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง 

ตัวกลำงควำมหมำยก็คือเมื่อ

สำยพำนหมุนไปครบรอบแล้วก็

จะเวียนมำ ท ำงำนแบบซ้ ำ ๆ  ไป

เร่ือย ๆ หรือเคลื่อนที่ไปตำม

เส้นทำงของสำยพำนจนกว่ำจะ

พังหรือขำดใช้งำนไม่ได ้

48. สำยงำนผลิต Line เป็นกำรเคลื่อนย้ำยขนถ่ำยใน

สำยงำนผลิตที่ติดต่อกันจำกอีก

ต ำแหน่งไปยังอีกต ำแหน่งหนึ่ง  

49. สถำนที่ท ำงำน 

 

Work Place เป็นกำรเคลื่อนย้ำยหรือขนถ่ำย

ในต ำแหน่งหรือบริเวณที่งำน

เพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรผลิต

ต่อไป 

50. ห่วงโซ่อุปทำน Supply Chain เป็นกระบวนกำรวำงแผนกำร

ผลิต และกิจกรรมทำงกำรตลำด 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

บทที ่4 

การวิเคราะห์ความส าเร็จ 

                    จำกกำรที่ได้ไปศึกษำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยใน

คลังสินค้ำของบริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งบริษัทได้มีกำรใช้อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ

อะไหล่เคร่ืองเชื่อมแต่ละชนิดที่แตกต่ำงกัน โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บได้ตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

โดยคณะผู้จัดท ำได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 

   1.กำรบริหำรพื้นที่ภำยในคลังสินค้ำ จะท ำกำรผลิตสินค้ำต่อเมื่อมีกำรสั่งซื้อของ

ลูกค้ำเกิดขึ้น กำรสั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อล่วงหน้ำ เพื่อท ำให้กำรจัดเก็บพื้นที่ในคลังง่ำยขึ้นและประหยัด

ต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำ มีกำรดูเร่ืองของกำรเคลื่อนไหวของลูกค้ำว่ำมีควำมต้องกำรรุ่นไหน

มำกน้อยเพียงใด ก็จะ Safety ไว้ ณ จุดตรงนั้น เพื่อมีข้อผิดพลำดหรือสินค้ำนั้นช ำรุดเสียหำยจะได้มี

สินค้ำไว้พร้อมส่ง ตำมวันเวลำวันที่ลูกค้ำก ำหนด ท ำให้สินค้ำไม่ขำดไม่เกิน ท ำให้พอดีกับ

คลังสินค้ำ อีกทั้งยังช่วยในกำรบริหำรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมำะสมต่อกำรจัดเก็บ 

 

 
 ภ ำ พ ที่  4. 1 ก ำ ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ ำ ภ ำ ย ใ น ค ลั ง สิ น ค้ ำ
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              2.กำรจัดเก็บสินค้ำภำพในคลังสินค้ำ โดยใช้รหัสสินค้ำ โดยข้อแตกต่ำงจะอยู่ที่

กำรเก็บแบบใช้รหัสสินค้ำ นั้นจะมีล ำดับจัดเรียงกัน เช่น หมำยเลข TY-NBC-25OA นั้นจะถูก

จัดเก็บก่อนรหัสสินค้ำหมำยเลข TY-NBC-35OA เป็นต้น ในกำรจัดเก็บสินค้ำนี้ จะท ำให้พนักงำนรู้

ต ำแหน่งของสินค้ำได้ง่ำยขึ้น 

 
   ภำพที่ 4.2 กำรจัดเก็บสินค้ำ โดยใช้รหัสสินค้ำ 

 

                3.ควำมปลอดภัยของกำรคัดแยกสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำในคลังสินค้ำ มีกำร

จัดเตรียมพื้นที่ในส่วนของกำรคัดแยกสินค้ำตำมรุ่นและขนำด ตำมประเภท เพื่อควำมสะดวกในใช้

งำน และกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรจัดส่ง มีกำรติดตั้งกล้องภำยใน

คลังสินค้ำ เพื่อป้องกันสินค้ำสูญหำยหรือกำรท ำงำนผิดพลำดของพนักงำน 
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     ภำพที่ 4.3 กำรคัดแยกประเภทอะไหล่เคร่ืองเชื่อม 

                4. ทฤษฎีควำมพอประมำณเข้ำมำใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร กำรน ำกระดำษรี

ไซเคิลกลับมำใช้ใหม่ให้ครบทั้ง 2 ด้ำน เพื่อประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติและน ำวัสดุที่เหลือใช้ใน

กำรท ำงำนคร้ังก่อนมำดัดแปลงในกำรจัดท ำโมเดลเพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย จะต้องมีกำรวำงแผนใน

กำรปฏิบัติ เอำควำมคิดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำที่

เกิดขึ้น 

ภำพที่  4.5 กำรศึกษำดูงำน ณ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด



 
 

 
 
 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

  จำกกำรที่ได้ไปศึกษำที่ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในเร่ืองกำรศึกษำ

อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บอะไหล่เคร่ืองเชื่อมภำยในคลังสินค้ำ ทำงบริษัทมีกำรวำงแผนกระบวนจัดกำร

คลังสินค้ำและกำรควบคุมสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรตรวจเช็คดูแลสินค้ำภำยในคลัง

ตลอดเวลำและน ำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บต่ำง ๆ เข้ำมำใช้ในกำรจัดเก็บสินค้ำ และมีกำรใช้โปรแกรม

ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรตัดสต็อกสินค้ำ จัดเก็บข้อมูลสินค้ำ และกำรเบิกจ่ำยสินค้ำ ท ำให้ข้อมูลภำยใน

คลังสินค้ำมีกำรอัพเดตอยู่ตลอดเวลำ ให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อให้ได้ 

เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรจัดกำร

สินค้ำคงคลัง โดยให้บริษัทน ำโปรแกรมที่ทันสมัย เข้ำมำใช้เป็นตัวช่วยส ำคัญในกำรบริหำรจ ำนวน

สินค้ำคงคลัง เพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถแก้ไขปัญหำที่ท ำงำนผิดพลำดและควบคุมกำร

ท ำงำนได้ 

2. ควรมีกำรพัฒนำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บสินค้ำภำยในคลังเพื่อลดกำรสูญเสียและ 

ควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นได้ภำยในคลังสินค้ำ มีกำรตรวจสอบคลังสินค้ำอยู่เป็นประจ ำ สรุป

ยอดวัตถุดิบที่คงเหลือ สรุปกำรส่งออกสินค้ำและสินค้ำคงเหลือในสต็อกประจ ำสัปดำห์ เพื่อให้ง่ำย

ต่อกำรตรวจสอบจ ำนวนสินค้ำคงคลัง 

3. ให้จัดเก็บสินค้ำโดยกำรแบ่งคลังสินค้ำออกเป็น 2 ส่วน คือ คลังสินค้ำวัตถุดิบ 
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และคลังสินค้ำส ำเร็จรูป รวมถึงกำรน ำหลักกำร FIFO เข้ำมำช่วยในกำรจัดเก็บสินค้ำ เพรำะช่วยลด

ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดส่งสินค้ำ ท ำให้สินค้ำที่ผลิตก่อนถูกจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำก่อน

เป็นกำรลดของต้นทุนกำรเก็บสินค้ำ 

4. ควรสร้ำงรูปแบบกำรท ำงำนในเชิงบวก เช่น กำรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นกัน 

เอง หรือสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่สนุก ไปพร้อม กับกำรท ำงำนอย่ำงขยันขันแข็งตลอดจน

เห็นคุณค่ำในกำรท ำงำน 

5.  ควรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรค ำนวณยอดรำยได้ ก ำไร  

และกำรวำงแผนในกำรสั่งซื้อสินค้ำให้พอเหมำะ เพื่อลดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่ฟุ่มเฟือยและเกินควำมจ ำเป็น 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการศึกษาดูงาน บริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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1. ภำพถ่ำยด้ำนหน้ำบริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 

 

 

  2.ภำพถ่ำยหลังเขำ้ศึกษำดูงำนภำยใน บริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

      ขั้นตอนการท าโมเดล 
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แผงผังโมเดล 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรท ำโมเดล 
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1.เตรียมอุปกรณ์ตา่ง ๆ ในการท าโมเดล 

 

2. ขึ้นโครงส่วนภายในของบริษัท ลิงค์เวลท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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3.วางโครงสร้างใหต้รงตามรูปแบบ 

 

 

4.ติดโครงสรา้งชิ้นสว่นประกอบตามทีก่ าหนดไว้ทัง้หมด 
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5.โมเดลใกล้เสร็จสมบูรณ์ 
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6.โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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 งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

 

ล าดับ รายการ ราคา(บาท) 

1 กระดำษซำนอ้อย 80 

2 กระดำษแข็ง 15 

3 หลอดไฟ สำยไฟ สวิตซ์ไฟ 320 

4 ไม้อัด 200 

5 กระดำษสติ๊กเกอร์ขำว 250 

6 สติ๊กเกอร์ใส 35 

7 แท่งกำว 60 

8 แผ่นอะคริลิคใส 200 

9 ถ่ำน AA 50 

10 รำงถ่ำน 50 

11 ไม้ไอติม 50 

12 โฟมแผ่น 60 

13 โมเดลของเล่น 400 

14 เทปกำว กระดำษสี 200 

15 ของตกแต่ง 70 

16 ฟิวเจอร์บอร์ด 50 

รวม 2,090 
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