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บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอน
เทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง การบริหารการ จัดการสินค้าคงคลัง
ให้ไดม้าตรฐาน รวมไปถึงการศึกษาแนวทางในการลดความเสื่อมสภาพความ หรือการน าเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในคลังสินค้า  

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา กรณีศึกษา บริษัท 
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน)  ทางคณะผู้จัดท า ได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้า
มาช่วยให้การจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง แม่นย า เพราะสามารถตรวจสอบการสะกดค า
และการตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเข้ามาช่วยใน เร่ืองของการสร้างงาน
น าเสนออย่างเป็นขั้นตอนทั้งการน าเสนอแบบภาพนิ่ง การใส่เอฟเฟคมาใช้ในการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้รับ 
ประโยชน์จากการศึกษาดูงานที่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ในเร่ืองของการ
บริหารจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ท าให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการภายใน 
คลังสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบทราบถึงวิธีการลดความ
เสื่อมสภาพ และความล้าสมัยของวตัถุดิบหรือสินค้าภายในสตอ๊ก รวมไปถึงการท างานดว้ยระบบ 

 SAP ที่เข้ามาช่วยท าธุรกิจสามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย และขณะผู้จัดท าได้
น าผลงานไปเผยแพร่ จากเว็บไซต์ www.atc.ac.th 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยความอนุเคราะห์ของ

อาจารย์ละออ อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้

ค าแนะน าที่มีประโยชน์และให้ค าปรึกษาจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  คณะผู้จัดท าขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ท าให้โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
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ดูแลเป็นอย่างดีตลอดการศึกษาดูงาน 
  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอระลึกถึงพระคุณ  บิดา  มารดา  และครูอาจารย์ทุกท่านที่

คอยอบรมสั่งสอน ให้ค าปรึกษาที่ดี รวมทั้งบุคคลในครอบครัว และเพื่อนๆ ของคณะผู้จัดท า ที่คอย

เป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
คลังสินค้ามีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน โดยได้อิทธิพลของแนวความคิดจากการ

เก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบในครัวเรือน ต่อมาได้มีพัฒนาการมาสู่การด าเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่ต้องการ กิจกรรมของคลังสินค้า รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุง
อาหาร จนถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่จ าเป็นไว้ใช้ในการด ารงชีวิต จนมีพัฒนาการเร่ือยมาสู่ระบบของการ
ผลิต และการค้าในปัจจุบัน กลายเป็นความจ าเป็นต่อธุรกิจการผลิตที่ถือว่าคลังสินค้าเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อรอการผลิตจนกลายเป็น
สินค้าส าเร็จรูปที่รอการจ าหน่าย คลังสินค้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการด าเนินการที่สูง แต่ด้วย
ความจ าเป็นคลังสินค้าจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้วยการหาวิธี
ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมไม่มาก และน้อยเกินไป ซึ่งได้มีการพัฒนา
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานใน
คลังสินค้า จึงถือได้ว่าคลังสินค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะน าความส าเร็จไปสู่อุตสาหกรรมการ
ผลิตที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนารูปแบบของคลังสินค้า
ไปอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าที่คิดค้นโดยผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่ง
ช่วยให้การด าเนินงานด้านการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาด 

สินค้าประเภทแก้ว พื้นที่จัดเก็บนั้นซึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพและมีระยะทางรวม
น้อยที่สุด และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ มีระบบการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออก
ปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด 
(มหาชน) จึงต้องแสวงหาวิธีการจัดการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า การจัดสรรต าแหน่ง การ
เคลื่อนย้าย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในคลังสินค้าให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
นั่นเอง 

ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงเลือกที่จะศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า การจัดสรรต าแหน่ง การจัดเก็บตามต าแหน่งหรือ
การน าสินค้าออกอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา และประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการคลังสินค้าของ บริษัท บีจี คอนเทน

เนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาการวิธีการลดความเสื่อมสภาพและความล้าสมัยของวัตถุดิบหรือสินค้า

ภายในคลังสินค้าของ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
3. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการจัดท า

โครงการ 
4. เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. รู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการคลังสินค้าของ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ 
กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

2. รู้วิธีการลดความเสื่อมสภาพและความล้าสมัยของวัตถุดิบหรือสินค้าภ ายใน
คลังสินค้าของ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการจัดท า
โครงการได้  

4.  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ป้ายบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 บีจีซี (BGC) หรือ บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ในเครือบริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยเร่ิมก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในปี พ.ศ. 2517 
และเร่ิมด าเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2522 ที่โรงงานปทุมธานี ด้วยก าลังการผลิต 150 ตันต่อวัน 
ปัจจุบันบีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีก าลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย ด้วยก าลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน  
 จากจุดเร่ิมต้นการผลิตด้วยเตาหลอมเพียง 1 เตา วันนี้ บีจีซี เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง 
ได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด ในปี พ.ศ. 2559 ต่อมาได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชนในปี 2561 บีจีซีพร้อมการวาง รากฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน ครอบคลุมทุกความ ต้องการของลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใส่ใจในคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ าความเป็นผู้น า
ด้านบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจรของประเทศไทย 
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การพัฒนาของบริษัท 
 2517 ก่อต้ังโรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2522 เร่ิมการผลิตเตา 1 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2526 เร่ิมการผลิตเตา 2 โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลิตครบ 1 ล้านขวดเป็นคร้ังแรก 
 2532 เร่ิมการผลิตเตา 3 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2533 เร่ิมการผลิตเตา 4 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2534 เร่ิมการผลิตเตา 5 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2539 เร่ิมการผลิตเตา 1 โรงงานจังหวัดระยอง 
 2540 เร่ิมการผลิตเตา 2 โรงงานจังหวัดระยอง 
 2548 เร่ิมการผลิตเตา 3 โรงงานจังหวัดระยอง 
 2549 ก่อต้ังบริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2550 ก่อต้ังและเร่ิมการผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
  เร่ิมการผลิตเตา 1 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2551 ก่อต้ังบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2552 เร่ิมการผลิตเตา 2 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2553 โรงงานจังหวัดระยอง จดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี 

จ ากัด 
  2554 เร่ิมการผลิตเตา 1 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัดโรงงานจังหวัด
ปทุมธานี จดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
  2555 ก่อตั้งบริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัดเร่ิมการผลิตเตา 2 บริษัท 
อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2556 เร่ิมการผลิตเตา 3 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2560 จดทะเบียนบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด 
  2561 จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) จด
ทะเบียนและน าหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรกในนาม บีจีซี 
เร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย์ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อ BG Glass Studio 
เป็น BGC Glass Studi 
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โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2   โครงสร้างองค์กร บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้น าในอาเซียนด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์แก้ว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ 

 การเงนิ สร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย 

 ลูกค้า ส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พร้อมบริการที่เป็นเลิศ ใน
ราคาที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 

 พันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร บน
พื้นฐานของความไว้วางใจในระยะยาว 

 กระบวนการท างาน ใช้เทคโนโลยอีันทันสมัยในทุกกระบวนการ
ท างานจากผู้เชี่ยวชาญมอือาชีพ 
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ภาพท่ี 2.3 แผนที่ บรษิัท บจีี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ท่ีอยู่โรงงาน 
 บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 ส านักงานใหญ่ 
 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ต าบลบึงยีโ่ถ   
 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000  
 โทรสาร : +66 (0) 2834 7021  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
 

ภาพท่ี 2.4 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 4 ออนซ์ 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 7 ออนซ์ 
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ภาพท่ี 2.6 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 8 ออนซ์ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 10 ออนซ์ 
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ภาพท่ี 2.8 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 12 ออนซ์ 

 

 
ภาพท่ี 2.9 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 24 ออนซ์ 
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ภาพท่ี 2.10 ขวดเครื่องดื่มมาตรฐาน ขนาด 100 มิลลิลิตร 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.11 ขวดเครื่องดื่มมาตรฐาน ขนาด 250 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.12 ขวดเครื่องดื่มมาตรฐาน ขนาด 300 มิลลิลิตร 

 
 

 
ภาพท่ี 2.13 ขวดเครื่องดื่มมาตรฐาน ขนาด 300 มิลลิลิตร 

11 
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ภาพท่ี 2.14 ขวดเครื่องดื่มมาตรฐาน ขนาด 500 มิลลิลิตร 
 

 

 
ภาพท่ี 2.15 ขวดเครื่องดื่มมาตรฐาน ขนาด 700 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.16 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 330 มลิลิลิตร 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.17 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 350 มลิลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.18 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 640 มลิลิลิตร 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.19 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 750 มลิลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.20 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 60 มิลลิลิตร 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2.21 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 90 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.22 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 240 มิลลิลิตร 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.23 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 480 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.24 ขวดอ าพันมาตรฐาน ขนาด 100 มิลลิลิตร 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.25 ขวดอ าพันมาตรฐาน ขนาด 500 มิลลิลิตร 
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บทที ่3 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

  การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอน

เทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ทางคณะผู้จัดท าได้น าแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาใช้

ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

2. แนวคิดและทฤษฎีคลังสินค้า 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการต้นทุน 

5. นิยามศัพท์ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ

ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรือ

งานที่เกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง The 

Encyclopedia  Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า “การ

บริหาร” เป็นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสาน

องค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพื่อมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเคร่ืองจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg & 

Ornstein (1996, อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2546 : 69) ได้กล่าวถึง

ความแตกต่างระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ว่า การ

บริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม 

ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับงานและคนงาน  ซึ่งอาจสรุปได้ว่าผู้ที่ใช้

ในความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค าว่า  การบริหาร  ครอบคลุมภาพรวมขององค์การ

ในขณะที่การจัดการมุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” 

ในที่นีจ้ะใช้ในความหมายว่า เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
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องค์การให้ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

(ที่มา :https://bemler.wordpress.com/2014/04/17/) 

การน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการและหน่วยงานในประเทศไทย 

บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้โอกาสกับพนักงานในการพัฒนางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 

สองหรือสามเดือน โดยพนักงานเป็นผู้ค้นหาปัญหาที่อยู่รอบโรงงานและมาประชุมเพื่อเลือก

สถานที่ในการท ากิจกรรมอาสา  

(ที่มา : http://adisony.blogspot.com/) 

แนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management Concept) ตลอดจนทฤษฎีองค์กร 

(Organization Theory) นั้น เป็นการน าเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ผลผลิตที่มีประสิทธิผลไปพร้อมกันด้วย ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่า

จะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ต่างก็ต้องการการจัดการที่ดีทั้งนั้น เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวหน้าได้

ดีที่สุด 

อาจกล่าวได้ว่า  ทฤษฎีการบริหารจัดการนั้นเ ร่ิมต้นขึ้นในช่วงที่ เ ร่ิมปฏิวัติ

อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ.1760 เร่ือยมา ซึ่งยุคนี้เร่ิมเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจาก

เคร่ืองจักร ท าให้มีการขยายอัตราการผลิตแบบก้าวกระโดด และเกิดระบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น

มากมาย จนเกิดการจัดการบริหารการท างานให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นตามไป

ด้วย อย่างไรก็ดีทฤษฎีการบริหารจัดการนี้ก็ได้มีการพัฒนาเร่ือยมาตามยุคตามสมัย แตกแขนงแนว

ทางการบริหารจัดการออกไปมากมาย ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ นั้นแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

ใหญ่ๆ ตามแต่ละยุคดังนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory) 

ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิมนี้ได้เร่ิมต้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงที่โลกเร่ิมปรับตัวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎี

ดั้งเดิมในยุคเร่ิมต้นนี้จะมีลักษณะมุ่งเน้นไปยังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective 

and Efficient Productivity) เป็นหลัก มากกว่าการใส่ใจบุคคล ระบบการบริหารงานจึงเน้นการมี

แบบแผน กฎเกณฑ์ โครงสร้างชัดเจนแน่นอน มีรูปแบบตายตัว ลักษณะเป็นองค์กรที่มีรูปแบบ 

(Formal Organization) โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลผลิตสูงที่สุด ยุคนี้มนุษย์ที่ใช้แรงงานจะถูกมองเป็น
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เสมือนเคร่ืองจักรกล ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมนุษย์ให้ท างานได้ดีขึ้นเท่าไรก็ยิ่งสร้างผลผลิตได้ปริมาณ

เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น โดยทฤษฎีและแนวความคิดในกลุ่มนี้อาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

 

ภาพที่ 3.1 แนวความคิดแบบดั้งเดิม 

1.1 แนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 

การจัดการแบบวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงการจัดการการท างานแบบมีระบบ โดย

อาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือ “กฎระเบียบ” น ามาใช้กับการปฏิบัติงาน มี

การศึกษาเหตุและผล เก็บข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการท างานนั้น ๆ เร่ิม

เกิดขึ้นในช่วงต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เร่ิมเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจาก

เคร่ืองจักร ทฤษฎีในยุคนี้จะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมาย ผลส าเร็จ ที่มาจากการจัดการท าให้การท างานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นักทฤษฎีและแนวความคิดที่โดดเด่น 

Frederic Winslow Taylor (เฟรเดอริค วินสโลว์ เทย์เลอร์) : บุคคลที่โดดเด่นที่สุด

ในยุคและถือเป็นผู้เร่ิมต้นสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลยก็ว่าได้ เขาได้รับการยกย่องว่ า

เป็น “บิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management)” ซึ่งเป็นบุคคล

แรกที่น าแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) มาใช้กับระบบ

อุตสาหกรรม เขาตั้งใจชี้ให้เห็นว่าการจัดการในรูปแบบนี้ดีกว่าการจัดการในรูปแบบเดิมอย่าง Rule 

of Thumb ที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนดั่งในอดีตที่ผ่านมา โดยเขาได้เร่ิมศึกษาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ท างานในโรงงานอุตสหากรรมหลอมเหล็กที่เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็น

ช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ าและการบริหารงานไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง Taylor ได้น าเอาวิธีการต่าง ๆ มา

ใช้ ตั้งแต่ การฝึกอบรมให้พนักงานใช้อุปกรณ์, การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน, ตลอดจน

การใช้วิธีจ่ายค่าแรงตามรายชิ้น ซึ่งท าให้โรงงานนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัวเลยทีเดียว 

ส าหรับแนวความคิดตามรูปแบบนี้จะให้ความส าคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพการผลิต 

Max Weber (แม็กซ์ เวเบอร์) : ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าต ารับระบบราชการ 

(Bureaucracy) โดยเขาได้ท าการศึกษาระบบโครงสร้างขององค์กรขนาดใหญ่มากมายในยุคนั้น แล้ว

น าเสนอการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ขึ้นมาในปี ค.ศ.1911 โดยมีการก าหนดโครงสร้างตลอดจน

การบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 

หลักล าดับขั้น (hierarchy) 

 หลักความส านึกแห่งความรับผิดชอบ (responsibility) 

 หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality) 

 หลักการมุ่งสู่ผลส าเร็จ (achievement orientation) 

 หลักการท าให้เกิดความแตกต่างหรือการมีความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) 

 หลักระเบียบวินัย (discipline) 

 ความเป็นวิชาชีพ (Professionalization) 

1.2 แนวความคิดการจัดการแบบหลักการบริหาร (Administrative Management) 

แนวคิดนี้เกิดขึ้นในยุคคลาสสิกเช่นกัน แต่จะมีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบขึ้น 

แนวความคิดนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าการบริหารแบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นลักษณะสากลที่มีอยู่เป็น

ปกติอยู่แล้ว แต่นักทฤษฎีในกลุ่มการจัดการแบบการบริหารนี้จะมุ่งเน้นสนใจในการปรับปรุงการ

ท างานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการจัดการโดยเฉพาะ ไม่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการท างานของ

พนักงานระดับล่าง โดยนักทฤษฎีกลุ่มนี้จะมีสมมติฐานว่าความส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการ

ท างานของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารเสียมากกว่า 

นักทฤษฎีและแนวความคิดที่โดดเด่น 

Lyndall Urwick & Luther Gulick : สองนักทฤษฎีที่โดดเด่นในเร่ืองทฤษฎีองค์กร

และกระบวนการบริหารงาน ที่ให้ความส าคัญของการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารมากกว่าการท างาน

ของฝ่ายพนักงานระดับล่าง และมุ่งเน้นไปยังวิธีการท างานตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงานของ

ผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก โดยหลักการที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลนั้นก็คือ POSDCORB ที่ทั้งสอง
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เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่ถูกกองทัพสหรัฐเรียกมารวมตัวกันช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง

เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการกองทัพและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ทั้งสองได้น าเสนอแนวคิดดังกล่าวที่เป็นภาระหน้าที่ส าคัญของนักบริหารอันประกอบไปด้วยหน้าที่ 

7 ประการดังนี ้

 P – Planning : การวางแผน ตลอดจนการจัดวางโครงสร้างของการท างาน 

รวมไปถึงการวางแผนการล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ ไปจนถึงการวางแผนท างาน

ร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ 

 O– Organizing : การจัดองค์กร ตั้งแต่การก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่ง อ านาจ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการก าหนดส่งงาน แบ่งงานท าอย่างเป็น

ระบบระเบียบ 

 S – Staffing : การจัดการเกี่ยวกับบุคคลากรในองค์กร ตั้งแต่การจัดอัตราก าลัง 

การสรรหา การจัดต าแหน่ง การพัฒนา เป็นต้น 

 D – Directing : การอ านวยการ ตั้งแต่หน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ 

ออกค าสั่ง ไปจนถึงการมอบหมายภารกิจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน

ภาวะการเป็นผู้น า 

 Co – Co-ordinating : การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้การท างาน

บรรลุเป้าหมายด้วยดี รวมไปถึงการประสานงานในแต่ละส่วนให้สอดคล้อง

กันด้วย เพื่อให้การท างานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 R – Reporting : การรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่งานส่วนบุคคลไปจนถึง

องค์กร เพื่อให้รู้ถึงการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และควบคุมให้ด าเนินไปตาม

แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ และสามารถตรวจสอบตลอดจนประเมินผลได้ 

 B – Budgeting : การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่การประเมินงบประมาณ การ

จัดท าบัญชี การตรวจสอบด้านการเงิน ไปจนถึงการน างบประมาณมาใช้อย่าง

คุ้มค่าทีสุ่ด 

2.  ทฤษฎีและแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมัยใหม่ (Neo – Classical Theory of Organization) 

ทฤษฎีและแนวความคิดนี้พัฒนามาจากทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม 

(Classical Theory) โดยพัฒนามาพร้อมกับวิชาการด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ทฤษฎีนี้เร่ิม

พัฒนาขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเร่ิมมีการศึกษาด้านปัจจัยมนุษย์เพิ่มขึ้น มองเห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของบุคคลากร ตลอดจนการบริหารงานบุคคลในเชิงมนุษย์สัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเร่ิม

เกิดการศึกษากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Group) ซึ่งแฝงเข้ามาในองค์กรที่มีรูปแบบมากขึ้น
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เร่ือย ๆ ตลอดจนให้ความสนใจในด้านความต้องการของมนุษย์ที่สามารถส่งผลต่อกระบวนการ

ท างานและพัฒนาตนเอง ส าหรับแนวคิดที่โดดเด่นในยุคนี้ก็ได้แก่ 

2.1  แนวความคิดการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 

แนวคิดนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกับแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นไป

ที่ประสิทธิภาพของการท างานเป็นหลัก และมองข้ามความส าคัญของบุคคลไป มุ่งให้มนุษย์ท างาน

ให้บรรลุผลส าเร็จตามกระบวนการควบคุมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลผลิตเป็นส าคัญ แต่นักทฤษฎีใน

แนวมนุษย์สัมพันธ์นี้มีแนวความคิดว่าการที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยแรงงานคน

เป็นส าคัญ แล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการหลากมิติและไร้เหตุผลด้วย ไม่ได้ท างานเพื่อ

หวังตอบแทนเร่ืองค่าจ้างเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมนุษย์ทุกคนยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการใส่

ใจเร่ืองความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยตรงด้วยเช่นกัน 

และส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

นักทฤษฎีและแนวความคิดที่โดดเด่น 

Abraham H. Maslow :แนวความคิดในเร่ืองมนุษย์สัมพันธ์ที่โดดเด่นมากและเป็น

ที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็คือแนวความคิดของ Maslow ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง ซึ่งนัก

ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์นี้ได้น าเสนอทฤษฎี Hierachy of Needs หรือ ทฤษฎีล าดับชั้นของความ

ต้องการ หรือที่คนยุคนี้อาจเรียกติดปากกันในชื่อ “ทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow Theory)” ที่สร้าง

แผนภูมิปิรามิดแสดงล าดับขั้นความส าคัญของความต้องการของมนุษย์ไว้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว โดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

 ความต้องการทางร่างกาย(physiological needs) 

 ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง(security or safety needs) 

 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love needs) 

 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) 

 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization) 

Hugo Münsterberg :นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน-อเมริกันที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้าน

จิตวิทยาประยุกต์ เขาเป็นผู้ ริเร่ิมเร่ืองจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่ศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลเพื่อน ามาปรับปรุงให้ได้ผลผลิตมากที่สุด เขาได้น าเอาแนวคิด Psychology and 

Industrial Efficiency นี้มาใช้กับระบบโรงงาน โดยได้ผสมผสานทฤษฎีของเขาเข้ากับทฤษฎีการ

จัดการตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ของ Frederic Winslow Taylor โดยเน้นการใช้พลังงานคนให้เป็น
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ประโยชน์กับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ตัดทอนเวลาท างานให้น้อยลง แต่ ได้

งานเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 

Elton Mayo :นักสังคมวิทยาแห่งฝ่ายวิจัยด้านอุตสาหกรรมของฮาร์วาร์ด (The 

Department of Industrial Research at Harvard) ที่ได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการจัดการแบบ

มนุษย์สัมพันธ์” ที่เน้นการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ ผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือการท างานกับ

คณะวิจัยพนักงานที่โรงงาน Hawthorne Plant ของบริษัท Western Electric ในชิคาโก รัฐอิลินอยด์ 

สหรัฐอเมริกา ช่วงปี ค.ศ.1927-1932 ซึ่งเน้นไปที่การวิจัย 3 เร่ืองใหญ่ได้แก้ ศึกษาสภาพห้องท างาน 

(Room Studies), การสัมภาษณ์ (Interview Studies) และ การสังเกตการณ์ (Observation Studies) 

จนเกิดเป็นกรณีศึกษาส าคัญอย่าง Hawthorne Effect ที่เป็นต้นแบบการศึกษาเร่ือง Employee 

Motivation หรือ Theory of Motivation นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ 

3.ทฤษฎีและแนวความคิดแบบสมัยปัจจุบัน (Modern Theory of Organization) 

ในยุคที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไว ธุรกิจต่าง ๆ มีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว การบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เน้นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและผลลัพธ์ที่

มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรจึงมีการผสมผสานหลากหลายรายละเอียดเข้ามา 

โดยเฉพาะการน าเอาหลักคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการค านวณต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงาน

มีประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงการบริหารงานบุคคลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการสร้างกล

ยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน

สูงที่สุด ส าหรับในยุคการบริหารสมัยใหม่นี้มีนักทฤษฎียุคใหม่เกิดขึ้นมากมาย และสม่ าเสมอ มีการ

ค้นคิดวิธีการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบออกมาไม่ต่างจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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ภาพที่ 3.3 ฟันเฟืองและการท างาน 

นักทฤษฎีและแนวความคิดที่โดดเด่น 

Henri Fayol : ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักทฤษฎียุคเดียวกันกับ Frederick Winslow 

Taylor บิดาแห่งแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แต่ทฤษฎีการ

จัดการของเขานั้นแตกต่างจนได้รับการยกย่องว่าเป็น Founder of Modern Management Method ผู้

ก่อก าเนิดศาสตร์แห่งการบริหารยุคใหม่เลยทีเดียว โดยแนวความคิดของเขาให้ความส าคัญกับ

บุคคลากร ระบบการท างาน ระบบค่าตอบแทน ไปจนถึงระบบสวัสดิการ เพื่อสร้างความเป็นธรรม

แก่แรงงานและสร้างความภักดีต่อองค์กรในคราวเดียวกันด้วย ทฤษฎีของเขานั้นก็คือ Fayolism 

หรือทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ Theory of Business Administration นั่นเอง โดยมีหลักการ

ส าคัญอยู่ 5 ปัจจัยหลักที่เรียกว่า POCCC ซึ่งต้องประสานสอดคล้องกันได้แก่ 

 P – Planning : การวางแผน 

 – Organizing : การจัดองค์กร 

 C – Commanding : การบังคับบัญชาหรือสั่งการ 

 C – Coordinating : การประสานงาน 

 C – Controlling : การควบคุม 

Edwards Deming : หนึ่งในนักทฤษฎีการจัดการยุคต้นของการบริหารสมัยใหม่ที่

ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทฤษฎีที่โดดเด่นที่สุดนั้นเห็นจะเป็น Shewhart Cycle ที่พูดถึงระบบ

การบริหารงานแบบ PDSA หรือ Plan-Do-Study-Act ที่เป็นทฤษฎีการพัฒนาแบบต่อเนื่องนั่นเอง 

ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็น PDCA หรือ Plan-Do-Check-Act หรือบางทีก็เรียกว่า Deming Cycle 

โดยทฤษฎีนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากเมื่อถูกน าไปใช้กับการบริหารบริษัทในญ่ีปุ่นหลังช่วง

ยุคสงครามโลกคร้ังที่สองจนท าให้ญ่ีปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของโลกเลยทีเดียว 
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Clayton Magleby Christensen :นักวิชาการและที่ปรึกษาธุรกิจผู้โด่งดัง รวมไปถึง

เป็นศาสตราจารย์ที่ Harvard Business School ของ Harvard University ด้วย เขาเขียนต าราด้าน

ศาสตร์การบริหารจัดการมากมาย แต่เล่มที่โด่งดังมากที่สุดก็คือ The Innovator’s Dilemma ผลงาน

เล่มแรกของเขา โดยเฉพาะทฤษฎี Disruptive Innovation ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก าลังมีอิทธิพลกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมาก จนเขาได้รับฉายาว่าเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางด้านธุรกิจมาก

ที่สุดในศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว 

William Ouchi :ศาสตราจารย์แห่ง UCLA ที่เป็นเจ้าต ารับ Theory Z ซึ่งเป็นทฤษฎี

การบริหารธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างระบบการบริหารธุรกิจแบบตะวันตกและตะวันออกเข้า

ด้วยกัน โดย Theory Z นั้นเกิดจากการศึกษา Theory A ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบอเมริกัน และ 

Theory J ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น โดยน าเอาข้อดีของทั้งสองศาสตร์มาผสมผสานกันจน

เกิดเป็นทฤษฎีบริหารรูปแบบใหม่ขึ้น โดย Theory Z มีหลักส าคัญสรุปได้ดังนี ้

 ระยะเวลาจ้างงานเป็นแบบระยะยาว หรือ ตลอดชีวิต 

 ลักษณะงานอาชีพต้องให้เรียนรู้หลายๆ ด้าน ไม่เน้นที่ด้านเดียว 

 การเลื่อนต าแหน่งไม่จ าเป็นต้องรอระยะเวลา 10 ปีเลื่อนได้ตามความสามารถ

และเหมาะสม 

 มีการประเมินประสิทธิภาพของการท างานแบบระบบทีม 

 การตัดสินใจ มีการกระจายอ านาจ และรวมอ านาจตามสถานการณ์และความ

เหมาะสม 

 ทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกัน มีอิสระในความคิดของตนเอง เสริมสร้างมนุษย์

สัมพันธ์ในองค์กรให้ดี 

 การบริหาร ใช้ระบบ Management by Objective (MBO) หรือการบริหารโดย

ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก และเป็นแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมก าหนด 

W. Chan Kim : หนึ่งในนักทฤษฎีชาวตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน

แบบตะวันตกและทั่วโลกนั้นก็คือนักทฤษฎีการบริหารชาวเกาหลีผู้นี้ซึ่งผลงานที่โด่งดังที่สุดนั้นก็

คือ Blue Ocean Strategy ซึ่งเป็นหลักการที่พยายามหักล้างแนวความคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่

ใช้กันอยู่ เพราะนั่นท าให้เกิดการลอกเลียนแบบ การแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนเกิดสงคราม

ธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy นี้จะแนะน าว่าถ้าองค์กรต้องการจะเติบโตในยุคที่มีการ

แข่งขันทางธุรกิจสูงนี้จริง ๆ จะต้องแสวงหาทะเลแห่งใหม่ แทนที่จะต่อสู้กันในทะเลเลือด (Red 

Ocean) ที่มีผู้แข่งขันมากมาย การแสวงหาแหล่งใหม่นี้ก็คือการสร้างตลาดใหม่ๆ การสร้างโอกาส
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ใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการบริหารหรือแม้แต่ท าธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งตลาดใหม่ที่ไม่มีคู่แข่ง

นี้อาจท าให้ธุรกิจโตไวอย่างก้าวกระโดดได้ด้วย ซึ่งหลักการนี้เป็นจุดก าเนิดความคิดของคนยุค

หลังๆ ที่ก่อให้เกิดธุรกิจรวมถึงตลาดใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย หลักการส าคัญของ Blue Ocean Strategy 

นั้นมี 4 ข้อ ดังนี ้

 การยกเลิก (Eliminated) ซึ่งแนวความคิดที่ว่าของบางอย่างเราเคยคิดว่าลูกค้า

ต้องการ แต่ความเป็นจริงแล้วอาจไม่มีความต้องการอยู่เลยก็ได้ ให้ลองหาของที่ลูกค้าต้องการที่

แท้จริงดู ซึ่งบางคร้ังอาจจะไม่เคยมีอยู่ในตลาดด้วยซ้ า 

 การลด (Reduced) การเข้าใจในคุณค่าของสินค้าที่มีแนวความคิดต่างจาก

ระบบอตุสหากรรม ซึ่งระบบอุตสาหกรรมจะส่งเสริมให้มีการผลิตให้มาก บางคร้ังการผลิตอาจเกิน

ความต้องการของตลาด หรือผลิตเพื่อสร้างความต้องการจนเกิดพอดี ประเมินว่าลูกค้ามีความ

ต้องการมาก แต่อันที่จริงอาจไม่ต้องการอย่างที่คิด การลดตามแนวคิดแบบอุตสาหกรรมนี้อาจสร้าง

ความพอดีในการบริโภค และไม่สร้างการบริโภคที่มากจนเกินความจ าเป็นด้วย ในขณะเดียวกันก็

ช่วยลดงบประมาณลงได้มาก 

 การเพิ่ม (Raised) มีการลดก็ย่อมมีการเพิ่ม ปัจจัยบางอย่างอาจจ าเป็นต่อตลาด 

ในส่วนน้ีหากการเพิ่มมีปริมาณที่มากก็อาจคิดในรูปแบบอุตสาหกรรมการผลิตได้ 

 การสร้าง (Created) ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจยังไม่เคยมีในตลาด เป็นช่องว่าง

ทางอุตสาหกรรม มีความต้องการสูง หรืออาจเป็นการสร้างตลาดใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และ

สร้างความต้องการใหม่ๆ ให้เกิดการบริโภค เป็นต้น 

Franklin D. Roosevelt (FDR) : อดีตประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกาที่

เก่งเร่ืองการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก การบริหารของเขาที่โด่งดังก็คือนโยบาย New Deal ที่

คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ The Great Depression ที่รุนแรงที่สุดคร้ังหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โดยนโยบายนี้แตกเป็นหลักการ 3Rs ที่ประกอบไปด้วย Relief 

การบรรเทาทุกข์หรือลดปัญหาต่าง ๆ 2.Recovery การฟื้นฟูสิ่งที่แย่ให้กลับดีขึ้น 3.Reform การ

ปฏิรูปสิ่งใหม่ให้ก้าวหน้า ซึ่งหลักการนี้ยังถูกน าไปใช้อีกมากมายตั้งแต่หน่วยงานรัฐบาล , 

บริษัทเอกชน, หรือแม้แต่ผู้บริหารในประเทศอ่ืน ๆ 
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บทสรุป   

 ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ปัจจุบันการประกอบธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบที่

ไม่ใช่แค่เร่ืองระบบโรงงานและอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อน แต่ถึงอย่างนั้น

ทรัพยากรบุคคลก็ยังคงเป็นสิ่งส าคัญกับการท างานของทุกระบบและทุกองค์กรเสมอไม่ว่าจะยุค

สมัยใดก็ตาม ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นอาจต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจหรือสไตล์ของแต่

ละองค์กร แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกองค์กรต่างก็มีจุดประสงค์หลักเดียวกันนั่นก็คือต้องการขับเคลื่อนให้

องค์กรเดินหน้าอย่างยอดเยี่ยมที่สุดและประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ดียังมีหลักการบริหารจัดการอีกมากมายที่ เกิดขึ้นบนโลกนี้  ตั้งแต่

หลักการของนักทฤษฎียุคเก่าไปจนถึงกลยุทธ์ของนักวิชาการตลอดจนนักบริหารยุคใหม่ หลาย

หลักการในอดีตยังคงน ามาใช้ได้ผลดีจนถึงยุคปัจจุบัน หรือบางองค์กรเองต่างก็สร้างสรรค์หลักการ

บริหารของตัวเองขึ้นมาใหม่ให้มีความเฉพาะตัว ขณะที่หลายองค์กรอาจผสมผสานหลักการต่างๆ ที่

เป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้ร่วมกันก็มี อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นหลักการไหน หากองค์กรเลือก

หลักการบริหารจัดการมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดและลักษณะองค์กรของตน ก็อาจท าให้

องค์กรประสบความส าเร็จได้เช่นกัน 

 

ภาพที่ 3.4 ภาพปลดล็อก 

กระบวนการบริหารจัดการอาจจ าแนกในรูปแบบที่แตกต่างจากกัน   เช่น Henri 
Fayol (1949 : 34)  จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น  5 หน้าที ่ คือ  

1)  การวางแผนงาน (Planning)   
2) การจัดองค์การ (Organizing)   
3) การบังคับบัญชา (Commanding)  
4) การประสานงาน  (Coordinating)   
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5) การควบคุม  (Controlling)   
Gulick, Luther, and L. Urwick (1939 : 13)  จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการ

เป็น 7 หน้าที ่ ประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า POSDCORB  คือ 
 1) การวางแผน (Planning)  หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ 

ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ  พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ  ระบุวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ   

2) การจัดองค์การ (Organizing)  หมายถึง  การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของ
การบริหาร  โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
ชัดเจน  พร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจ
หน้าที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป   

3) การจัดบุคลากร (Staffing)  หมายถึง   การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน  ตั้งแต่การแสวงหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนา  การบ ารุงขวัญ  การ
เลื่อนขั้น  ลดขั้น  ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งงานรวมทั้งการบ ารุงรักษาสภาพของการ
ท างานที่ดีให้มีอยู่ตลอดไป   

4) การสั่งการ  (Directing) หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการหลังจากที่ได้วิเคราะห์และ
พิจารณาโดยรอบคอบแล้วรวมทั้งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะที่
ผู้บริหารเป็นผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

5)  การประสานงาน  (Coordinating)  
หมายถึง  การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายใน
องค์การให้เข้ากันได้  เพื่อให้งานเดินและเกิดประสิทธิภาพ  ไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือขัดแย้ง
กัน  ท าให้ทุกหน่วยงานประสานกลมกลืนกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน   

6) การรายงาน  (Reporting)  หมายถึง  การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ต่าง ๆ ทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไปเป็นระยะ ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชาได้
ทราบความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ   การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐานมีการวิจัย การประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงได้ทันทีหรือ
การปรับปรุงในอนาคต   

7)  การงบประมาณ (Budgeting)  หมายถึง  การจัดท างบประมาณการเงิน  การ
วางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน  การท าบัญชี  และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม  ซึ่ง Sears.  (1950 : 35) ได้พยายามประยุกต์เอาทฤษฎีการบริหารด้านธุรกิจและรัฐศาสตร์มา
ใช้ในการบริหารการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี   

การวางแผน (Planning)   
การจัดองค์การ (Organizing)   
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การวินิจฉัยสั่งการ (Directing)   
การประสานงาน (Coordinating)   
การควบคุม  (Controlling)   
Tead.  (1951 : 105)  ได้มุ่งความส าคัญที่หน่วยงานย่อยในองค์การเป็นหลัก   มี

กระบวนการบริหารงานโดยสรุปสาระส าคัญของกิจกรรมเป็น  10  ประการ  คือ   
1) ก าหนดความมุ่งประสงค์และจุดประสงค์ให้กระจ่างชัด   
2) จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน   
3) ก าหนดบทบาท  หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจให้บุคลากร   
4) มอบหมายอ านาจ  โดยอาศัยหลักการกระจายอ านาจ   
5) ควบคุมการปฏิบัติงาน   
6) รักษาปริมาณและคุณภาพของงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย   
7) จัดให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นตัวประสานงานในหน่วยงาน   
8) บ ารุงขวัญและก าลังใจ   
9) ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
10) เตรียมวางแผนงานในอนาคตนอกจากนี้ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่ง 
สหรัฐอเมริกา  (The  American  Association  of  School  Administration.  1955 : 

17)  ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานไว้ดังนี้  คือ   
1) การวางแผน (Planning)  เป็นความพยายามที่จะให้การปฏิบัติงานตรงกับ

เป้าหมายที่ต้องการ  จึงได้ก าหนดงานที่จะต้องท า  วิธีที่จะท าและจุดมุ่งหมายของการท างานแต่ละ
อย่างไว้ล่วงหน้า  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ  

2) การแบ่งสรร (Allocation)มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่มิใช่
มนุษย์ให้เป็นสัดส่วนพอที่จะด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

 3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็นการกระตุ้น  เร้าใจและส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัตงิานให้ได้ผลดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  

4) การประสานงาน  (Coordinating)  เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่าง
หัวหน้างานของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจกัน  ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรือ
หมดไป 

5) การประเมินผลงาน (Evaluation)  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา  และการวางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า  โดยมุ่งประเมิน
สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  

Litchfield (1956 : 3–29)  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารว่า  เป็นวัฏ
จักรการบริหาร  (Cyclical  Nature)  กล่าวคือ กระบวนการบริหารจะเป็นวงจรใหญ่ทั้ง
องค์การ  ภายในวงจรใหญ่มีวงจรย่อย ๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่เฉพาะอย่าง  และหน้าที่อ่ืน 
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ๆ กระบวนการบริหารดังกล่าวประกอบด้วย   การตัดสินใจ  การจัดโปรแกรม  การติดต่อ  การ
ควบคุม  และการประเมินค่าโดย Simon (1957:9)  ได้ขยายแนวคิดการบริหารออกไปอีกโดยเน้นที่
หน้าที่ของผู้บริหารว่า  กระบวนการบริหารเป็นเร่ืองของการตัดสินใจ (Decision – making)  ที่จะมี
ผลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์การเพื่อบรรลุผลความส าเร็จ   โดยผู้บริหารต้องตัดสินใจ
ในเร่ืองต่อไปนี้  คือ   

1)  การระบุหน้าที่ของบุคคลให้ชัดเจนว่าขอบข่ายหน้าที่งานของบุคคลคืออะไร   
2) การแบ่งอ านาจเพื่อก าหนดว่าบุคคลใดในองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที่มี

อ านาจตัดสินใจให้แก่ปัจเจกบุคคล   
3)  การวางขอบเขตจ ากัดในการให้บุคลากรจะเลือกท าสิ่งใดตามความต้องการของ

ตน  และให้มีการประสานงานด้านกิจกรรมของบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน  
Gregg (1957:274–316)  ได้ให้รูปแบบการบริหารที่เน้นการกระตุ้นและจูงใจ

ผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่  
1) การวางแผน   
2) การก าหนดอ านาจหน้าที่   
3) การตัดสินใจสั่งการ   
4) การเสนอรายงาน   
5) การใช้อิทธิพล   
6) การประสานงาน   
7) การประเมินผลงาน   
Mackenzie (1969 : 87)  ได้เสนอกระบวนการจัดการ (The  Management  in 3 – 

D)  เป็นลักษณะ  3 มิติ  กล่าวคือในองค์การหนึ่ง ๆ จะเร่ิมต้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสาม
ประการ  คือ   

1) ความคิด (Ideas)   
2) สิ่งของ (Things)  และ  
3) คน  (People)   
ดังนั้นการจัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้  โดยประการแรก  ผู้บริหารต้องมี

มโนทัศน์  (Concept)  หรือวิสัยทัศน์คือ  การวางแผนองค์การให้เจริญก้าวหน้า   ประการ
ที่  2  ผู้บริหารจะต้องบริหาร (Administration) งานที่เป็นสิ่งของ (Things)  วัสดุครุภัณฑ์  อาคาร
สถานที่  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และประการที่  3  ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น า 
(Leadership)  สร้างแรงจูงใจให้คน (People)  ในองค์การร่วมแรงร่วมใจกันท างาน 
(ที่มา : https://bemler.wordpress.com/2014/04/17A4 /) 
2.แนวคิดและทฤษฎีคลังสินค้า 

31 



52 
 

 

ความหมายของการจัดการคลังสินค้า( Introduction to Warehouse 
Management)   คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ ในการเก็บสินค้า
ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้ าที่เก็บใน
คลังสินค้า (warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ  
2. สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่าการผลิต ตลอดจน

สินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ 

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การ
จัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนิน
ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน 
การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงาน
เพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 คลังสินค้า 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 

ภาพที่ 3.6 การจัดการคลังสินค้า 

 ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 

 การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 

 สร้าง ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความ
ต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 

 สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการ
ลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่ก าหนด 

ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 

 คลังสินค้า (warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support)
โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อ
ผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 
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 คลังสินค้า (warehouse)เป็นท่ีผสมผลิตภัณฑ์ (Mix warehouse)ในกรณีที่มี
การผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท า
หน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบ
ให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงาน
ใดบ้าง 

 คลังสินค้า (warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation 
warehouse) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลาน
แห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนาด
ใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 

 คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break 
Bulk warehouse) ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาด
ใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อ
ส่งมอบ ให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 

ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: 
WMS) 
มีการน าจัดการคลังสินค้า พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิตและการจัดการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า
โดยพัฒนา เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความเหมาะสม ระบบซอฟต์แวร์มักจะ
เชื่อมต่อตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็นโซลูชั่น
ในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้ มากมาย ธุรกิจที่เป็น Logistics Outsourcing Service 
หรือผู้ให้บริการการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินค้า มีการเขียนโปรแกรมส าเร็จที่
เป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้า ประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม แบบของ
โปรแกรมจะสอดคล้องกับการท างาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าไม่ว่าจะซับซ้อนแค่
ไหนระบบของซอฟแวร์ที่ดีจะต้อง สามารถเชื่อมต่อ และรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซอฟต์แวร์ที่ เขียนขึ้นจะต้องเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถ ใช้งานได้ง่าย 
การน าเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: 
WMS) มาใช้ช่วยท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ และมีประโยชน์ส าคัญดังนี้ 

1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 
2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 
3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
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5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
การพิจารณาน าซอฟแวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการท างาน การ
จัดหาซอฟแวร์มาใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี ้

 ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายในองค์การ 

 ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode, RFID 

 ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุก
กิจกรรมในคลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ 

ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
ระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุก

กิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของ
กิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากร
ของ ธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อ
ลดความสับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP 
system มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนใน
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย (Data network flow) โดยศึกษาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า (Warehouse) 
ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการขนส่ง และ
ลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิต
สินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจ าหน่ายออกไปและปริมาณสินค้าคงคลัง 
ท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลด
ปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แก่ลูกค้า 
ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถก าหนดให้ ผู้ใช้หลาย
ระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน 
(User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture) 
2. การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่งถูก
จัดท าเป็น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการน าเข้า 
(Input data) ซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณเท่าไร 
ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ในการ
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ขนส่งคืออะไร ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ 
จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้
ถูกก าหนดข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปใน
ระบบฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์ โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการ 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 การจัดเก็บ 

3. การเก็บสินค้า (Put-away) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของต่าง ๆ 
ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนกประเภทของสินค้า
ไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ ต้องการแล้วท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
ในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและเส้นทางในการ
จัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 
4. หยิบสินค้า (Order picking) เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) เจ้าหน้าที่
คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่
ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการประมวลผล
ข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
5. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการตรวจนับสินค้าเฉพาะ
บางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบ 
Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ Cycle count สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ภาพที่ 3.8 การตรวจเช็คสินค้า 
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6. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ
คลังสินค้าโดยการท างานเชื่อมต่อกับระบบ อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้า
ภายในคลัง เช่น สินค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ท าให้สินค้าไม่จม
คลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการ
ส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วง
ที่ต้องมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บส ารอง
สินค้า ซึ่งท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการ
น าระบบ Dynamic slotting ที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายชนิด 
(Product diversification) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณที่สูง ระบบจะ
ท าการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตรา Turn over สูง ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ Shipping dock 
ส าหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn over ต่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลการจาก
สถิติ Turn over ของสินค้าในทุก ๆ ช่วงเวลาที่ก าหนด และก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละ
ชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินค้า ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 

ภาพที่ 3.9 การควบคุมการจัดเก็บสินค้า 

Mobile network ระบบ Mobile network อนุญาตให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะ
สามารถติดต่อส่งผ่านข้อมูลเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี
ไร้สาย เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากนี้ยังช่วย
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น ในระบบการหยิบ
สินค้า ในบางคร้ังขณะที่พนักงานก าลังหยิบสินค้าอาจจะมี Order ใหม่เข้ามา ระบบจะท าการ
ตรวจสอบว่าพนักงานคนนั้นสามารถหยิบสินค้าภายใน Order ใหม่ได้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหยิบสินค้าทั้งหมด) ถ้า
ผลของจากการประมวลผล พบว่า ค าสั่งซื้อ หรือOrder ใหม่ที่เข้าหากส่งให้พนักงานหยิบสินค้าคน
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นั้นไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข และค่าดัชนีประภาพเพิ่มขึ้น ระบบก็จะส่งข้อมูลและแทรกรายการของ
สินค้าที่จะหยิบภายใน Order ใหม่ไปยังเคร่ือง PDA ของพนักงานหยิบสินค้า หรือคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่กับรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  (ที่มา : https://riverplus.com/2011/08/18/warehouse-
management-basic-knowledge/) 

การจัดการแบบลีน (Lean Management) คืออะไร 

คือการใช้ทรัพยากรในทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เวลา แรงงานคน 
เคร่ืองมือ และพื้นที่ปฏิบัติงาน แล้วได้ผลงานมากขึ้นหรือใกล้เคียงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
ลีนจึงไม่ใช่การท างานให้หนักขึ้นหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่า และเปลี่ยน ให้เป็น
คุณค่าที่ผู้รับผลงานของเราต้องการ  

(ที่มา : http://psdg.anamai.moph.go.th) 

 

ภาพที่ 3.10 5S 

คลังสินค้าจะใช้การจัดการแบบลีนได้อย่างไร 

การบริหารคลังสินค้าในปัจจุบันไม่ได้ว่าด้วยเร่ืองของพื้นที่จัดเก็บสินค้าเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงในอีกหลายๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการน าสินค้ามาที่คลัง การจัดเก็บ การหยิบสินค้ามา
แพ็ค การจัดส่งสินค้า และอ่ืน ๆ การใช้ลีนกับคลังสินค้าจึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรไปกับ
ขั้นตอนต่าง ๆข้างต้น หรือแม้แต่ตัดบางขั้นตอนที่เป็นการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ออกไป
เลย สามารถท าได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการ 5S เข้ากับในงานบริหารคลังสินค้า ซึ่งท าได้ดังนี้ 
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1. การแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่ (Sort) แยกสิ่งของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกัน ก าจัด
สิ่งที่ไม่ต้องการออกจากสต็อกเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่ท างาน ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาการ
ท างาน เช่น เคร่ืองสแกนบาร์โค้ดแทนการใช้กระดาษบันทึกข้อมูล จัดทางเดินให้พนักงานสามารถ
เคลื่อนที่ระหว่างชั้นวางสินค้าให้เดินข้ามไปมาได้อย่างสะดวกเพื่อย่นระยะการเคลื่อนไหวและ
ท างานได้คล่องตัวขึ้น 

2. จัดการอย่างเป็นระเบียบ (straighten) จัดสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกใช้บ่อย ๆอยู่ในบริเวณที่เข้าถึง
ได้ง่าย มีไกด์ไลน์การท างาน ติดตั้งป้ายบนสต๊อกเพิ่มประหยัดเวลาในการจัดวางสิ่งของ หรือแม้แต่
สัญลักษณ์บนพื้นหรือทางเดินป้องกันการสับสนในการเดินไปยังจุดต่าง ๆ ใกล้กับจุดเก็บอุปกรณ์
ควรติดป้ายเตือนพนักงานให้ชาร์จไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังจบงานในแต่ละกะ 

ภาพที่ 3.11 สินค้าที่วางเป็นระเบียบ 
(ที่มา : www. dexion-anglia.co.uk) 

 3.   ท าความสะอาด (Shine) หลังจบงานในแต่ละกะควรท าความสะอาดทุก ๆ พื้นที่ในการท างาน
ให้เรียบร้อย การท าเช่นนี้ท าให้เราเห็นสิ่งผิดปกติหรือจุดที่เกิดความเสียหาย และสามารถรายงาน
เพื่อเกิดการแก้ไขได้ในทันที มีการติดตั้งถังขยะอยู่ส่วนหน้าของทางเดินระหว่างชั้นวางของทุกจุด 
เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดให้พร้อมใช้งาน 

ภาพที่ 3.12 ความสะอาดของทางเดิน 
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4.   วางมาตรฐานการท างาน (Standardize) ให้ครอบคลุมการท างานทุกขั้นตอน มีการจัดท าเป็น
โปสเตอร์และน าไปติดตั้งในต าแหน่งที่พนักงานทุกคนจะมองเห็นได้ง่าย ออกแบบเนื้อหาให้
กระชับไม่ยืดยาว พนักงานสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย อ่านแล้วมองเห็นภาพ น าไปสู่การปฏิบัติ
ตามที่ถูกต้อง นอกจากนี้การจัดเทรนนิ่ง การจัดท าวิดีโอที่อธิบายวิธีการท างาน กฎ หรือข้อควร
ระวังต่าง ๆ ยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานใหม่เกิดความตระหนักและเข้าใจในระเบียบวิธีการท างานได้
ง่ายขึ้นด้วย 

 

 
ภาพที่ 3.13 กระบวนการท างานคลังสินค้า ออนไลน์ของ Akita 

 
 5.  ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง (Sustain) มีการตรวจสอบระบบการท างานประจ าปี 
เพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามกฎไหม รวมทั้งกฎข้อไหนควรมีการปรับเปลี่ยนหรือควรเพิ่มเติมอะไรเข้า
ไปอีก เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่สะท้อน
ความเป็นจริง มีการประเมินและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติตามระเบียบและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสมัครใจและตั้งใจท าตามระเบียบต่อไป 
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ภาพที่ 3.14 เวลาของการท างาน 

ประโยชน์จากการให้หลักการลีนกับการบริหารคลังสินค้า 

  - ลดเวลาการท างานเน่ืองจากขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นได้ถูกตัดออกไป 
  - ลดต้นทุนแรงงานเนื่องจากไปต้องแก้งานใหม่หรือท างานซ้ าซ้อน 
  - ลดระยะเวลาและระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ 
  - ลดปริมาณสินค้าค้างสต็อก จากการสต็อกเฉพาะสินค้าที่เป็นที่ต้องการ 
   (ที่มา: https://articles.cyzerg.com) 
   (ที่มา:https://www.akitahub.com/lean_warehouse) 
การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
1.  ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บไว้ในระบบ และ

สินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า

นั้นจะเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งในการจัดเก็บรวมทั้งจ านวนที่จัดเก็บ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดเก็บนี้

เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนสินค้า หรือ SKU น้อย และมีจ านวนต าแหน่งที่

จัดเก็บน้อยด้วย ส าหรับในการท างานในนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่รับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ 

โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองการจัดเก็บแล้วแต่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน

โซนนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกันจึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจัดเก็บหรือการที่หา
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สินค้านั้นไม่เจอในวันที่ พนักงานที่ประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน ด้านล่างจะแสดงการเปรียบเทียบ

ข้อดี และ ข้อเสียของรูปแบบการจัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ 

ข้อดี 
- ไม่ต้องการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
ข้อเสีย 
- ยากในการหาสินค้า 
- ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานคลังสินค้า 
- ไม่มีประสิทธิภาพ 

2.  ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) 

แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ 

สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บ

รูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวน

สินค้าหรือจ านวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมี

ข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่ สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละมาก ๆ จนเกินจ านวน location ที่ก าหนดไว้

ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้า มาน้อยในช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิด

พื้นที่ที่เตรียมไว้ส าหรับสินค้าชนิดน้ันว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ดี  

ข้อดี 
- ง่ายต่อการน าไปใช้ 
- ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
ข้อเสีย 
- ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้เต็มที่ 
- ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก 
- ต้องใช้พื้นที่มากหลายต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้มากที่สุด 
- ยากต่อการขยายพื้นที่จัดเก็บ 
- ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจัดเก็บสินค้า 

3.  ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) 

จัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบ

ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้น

จะมีล าดับการจัดเก็บเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนรหัสสินค้า
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หมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า และน าออก

ของรหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่เน่ืองจากมีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ ไว้แล้ว ในการจัดเก็บแบบ

ใช้รหัสสินค้านี้ จะท าให้พนักงานรู้ต าแหน่งของสินค้าได้ง่าย แต่จะไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่

องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมีความ ต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาเร่ือง

พื้นที่ในการจัดเก็บ 

 ข้อดี 

- ง่ายต่อการค้นหาสินค้า 
- ง่ายต่อการหยิบสินค้า 
- ง่ายต่อการน าไปใช้ 
- ไม่จ าเป็นต้องมีการบันทึกต าแหน่งสินค้า 

 ข้อเสีย 
- ไม่ยืดหยุ่น 
- ยากต่อการปรับปริมาณความต้องการสินค้า 
- การเพิ่มการจัดเก็บสินค้าใหม่จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บสินค้าเดิมทั้งหมด 
- ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่ได้เต็มที่ 

4.  ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product 

type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวาง

สินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า

แบบนีจ้ัดอยู่ในแบบ combination system ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือ

มีการเน้นเร่ือง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึง

ต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีข้อเสียเช่นกันเนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจ าเป็นต้องมี

ความรู้ใน เร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ 

pick สินค้าผิดชนิดได้ จากตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บในรูปแบบนี้ 

ข้อดี 
- สินค้าถูกแบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ง่าย 
- การหยิบสินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
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ข้อเสีย 
- ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิดรุ่น/
ยี่ห้อได้ 

- จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของสินค้าแต่ละชิ้นหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ 
- การใช้สอยพื้นที่จัดเก็บดีแต่ยังไม่ดีที่สุด 
- สินค้าบางอย่างอาจยุ่งยากในการจัดประเภทสินค้า 

5.  ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) 

เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูก
จัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้ องมีระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่าง
คุ้มค่า เพิ่ม การใช้งานพื้นที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง  เหมาะกับคลังสินค้าทุก
ขนาด 

 ข้อดี 
- สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
- ง่ายต่อการขยายการจัดเก็บ 
- ง่ายในการปฏิบัติงาน 
- ระยะทางเดินหยิบสินค้าไม่ไกล 
ข้อเสีย 
- ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
- ต้องเข้มงวดในการติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ 

6.  ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) 

เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดย
ต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้า ชนิดนั้น ๆ เช่น หาก
คลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่าง ๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร จึงควรแยกการ
จัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม เป็น
ต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว ส าหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น 
เนื่องจากมีการค านึงถึงเร่ืองการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้ โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าทุก ๆ
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แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ หลากหลาย 
  ข้อดี 

- มีความยืดหยุ่นสูง 
- เป็นการประสานข้อดีจากทุกระบบการจัดเก็บ 
- สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บได้ตามสภาพของคลังสินค้า 
- สามารถควบคุมการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี 
- ขยายการจัดเก็บได้ง่าย 
ข้อเสีย 
- อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนเนื่องจากมีระบบการจัดเก็บมากกว่า 1 วิธี 
- การใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ Charles (1997) ได้เสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินค้าไว้ 2 แนวคิด ดังนี้ 

1. การจัดเก็บแบบซุ่ม (Random Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธีหนึ่งที่ท าการเก็บ

สินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่างได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนดพื้นที่ไว้เฉพาะส าหรับ

สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

2. การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคการ

จัดเก็บสินค้า ที่มีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะการ จัดเก็บ

สินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based 

Storage) มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage นั้นจะช่วยลด

เวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดินที่เก็บสินค้า

และท าให้เกิด ความไม่สมดุลในการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ส าหรับจัดเก็บแบบซุ่ม (Random 

Storage) นั้น จะเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้าซึ่ง จะช่วยลดความ

แออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ ท าให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจากสินค้าที่

มีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ไกลจากประตู เป็นต้น 

(ที่มา :http://www.similantechnology.com/news&article/Storage-Strategy.html) 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

การจัดการสินค้าคงคลังใน SAPการจัดการสินค้าคงคลังคือกระบวนการ
ตรวจสอบการไหลของผลิตภัณฑ์ เข้าและออกจากคลังสินค้าที่มีอยู่ ในคลังสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าคงคลังไม่ให้สูง
เกินไปซึ่งสินค้าจะถูกเก็บไว้ในราคาที่ไม่จ าเป็นหรือต่ าเกินไปที่จะท าให้สต๊อกและการผลิต
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หยุดชะงักเน่ืองจากขาด วัตถุดิบ.ใน SAP ฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลังจะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของวัสดุในและออกจากคลังสินค้าและการนับจ านวนชิ้นส่วนเหล่านั้นในช่วงเวลาปกติ 

โครงสร้างองค์กร 
ในระบบ SAP แต่ละที่จัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กรที่สร้างขึ้น

ในระบบส าหรับการจัดการสินค้าคงคลังมีสองระดับองค์กรที่จะต้องมีการสร้างขึ้น โรงงานและที่
เก็บสินค้า 

 โรงงาน - นี่เป็นต าแหน่งทางกายภาพในองค์กรที่มีกระบวนการบางอย่าง
เกิดขึ้น บางคร้ังกระบวนการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เก็บรักษาบางคร้ังการบ ารุงรักษาหรือการ
ผลิตบางคร้ังส าหรับการจัดการคลังสินค้าจะมีการสร้างโรงงานเพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั้งที่รับร้านค้า
และน าออกใช้วัสดุ 

 ที่เก็บสินค้า - ซึ่งจะอธิบายถึงพื้นที่ที่ก าหนดภายในโรงงาน สถานที่จัดเก็บ
ข้อมูลอาจเป็นไซต์ที่จัดเก็บพื้นที่โฆษณาไว้ ต าแหน่งทางกายภาพอาจเป็นห้องกายภาพแถวชั้นวาง
ระบบตู้แร็คตู้เย็นรถพ่วงหรือพื้นที่ในโรงงานที่ระบุด้วยเส้นที่ทาสีบนพื้นร้านสินค้าคงคลังอาจเป็น
วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าส าเร็จรูปหรือรายการบ ารุงรักษา ที่จัดเก็บเป็นระดับพื้นที่
โฆษณาต่ าสุดในฟังก์ชันการจัดการพื้นที่โฆษณา 

 การเคลื่อนย้ายสินค้า-การเคลื่อนไหวของสินค้าในระบบ SAP มีอยู่เป็นจ านวน
มากและสามารถเป็นขาเข้าจากซัพพลายเออร์หรือฝ่ายผลิตขาออกไปยังลูกค้าการโอนสต็อคจาก
โรงงานอื่นภายใน บริษัท หรือ การเคลื่อนไหวภายในภายในโรงงานเดียวกัน 
 
กระสุนด้านล่างอธิบายการเคลื่อนไหวของสินค้าในรูปแบบต่างๆ 

 การรับสินค้า - กระบวนการนี้สามารถเป็นได้ทั้งขาเข้าจากซัพพลายเออร์หรือ
อาจมาจากกระบวนการผลิตของ บริษัท เองการรับสินค้าสามารถท าได้เพื่อให้วัสดุสามารถใช้งาน
ได้ทันทีหรือสามารถวางไว้ในที่เก็บการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ฝ่ายคุณภาพสามารถด าเนินการ
ทดสอบในรายการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในข้อก าหนดก่อนปล่อยออก สต็อก
บางคร้ังสินค้าอาจอยู่ในสถานะหุ้นที่ถูกปิดกั้นซึ่ง บริษัท ไม่ยอมรับความรับผิดทางการเงินส าหรับ
วัสดุเนื่องจากไม่ได้สั่งซื้อหรือไม่ถูกต้องในกรณีน้ีวัสดุไม่สามารถใช้งานได้ 

 การเบิกจ่ายสินค้า - รายการในคลังสินค้าสามารถใช้ในกระบวนการผลิตหรือ
ขายให้กับลูกค้าได้ ในสถานการณ์สมมติใดรายการจะออกให้กับใบสั่งผลิตแบบไม่ต่อเนื่องหรือ
ใบสั่งขายซึ่งท าให้ระดับสต็อกที่โรงงานลดลงในบางกรณีวัสดุอาจถูกน าออกมาเป็นเศษซากหากไม่
สามารถใช้งานได้โดยแผนกคุณภาพก่อนอายุการเก็บรักษาหรือความเสียหาย 

 การเคลื่อนไหวภายใน - วัสดุในโรงงานสามารถเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่งก่อนที่จะใช้ในการผลิตหรือส่งมอบให้กับลูกค้ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อย้ายวัสดุออก
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จากพื้นที่จัดเก็บหลักไปยังสถานที่ตั้งฉากซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ผลิตหรือพื้นที่จัดส่ง บางคร้ังวัสดุจะถูก
ย้ายไปยังโรงงานแห่งอ่ืนหากพวกเขาต้องการวัสดุเร็ว ในกรณีดังกล่าวมีโรงงานปลูกถ่ายวัสดุ 

การเคลื่อนไหวภายในอีกอันหนึ่งคือการผ่านรายการโอนโดยที่วัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบอย่างมีเหตุผล ตัวอย่างเช่นวัสดุที่ได้รับเป็นวัสดุที่ต้องการการตรวจสอบ
คุณภาพสามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุที่สามารถใช้ได้โดยใช้การผ่านรายการโอน 

การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณหมายถึงการส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการเมื่อพวกเขาต้องการและด าเนินการโดยใช้เงินน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อใช้ SAP เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่โฆษณาของคุณคุณสามารถก้าวไปใกล้ห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้นได้
อีกขั้น 
บทความนี้เกี่ยวกับฟังก์ชันการจัดการพื้นที่โฆษณา SAP ได้รับการอัปเดตโดย The Balance Supply 
Chain และผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง Gary W. Marion 
(ที่มา :https://th.routestofinance.com/sap-inventory-management-optimizing-supply-chain-impact) 

การน า Rack Sorter ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ส าหรับ Unit pallet ที่
ช่วยลดพื้นที่ จ านวนพนักงาน และสามารถจัดเก็บสินค้าในเชิงกลยุทธ์ได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงแก้ไข
ระบบการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าในประเทศไทยอีกด้วย คุณลักษณะพิเศษของ Rack Sorter นั้น 
คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ให้มากที่สุด จากการใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่ไปจนถึงเพดาน การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บต่อหน่วยท าให้เราสามารถลดพื้นที่ลงได้ถึง 1/3 เมื่อเทียบกับการ
จัดเรียงสินค้าที่ผ่านมา 
 

■ คุณลักษณะพิเศษของ Rack Sorter 

1. สามารถใช้พื้นที่ว่างด้านบนที่มีอยู่ไปจนถึงเพดานได้ท าให้สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 
1/3 เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 
2. ปราศจากการล้มคว่ าและเสียหาย Rack Sorter ช่วยขจัดความกังวลเร่ืองการล้มคว่ าและเสียหาย
ของสินค้าเมื่อเทียบกับการจัดเรียงสินค้าในแนวระนาบ ดังนั้น จึงช่วยยกระดับคุณภาพด้านการ
ขนส่งในประเทศไทยได้ 
3. จากการรวมเข้ากับระบบการจัดการ Stock ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของ Stock และการ
จัดส่งสินค้าได้ อีกทั้งจากการรวมเข้ากับระบบการจัดการอ่ืนๆ อาทิ PE, IS-200 ฯลฯ ท าให้สาารถ
จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องแบบเรียลไทม์ได้ 
4. ช่วยลดจ านวนพนักงาน จากการปรับวิธีการรับเข้าและน าสินค้าออกให้เป็นแบบอัตโนมัติจึง
สามารถลดจ านวนพนักงานที่ใช้ในการจัดการได้ 
(ที่มา :https://www.smri.asia/th/toyota_m/products/917/) 
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การเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First in First out หมายถึง วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุน

ของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกน าออกขาย

หรือน ามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการค้าโดยปกติที่บริษัทมักจะ

ต้องขายหรือ ใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ

เข้ามาก่อนจะใช้ เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน 

LIFO Last In First Out หมายถึง สินค้าที่เข้าคลังทีหลัง ให้จ่ายออกไปก่อน สินค้า

พวกนี้ ได้แก่ วัตถุดิบในการผลิต สินค้าที่มีอายุจ ากัด สารเคมี เป็นต้น 

การเข้าหลังออกก่อน LIFO : Last in First out เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ใน

สมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ทีหลังสุด จะต้องถูกน าออกขายหรือน ามาใช้ก่อน โดย

ตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาทีหลังสุดจะใช้เป็นต้นทุน

สินค้าที่ผลิตออกมาก่อน การคิดต้นทุนสินค้าโดยใช้หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึง ต้นทุน

สินค้าที่มีราคาใกล้กับราคาตลาดในปัจจุบันมากที่สุดFIFO LIFO 

ความแตกต่างระหว่าง LIFO และ FIFO 

LIFO เป็นรูปแบบของการจัดการสินค้าคงคลังที่สินค้าหรือวัสดุที่ได้รับล่าสุดถูก

ใช้ไปก่อนและท าให้สินค้าในมือประกอบด้วยการฝากขายที่เก่าที่สุด ในทางกลับกัน FIFO เป็นอีก

วิธีการหนึ่งในการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งมีการใช้วัสดุที่ได้รับก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือการเบิกจ่าย

สินค้าจากล็อตแรกสุดและสต็อกในมือประกอบด้วยล็อตล่าสุด การจัดการสินค้าคงคลังเป็นงานที่

ยากส าหรับองค์กรที่มุ่งเน้นสินค้าคงคลังอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการมากมายที่ใช้ในการรักษาสินค้าคง

คลัง วิธีการคือ LIFO, FIFO, ค่าเฉลี่ยแบบง่าย, ฐานหุ้นและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเป็นต้นรายได้ของ 

บริษัท การท าก าไรการจัดเก็บภาษีและปัจจัยอื่น ๆ ที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับวิธีการที่สินค้ามีมูลค่า บริษัท 

ส่วนใหญ่ใช้ LIFO และ FIFO 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง LIFO และ FIFO 

จุดที่ระบุด้านล่างอธิบายความแตกต่างพื้นฐานระหว่างวิธี LIFO และ FIFO ของ

การประเมินราคาสินค้าคงคลัง : วิธีการประเมินมูลค่าสินค้าที่มีการออกล็อตที่ได้รับคร้ังแรกเป็นที่

รู้จักกันในชื่อ LIFO FIFO เป็นรูปแบบย่อส าหรับการเข้าก่อนออกก่อนซึ่งสินค้าคงคลังที่ผลิตหรือ

ซื้อก่อนถูกก าจัดหรือขายออกก่อนใน LIFO สต็อคในมือแสดงถึงสต็อกที่เก่าแก่ที่สุดในขณะที่อยู่

ใน FIFO สต็อกในมือคือสินค้าล็อตล่าสุดใน LIFO ต้นทุนของสินค้าที่ขาย (COGS) จะแสดงราคา

ตลาดปัจจุบันในขณะที่ในกรณีของ FIFO ต้นทุนของหุ้นที่ขายไม่ออกจะแสดงราคาตลาดปัจจุบัน

ตามกรอบการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศวิธี LIFO ไม่อนุญาตให้มีการประเมินค่าสินค้าคง

คลังซึ่งไม่ได้อยู่ในกรณีของ FIFO เมื่อมีแนวโน้มเงินเฟ้อในเศรษฐกิจของประเทศ LIFO จะ
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แสดงผลก าไรที่ถูกต้องและช่วยในการประหยัดภาษี อย่างไรก็ตามมันอยู่ตรงข้ามใน FIFO ใน FIFO 

มีการเก็บรักษาบันทึกจ านวนเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจาก LIFO ทั้งวิธีการ LIFO และ FIFO มีข้อดี

ข้อเสีย LIFO จะไม่ขยายผลก าไรเมื่อราคาของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่มีความยุ่งยากในวิธีนี้ เนื่องจาก

ข้อสันนิษฐานที่ไม่สมเหตุสมผลท าให้ LIFO ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากมีการจัดการกับหุ้น

ล่าสุดในมือก่อนซึ่งไม่ยุติธรรมเนื่องจากหุ้นที่เก่าที่สุดอยู่ในคิว FIFO นั้นเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย 

มันแสดงให้เห็นภาพที่ถูกต้องเมื่อมีการลดลงของราคา  

ในปัจจุบันได้ยกเลิก LIFO  *สาเหตุที่ยกเลิก LIFO เพราะไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

(ที่มา : https://goterrestrial.com/2019/04/02/การจัดการสินค้าคงคลัง-fifolifo/) 

พาเลท (Pallet) คือ แท่นวางสินค้า มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้

ส าหรับวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ภายในแท่นมีช่องส าหรับให้งาของรถยก (Fork Lift) เสียบ

ยกแท่นขึ้นมาเพื่อขนย้ายลังสินค้า ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า 

สามารถรวบรวมสินค้าได้อย่างเป็นระบบและประหยัดเวลา 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 พาเลทไม้ 

ลักษณะการใช้งานของ Pallet อาจจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ ตามการใช้งาน คือ 

1. แบบใช้ครั้งเดียว (Single Used) ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตที่ใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนั้นวัสดุ

ที่น ามาใช้ท าพาเลท ชนิดนี้มักจะเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับงานที่ ใช้ เพื่อเป็นการลด

ค่าใช้จ่าย และสามารถท าลายทิ้งได้ง่าย เช่น ไม้ กระดาษ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 พาเลทกระดาษ 
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2. แบบการใช้หมุนเวียน (Recycle used) การใช้งานจะเป็นงานที่จะต้องใช้เพื่อการขนส่งอยู่เป็น

ประจ า ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภายในองค์กร เช่น การขนถ่ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยัง

หน้าร้านต่าง ๆ แล้วน าพาเลท ที่ลงของแล้วน ากลับมาใช้อีกรอบ ซึ่งพาเลท จะต้องมีความแข็งแรง

และมีความทนทานต่อการใช้งานค่อยข้างสูง เช่น พาเลทพลาสติก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.17 พาเลทพลาสติก 

รูปแบบ Pallet ที่นิยมใช้ทั่วไป 

โดยทั่วไป Pallet ที่นิยมใช้กันจะมี 2 แบบ คือ แบบสองทาง (two-way) ก าหนดจากทิศทางการเข้า

ตักได้ 2 ทาง และแบบสี่ทาง (four-way) ก าหนดจากทิศทางการเข้าตักได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง 

ด้านข้างซ้าย และด้านข้างขวา 

 

มาตรฐานขนาดของ Pallet 

ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งถูกก าหนดโดย ISO (International Standards 

Organization) มีอยู่ 3 ขนาด ดังนี้ 

1. ขนาด 80 x 120 x 15 cm. มีชื่อเรียกว่า ยูโรพาเลท (EURO Pallet) หรือ “E- 

Pallet” เป็นขนาดที่ใช้กันมากที่สุดในทวีปยุโรป และได้รับการรับรองจาก European Pallet 

Association เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้าง ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 

2. ขนาด 110 x 110 x 15 cm. หรือ Japan Pallet ประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้ก าหนดขนาดนี้

ขึ้นมาใช้เป็นประเทศแรก และได้แพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาหลี จีน เวียดนาม เป็นต้น 

แท่นรองสินค้าขนาดน้ีเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด 

3. ขนาด 100 x 120 x 15 cm. หรือ Thai Pallet เป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมาก

ที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลก มีต้นก าเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
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ภาพที่ 3.18 พาเลทเหล็ก 

(ที่มา : https://www.facebook.com/logistics2014/posts/537028393107592/) 

 

รถยก เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการท างาน ทุ่นแรงยก

และการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไป

ของรถยกมี แท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า งา เพื่อใช้ส าหรับวางและยก

สิ่งของ เพื่อท าการเคลื่อนย้าย โดยอาศัยกลไกการท างานในรูปแบบต่างๆ 

รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์ ”  หรือ “ฟอร์คลิฟท์ ”  มาจากค าภาษาอังกฤษว่ า 

“FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมค าสองค า คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ ค าว่า “LIFT” ที่

แปลว่า “การขึ้นลงในแนวต้ัง รถยกแบ่งออกตามประเภทของต้นก าลังขับเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ  

1. ENGINE FORKLIFT   รถยกที่ใช้เคร่ืองยนต์เป็นต้นก าลัง โดยใช้น ามันเป็น

เชื้อเพลิง รถยกประเภทนี้สามารถแบ่งออกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ 3 ประเภท คือ 

          1.1  DIESEL ENGINE (เคร่ืองยนต์ดีเซล) 

          1.2  GASOLINE ENGINE (เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน) 

          1.3  L.P.G. ENGINE (เคร่ืองยนต์แก๊ส L.P.G.)  

นอกจากนั้นรถยกที่ใช้เคร่ืองยนต์เป็นต้นก าลัง สามารถแบ่งตามระบบส่งก าลังได้ 

2 ประเภทคือ - ระบบส่งก าลังด้วยทอร์ค (TOROFLOW TRANSMISSION)- ระบบส่งก าลัง

ด้วยคลัทซ์ (DIRECT DRIVE) 

2. BATTERY FORKLIFT   รถยกไฟฟ้าใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังขับเคลื่อนโดย

ได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากแบตเตอร่ี รถยกไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างภายนอกได้เป็น 

2 แบบ คือ  

- แบบ COUNTER BALANCIT (แบบนั่งขับ)  
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- แบบ REACH TURCK (แบบยืนขับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 รถยก 

(ที่มา : https://www.facebook.com/notes/srifah-motor/) 

4. แนวคิดหรือความรู้เกี่ยวกับการจัดการต้นทุน  

ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิตสินค้า หรือบริการ หรือถ้าพูด
กันแบบภาษาชาวบ้าน ต้นทุนคือ จ านวนเงินที่ได้จ่ายไปในการซื้อ สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ ต่าง ๆ 
นานาจิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้คือยอดขายอีกที โดยเร่ิมตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง โดยเราสามารถ
จ าแนกต้นทุนออกได้หลายชนิดดังนี้ 

 
จ าแนกตามการตัดสินใจ 

ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunities cost) เป็นต้นทุนของโอกาสที่สูญเสียไป หรือ
เป็นผลประโยชน์ที่กิจการควรได้รับแต่ไม่ได้รับเนื่องจากเลือกทางเลือกอ่ืน ต้นทุนเสียโอกาสจะ
เกิดขึ้นเมื่อได้ตัดสินใจเลือกที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
สถานการณ์หนึ่ง ๆ ต้นทุนเสียโอกาสจึงเป็นผลประโยชน์ที่สูญเสียไปจากการละทิ้งทางเลือกอ่ืน ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยปกติแล้วผลประโยชน์ที่สูญเสียไปเป็นก าไรสุทธิ 
หรือผลก าไรที่อาจจะได้รับจากการละทิ้งทางเลือกอ่ืนออกไป ตัวอย่างเช่น กิจการที่ตัดสินใจน า
เงินทุนมาลงทุนสร้างอาคาร โรงงาน หรือลงทุนในสินค้าคงเหลือ แทนที่จะเลือกรับดอกเบี้ย หรือ
รับเงินปันผลจากการน าเงินทุนจ านวนเดียวกันนั้นไปลงทุนในหุ้นกู้หรือหุ้นทุน ซึ่ง การตัดสินใจ
เลือกใช้เงินทุนเพื่อการลงทุนในครั้งนี้ มีต้นทุนเสียโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับดอกเบี้ยรับหรือเงินปันผลที่
ได้ละทิ้งไป 
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ต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงได้และต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
- ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจสามารถประหยัดได้หาก

ธุรกิจยกเลิกการผลิตหรือการด าเนินงานในส่วนงานนั้น ๆ 
- ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจยังคงต้องจ่ายอยู่แม้ว่า

จะยกเลิกการผลิตหรือการด าเนินงานในส่วนงานนั้น ๆ แล้วก็ตาม 
- ต้นทุนจม (Sunk cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจในอดีต โดยผล

ของการตัดสินใจดังกล่าวนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจปัจจุบัน แม้บริษัทจะเปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่ 
แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้เปลี่ยนแปลง เช่น ธุรกิจตัดสินใจจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว ที่ท าไว้ตั้งแต่
ในอดีต เป็นต้น 
 
การใช้ทรัพยากรของธุรกิจ 

การบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์กรต่าง ๆ จึง
ต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด ในองค์กร เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมาก
ขึ้น โดยจะมีการน าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โดยเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง โดยการผลิตตามความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งจะมีการติดต่อระหว่างสายการผลิตไปจนถึงช่องทางจ าหน่ายทั้งนี้เพื่อที่จะลดขั้นตอนใน
ห่วงโซ่อุปทาน จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
การผลิตดังนี้ 

 

การพัฒนารูปแบบของการด าเนินงานในโรงงาน 

 โดยจะมีการน าเอา e-Manufacturing เข้ามาใช้ในโรงงานนั้นจะช่วยในเร่ืองของ
การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ในคงคลัง, จัดมาตรฐานของหน้าบ้าน และการจัดการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร 
มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนี้ 

 การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้ได้คุณภาพสูง 
 การจัดการสินทรัพย์, การจัดหาวัตถุดิบ และการบ ารุงรักษา 
 การน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

อินเทอร์เน็ตน้ันได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า ผู้ซื้อ
สามารถสั่งซื้อของได้เพียงปลายนิ้วคลิก และยังสามารถเลือกรูปแบบตามความต้องการได้ นอกจาก
เป็นเคร่ืองมือในการซื้อและแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ แล้วนั้นยังท าให้ธุรกิจนั้นเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
ด้วย ส าหรับผู้ผลิตแล้วการที่มี e-Business อย่างเดียวนั้นคงจะไม่สามารถท างานได้ดีหากปราศจาก
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โซ่อุปทานที่เป็นมืออาชีพและสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้เป็น
ที่พอใจของลูกค้า การที่มีสินค้าเพียงเก็บไว้ในคงคลังนั้นคงไม่พอแล้ว ส าหรับตลาดที่มีการแข่งขัน
สูงในตอนนี ้

กลยุทธ์ในการน าความขัดแย้งออกจากวิสาหกิจ 

ลักษณะของกลยุทธ์ทาง e-Manufacturing เป็นอย่างไร ลองดูเร่ืองสั้นนี้ที่จะช่วยให้
มีความเข้าใจมากขึ้น เร่ืองนี้เป็นเร่ืองราวของลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) ซึ่งเป็นเพียงแค่สวิตช์ปิด
เปิดธรรมดาที่มีแขนยื่นออกมา ตัวลิมิตสวิตช์ จะอยู่ติดบนสายพาน ในแต่ละคร้ังที่วัตถุมาบน
สายพาน มันจะผลักตัวแขนออกไปทางหนึ่งซึ่งหมายถึงสวิตช์ก าลัง เปิด อยู่ และเมื่อกล่องผ่านไป
ตัวแทนก็จะตีกลับมาที่เดิม 

นโยบายในการลดต้นทุน ปรัชญาของเดมมิ่งได้กล่าวถึงหลักการชนะทั้งคู่ เช่น ลด
ต้นทุนสินค้าได้พร้อมกับคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น การที่เราจะเติบโตพร้อมกัน ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะ 
อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ เช่น ลดต้นทุนโดยการลดคุณภาพสินค้า ลดความปลอดภัย ลดคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2. นโยบายลดต้นทุนท่ียังคงรักษาความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลดต้นทุนโดยไม่ท า
ให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า หรือบริการลดลงหรือไม่ท าให้คุณภาพต่ าลง ลดต้นทุนโดย
เน้นระดับการบริการที่พอเหมาะพอดีกับความพึงพอใจของลูกค้า 

3. นโยบายลดต้นทุนท่ีเหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน  ลดต้นทุนภายใต้สภาวะ
เงื่อนไขในปัจจุบัน แต่การลดต้นทุนที่ไม่อยู่ภายใต้สภาวะเงื่อนไขในปัจจุบัน อาจต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่าง ทั้งนี้จะต้องยึดถือหลักชนะทั้งคู่ของปรัชญาเดมมิ่งเป็นส าคัญนอกจาก
นโยบายลดต้นทุนแล้วการที่จะลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีการตั้งเป้าหมายของการลด
ต้นทุนให้ชัดเจนด้วย ดังเช่น การก าหนดเป้าหมายว่า จะต้องเป็นที่หนึ่งในประเทศหรือในอาเซียน
หรือในโลก จะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดต้นทุนต่ าที่สุดและการบริการที่ดีที่สุด จะต้อง
แสวงหาโอกาสในการลดต้นทุน ฯลฯ 

การด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องแสวงหาก าไรสูงสุด เพื่อเป็นผลตอบแทนต่อการ
ท างาน และก าไรของธุรกิจที่สมเหตุสมผลนั้น ก็เป็นรางวัลที่สังคมมอบให้กับองค์กรธุรกิจเพื่อเป็น
การตอบแทนที่องค์กรธุรกิจได้ปฏิบัติตามพันธกิจ และให้สิ่งที่ดีกับสังคม ซึ่งกลยุทธ์การลดต้นทุน
การผลิต ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลก าไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ที่เน้นที่การ
ส ารวจและแก้ไขจุดบกพร่องภายในองค์กรธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่
รอดขององค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ า และเพื่อการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในยุคที่
เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
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ซึ่งโดยปกติแล้วต้นทุนรวมจะประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ประมาณ 20% ต้นทุนผัน
แปรประมาณ 80% ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการลดต้นทุนที่ต้นทุนผันแปรจะลดได้ง่ายกว่าต้นทุนคงที่  
ยกตัวอย่างเช่น 

 การเพิ่มราคาสินค้า ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรมากกว่าการลดต้นทุนการผลิตลง แต่
ต้องระวังเร่ืองก าลังซื้อของลูกค้าที่อาจจะลดลงได้ 

 บริหารค่าล่วงเวลาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนิยมควบคุมค่าล่วงเวลาให้อยู่ในช่วง
ระหว่าง 7-15%ของฐานเงินเดือน 

 ใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพพอดี ไม่เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเลิศ เพื่อให้ได้
ราคาที่ถูกกว่า ให้ลดของเสียจากวัตถุดิบที่ใช้ไม่ได้ เน่ืองจากคุณภาพตก 

 ลักษณะเฉพาะ (Specification) ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าไม่กระทบต่อคุณภาพ
สินค้าที่ส่งมอบลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งการใช้วัตถุดิบราคาถูกกว่า ต้องศึกษาด้านเทคนิคก่อนใน
เร่ืองของคุณภาพสินค้า และปริมาณที่จะน ามาทดแทน 

 การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ  โดยไม่ให้มีสินค้าคงคลังใน
ปริมาณที่มาก หรือใช้ระบบ Just in Time    ซึ่งการบริหารสินค้าคงคลังต้องพิจารณาให้ดี ต้องหา
ระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และต้องพิจารณาผลกระทบด้วย เช่น ถ้ามีวัตถุดิบคงคลังในปริมาณ
ที่น้อยเกินไป อาจท าให้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร หรือเคร่ืองจักรหลักอาจต้องหยุดเดินหากวัตถุดิบมี
ปริมาณไม่เพียงพอ และหากสินค้าคงคลังมีปริมาณน้อยเกินไปอาจมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้า 

 ลดต้นทุนการขนส่ง โดยการเลือกเส้นทางการขนส่งที่สั้น ขนส่งได้ตลอดเวลา 
ลดการขนซ้ าซากหลายคร้ัง ท าเส้นทางการขนส่งให้สะดวกไม่สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงหรือเปลือง
ยางรถยนต์ หรือการเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ถูกกว่าโดยการเปรียบเทียบ เช่น ทางเรือ ทางรถยนต์ 
ทางรถไฟ ทางเคร่ืองบิน 

 ลดต้นทุนเชื้อเพลิง โดยพิจารณาที่ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วยความร้อนหรือต่อ
ตัน ซึ่งควรเลือกที่ราคาต่ าสุด เช่น การใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง การใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงทดแทน การใช้ถ่านหินแอนทราไซต์ทดแทนถ่านหิน การใช้ถ่านหินแทนน้ ามันเตา การ
ใช้ Petroleum Coke แทนถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งบางคร้ังอาจต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองจักร เพื่อให้
สามารถใช้กับเชื้อเพลิงเหล่านั้นได้ 

 ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า โดยการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ใช้ไฟฟ้าลดลง เช่น 
ปรับปรุง Separator จาก 110 KWH/t เป็น 101 KWH/t  โดยการศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้าซึ่ง
มี Demand Charge และ Energy Charge ซึ่งต้องบริหารค่าไฟฟ้าตอน Peak และบริหารใช้งาน
เคร่ืองจักรตามเวลาที่ค่าไฟฟ้าถูก  
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ส่วนต้นทุนคงที่ที่มีสัดส่วนประมาณ  20% ของต้นทุนรวม สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายคงที่ ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 เพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้งานเคร่ืองจักร  (% Utility) ซึ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ า 
มักจะมีการผลิต 
ไม่เต็มสมรรถนะเคร่ืองจักร เช่น ผลิตที่ 50 % Utility หากหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น จะท าให้
สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมลดต่ าลง ปรับปรุงเคร่ืองจักรให้มีการ
สูญเสียน้อย เช่น Pressure Loss วัตถุดิบตกหล่น ของเสียจากการผลิต  หากจ านวนเคร่ืองจักรมี
จ านวนมากกว่าเครื่องจักรท่ีต้องใช้งาน สามารถบริหารจัดการ ได้ดังต่อไปนี้ 

-     พิจารณาหยุดเดินเคร่ืองจักรที่ไม่จ าเป็น 
-     เลือกใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง  ต้นทุนเดินเคร่ืองจักรต่ า 
-     ใช้เคร่ืองจักรที่ใหม่กว่า ซ่อมน้อยมาเดินเคร่ือง 
-     ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า อาจจ าเป็นต้องใช้อะไหล่จากเคร่ืองจักรส ารองเพื่อ

ทดแทนการซื้ออะไหล่ 
-     พิจารณาขายเคร่ืองจักรส่วนเกิน พวกที่ไม่ประหยัด อย่าลืมว่าหากเศรษฐกิจดี

ขึ้น ช่วงกะ 1 จ่ายมาก ช่วงกะ 2 จ่ายมากที่สุด ช่วงกะ 3 จ่ายน้อยลง อย่างนี้ต้องจัดให้มีการเดิน
เคร่ืองจักรที่พอดี ไม่ใช่เดินจ านวนเคร่ืองจักรเท่ากันหมดทั้ง 3 กะ ท าให้เคร่ืองจักรเดินตัวเปล่ามาก 
ไม่เปลืองแรงงานผู้รับเหมาหรือพนักงาน 
                  สามารถ ลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร โดย 

-     การบ ารุงรักษาตามสภาพ (Condition Base) ทดแทนตามเวลา (Time Base) ถ้า
ให้ดีให้มีการตรวจสภาพน้ ามันเคร่ืองด้วย 

-  การเทียบราคาอะไหล่ อาจใช้อะไหล่เทียบเคียงได้ เพราะอะไหล่บางชิ้นส่วนอาจ
ใช้ของเทียมแทนกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกภายนอกเคร่ืองยนต์ หรือเกียร์ 

-     การท าอะไหล่ใช้เองแทนการจัดซื้อ เช่น การจ้างหล่อชิ้นงาน การกลึงชิ้นงาน 
แต่ต้องมีการว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ช าชาญในด้านนี้ 

-     การซ่อมอะไหล่แทนการเปลี่ยน เช่น การเชื่อมชิ้นงานอะไหล่ แต่ผู้ที่ท าการ
เชื่อมต้องมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีการเชื่อมและโลหะวิทยา 

-     การยืมอะไหล่จากโรงงานอื่นที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (Cluster) 
-     การใช้อะไหล่จากเคร่ืองจักรว่าง (Standby) ของบริษัท 
-     การปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อม เพื่อยึดอายุการใช้งานหลังซ่อม ลดการเสีย 

ช ารุดซ้ าซาก 
-     การวิเคราะห์การช ารุด (Failure Analysis) เพื่อหาสาเหตุหลักของการเสียช ารุด

ที่รุนแรงทุกคร้ัง 
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-     ใช้กลยุทธ์จ้างเหมาบริการซ่อม (Service Contract) หากพิจารณาว่าถูกกว่าใน
ระยะยาว 

-     การต่อรองราคาอะไหล่กับร้านค้าเจ้าประจ า 
-     การให้ผู้ขายอะไหล่เอาสินค้ามาส่งที่โรงซ่อมและจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อบริษัทเบิก

อะไหล่นั้นมาใช้งาน ท าให้ลดต้นทุนการจัดซื้ออะไหล่มากักตุนไว้ 
การที่องค์กรธุรกิจจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยู่กับปัจจัย

ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1)   จะต้องได้รับการก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแนวทางการลดต้นทุน

อย่างเป็นระบบ จากผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจตัดสินใจ เช่น กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการส่วน 
วิศวกรประจ าส่วน  และผู้จัดการแผนก 

2)   สภาพความเป็นอยู่และลักษณะนิสัยของพนักงาน จะต้องเปลี่ยนไปสู่การ
ประหยัดและอดออม 

3)   การตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างดีและรวดเร็ว จะท าให้ยอดขายดีขึ้น 
และท าให้บริษัทอยู่รอดได้ 

 
การลดต้นทุนค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 
เมื่อเคร่ืองจักรและอาคารโรงงานผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง การเสื่อมสภาพของ

สินทรัพย์เหล่านี้จากการใช้งานย่อมจะมีแนวโน้มที่สู งขึ้น การจัดสรรงบประมาณเมื่อท าการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร อาคาร ระบบท าความเย็น ระบบไฟฟ้าฯลฯ จึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและ
ไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการลดต้นทุน เพราะความเสียหายที่ตามมาอาจจะมากกว่าส่วนที่ประหยัด
ได้ โรงงานหลายแห่งต้องประสบกับปัญหาอัคคีภัยเพียงเพราะการขาดการดูแลรักษาเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ตามอายุการใช้งานที่ก าหนด 

โรงงานที่เก่าควรได้รับการปรับสภาพ ไม่ว่าเป็นการทาสีใหม่ การซ่อมแซมพื้นที่
โรงงาน หรือการตีเส้นสัญญาณที่จางหายไป เหล่านี้เป็นการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายจากการ
เสื่อมโทรม และยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานในทางอ้อมอีกด้วย ในกรณีนี้จึงเห็นได้ว่า
เป็นตัวอย่างของการลดต้นทุนด้วยการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น 

ภาพที่ 3.20 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 
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แนวทางการลดต้นทุน 
- ท าการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือการใช้งาน 
- ปลูกฝังพนักงานที่รับผิดชอบในการใช้เคร่ืองจักรให้ท าหน้าที่บ ารุงรักษาหลังการ

ใช้งานเสมอ 
- พิจารณาควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่อย่างเหมาะสม โดยไม่จัดเก็บมาก

เกินไป และไม่ปล่อยให้ขาดอะไหล่รายการส าคัญด้วยเช่นกัน 
- น าแนวทางบ ารุงรักษาในเชิงการป้องกันมาใช้แทนแนวทางเชิงแก้ไข  

(ที่มา: https://sites.google.com/site/karipheimthurkirrxdldtnthun/khwam-ru-beuxng-tn-keiyw-kab-
tnthun) 

ในการลดความสูญเปล่านั้นท าได้โดยวิเคราะห์หาว่าเรามีความสูญเปล่าอะไรบ้าง  
แล้วก็ก าจัดมันออกไปเสีย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความสูญเปล่าแบ่ออกได้ เป็น 8 ประการครับ 

1.   ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) หมายถึงการผลิต
สินค้าที่เกินความต้องการ ซึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ขาดประสิทธิภาพ หรือเกิดจาก
การผลิตที่เผื่อเอาไว้มากเกินไป ส าหรับแนวทางแก้ไข คือ วิเคราะห์หาจุดบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขั้นในด้าน คน เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อม รวมไปถึง ควรปรับปรุงขั้นตอนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.   ความสูญเปล่าจากการขนย้าย (Transportation)มักเกิดจากการก าหนดทิศทาง
ในการไหลของงาน (Process Flow) ที่ไม่เหมาะสม อาจจะไกลเกินไป ซึ่งต้องมีการขนย้ายสินค้า
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งในที่นี้มีการขนย้าย ทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง ท าให้เสียเวลามาก และ
อาจส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายระหว่างที่มีการขนย้าย หรือเคลื่อนย้ายอีกด้วยครับ 

3.   ความสูญเปล่าจากการเกิดของเสีย ต้องแก้ไขงาน (Defective) สาเหตุของ
ปัญหานี้มีมากมาย ซึ่งต้นตอส าคัญคือการขาดการเตรียมความพร้อมของ 4M&1E (Men ,Machine 
,Material ,Method Environment) และอาจรวมไปถึงการสื่อสาร การการควบคุมกระบวนการที่ขาด
ประสิทธิภาพอีกด้วยครับ ส าหรับวิธีในการแก้ไข ก็ควรเตรียมความพร้อม ขอย้ านะครับว่า ต้อง
พร้อมก่อนเร่ิมลงมือปฏิบัติของ 4M&1E และต้องเข้าไปหมั่นติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่
เสมอเพื่อหาจุดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไขได้ทันเวลาครับ 

4.   ความสูญเปล่าจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป (Over Stock)การเก็บสินค้าคง
คลังนั้นรวมวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต (WIP:Work In Process) และ
สินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้ว (Finish Good) สาเหตุของปัญหานี้โดยทั่วไปแล้วมีอยู่ด้วยกันสองสาเหตุ 
สาเหตุแรกก็เป็นผลมาจากการผลิตสินค้าที่มากจนเกินไป แล้วขายไม่ได้ ขายไม่ออก คิดดูนะครับ 
ถ้าเป็นสินค้าที่มีอายุจ ากัด แล้วขายไม่ออก เมื่อถึงก าหนด หมดอายุ ต้องทิ้งไปก็น่าเสียดาย และน่า
เสียใจ รวมทั้งน่าโมโหน่าดู ส่วนสาเหตุที่สองคือ การเผื่อเอาไว้ อุ่นใจดี มีทั้ง การเตรียมวัตถุดิบเผื่อ
เอาไว้ เผื่อพลาดจะได้ไม่มีปัญหา โดยเฉพาะวัตถุดิบที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ การกระท าเช่นนี้ 
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เงินจม ต้นทุนจม แถมต้องมาเสียพื้นที่ เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และเสี่ยงต่อการช ารุด เสียหาย 
และสูญหายอีกต่างหาก วิธีการแก้ก็คือ ควรน าระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ JIT (Just In 
Time) มาประยุกต์ใช้ครับ 

5.   ความสูญเปล่าจากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ (Process) สาเหตุ 
มักเกิดจากการออกแบบการท างานที่ไม่ดี ท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม เช่นเกิดความ
ซ้ าซ้อน ติดๆ ขัดๆ แล้วยังไม่ดีต้องน ามาปรับแต่งอีก ท าให้เสียเวลา และค่าใช้จ่าย รวมทั้งท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความยุ่งยาก หรืออาจเกิดจากการขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ไม่ดีพอ หรือตรง
ข้ามอาจมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดเกินความจ าเป็นก็ได้ ส าหรับแนวทางในการแก้ไขคือ 
ควรออกแบบระบบการผลิตให้ดีตั้งแต่ตอนแรก และควรประยุกต์ใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ มาช่วยในการ
ควบคุมกระบวรการ และคุณภาพสินค้า เช่น การใช้หลักสถิติ (Statistic) การใช้หลักของการของ
วิศวกรรมอุตสาหการ IE (Industrial Engineering) หรือ หลักการวิจัยด าเนินงานหรือ OR (Operation 
Research) เป็นต้น 

6.   ความสูญเปล่าจากการรอคอยงาน (Waiting)ปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่
ปฏิบัติงานในสายการผลิตโดยตรง และแผนกที่สนับสนุน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรองานไม่
มา ก็ไม่รู้จะท าอะไร เพราะเคร่ืองจักรเสีย แผนกก่อนหน้าไม่เอางานมาส่ง วัตถุดิบขาด Part ไม่มี รอ
เอกสาร รอโทรศัพท์ รอการตอบกลับ หรือไม่ก็ รอกันไป ก็รอกันมาก ไม่ลงมือท ากันเสียที ส าหรับ
วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็อาจท าได้โดย ควรมีการวางแผนงานให้เหมาะสม เพื่อลดเวลาการรอระหว่าง
กระบวนการ ควรจัดกระบวนการท างานให้สมดุลย์ (Balance) จัดเคร่ืองมืออุปกรณ์ และวัตถุดิบให้
พร้อมก่อนเร่ิมงาน เพื่อลดการว่างงาน แต่ถ้าต้องรองานจริง ๆ ก็ควรจัดพนักงานไปอบรม หรือไป
ท างานในแผนกอ่ืนที่เขาพอท าได้ สุดท้ายก็อบรมให้เขามีทักษะในการท างานได้หลายประเภท 
(Multi Skill) เพื่อจะได้ไม่ว่าง (เพราะถ้าพนักงานว่างปุ๊บ ผู้บริหารมักจะมองเห็นปั๊บ) 

7.   ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดประโยชน์ (Motion) ปัญหานี้เกิด
จากการออกแบบขั้นตอนวิธีในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ต้องเอ้ือมไปหยิบของ ต้องก้มตัว 
ต้องหมุนมือ ขยับแขน ต้องยกของ เป็นต้น ท าแบบนี้นาน ๆ ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความเมื่อยล้า ท าให้
เกิดความล่าช้า และปัญหาความผิดพลาด ก็มักจะเกิดขึ้นตามมา ส าหรับวิธีการแก้ไข ควรน าแนวคิด
การศึกษาการเคลื่อนไหว และการศึกษาเวลา (Motion and Time Study) เพื่อมาประยุกต์ใช้ ดูว่าจุด
ไหนที่เราควรปรับ ควรใช้เคร่ืองมือจับยึด (Jig หรือ Fixture) หรือควรปรับปรุง อุปกรณ์
ประกอบการท างาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของ กล่องเก็บ Part หรือ ใช้อุปกรณ์แขวนเพื่อลดกันยก 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด เป็นต้น 

8.   ความสูญเปล่าจากการไม่น าเอาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (Idea)อันนี้ส าคัญมาก เพราะโลกปัจจุบันเราอยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ (Creative 
Economy) จะสังเกตได้ว่าบริษัทใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เขาจะให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้มาก โดย
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มักจะใช้กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) กิจกรรมกลุ่ม คิวซีซี 
(Quality Control Circle) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้น าความคิดสร้างสรรค์ที่ตนเองมีเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา และเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและบริษัทให้ดีขั้น  
(ที่มา : http://www.bt-training.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539115164) 
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นิยามศัพท์ 
  

ล าดับ  ภาษาไทย  ภาษองักฤษ  ความหมาย  

1  การจัดการ
คลังสินค้า 

Inventory  
Management  

เมื่อผลิตเป็นสินค้า แล้วจ าเป็นต้องจัดการให้ 
จ านวนสินค้ากระจายออกไปก่อนที่สินค้าจะ
ถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายคลัง สินค้าเป็น
เสมือนหน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและ 
หน่วยบริโภค  

2  การควบคุม

สินค้าแบบเข้า
ก่อนออกก่อน 

First in First out  สินค้าใดที่ เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียน

ออกไปก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บ
เป็นเวลานาน การเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีที่
ใช้ ในการวัดต้นทุนสินค้ าโดยตั้ งอยู่ ใน
สมมติฐานว่าสินค้า หรือ วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา
ใช้ก่อนจะต้องถูกน าออกขายหรือน ามาใช้
ก่อนเช่นกัน 

3  การจัดเก็บสินค้า Storage Products  ก่อนที่จะจัดวางสินค้าลงไปในที่เก็บอาจจะ
จ าเป็นต้องจัดแจงสินค้านั้นให้เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถจัดเก็บให้อย่างมั่นคงเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ ประหยัดเนื้อที่ เวลา 
แรงงาน และง่ายต่อการดูแลรักษาและการน า
ออกเพื่อการจัดส่งออกในโอกาสต่อไป  

4  การควบคุม
คลังสินค้า  

Inventory control  การลงบัญชีและการตรวจนับสินค้าคงคลังซึ่ง
การตรวจนับคงใช้ระยะเวลาและพนักงาน
จ านวนมากเพื่อให้ได้ตามจ านวนที่ถูกต้อง
และภายในเวลาที่ก าหนด  

5 การตรวจแยก
ประเภท 

Sorting goods ในสินค้าหรือวัสดุบางอย่ างอาจมีความ
จ าเป็นต้องแยกประเภทเพื่อความสะดวกใน
การเก็บรักษาเช่น เป็นของดี ของช ารุด ของ
เก่า ของใหม่ ซึ่งต้องแยกออกจากกันในการ
เก็บรักษาคลังสินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ความหมาย  

6 
  
  
  
  
  
  

กระบวนการ 
ผลิต  

  
  
  
  
  

Production  
  
  
  
  
  
  

การด าเนินงานที่ต้องใช้เพื่อผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ย่อยส าหรับแต่ละการด าเนินงาน
กระบวนการผลิตยังก าหนดทรัพยากรการ
ด าเนินงานที่จ าเป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อตั้งค่า
และท าการด าเนินการและวิธีที่ควรค านวณ
ต้นทุนสามารถใช้กระบวนการผลิตภัณฑ์
หลายอย่างหรือสามารถก าหนดกระบวนการ
ที่ไม่ซ้ ากัน 

7 การรับสินค้า Receiving  เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการ
จัดซื้อซึ่งถูกท าเป็นหลักฐานข้อมูลการสั่งซื้อ
ระบบการรับสินค้ามาใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ
เป็นข้อมูลการน าเข้าซึ่งท าให้ผู้ รับสินค้า
ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใดปริมาณ
เท่าไหร่ และผู้ขายและผู้ซื้อคือใครการ
ก าหนดส่งรอบสินค้าว่าตรวงเวลาหรือไม่ 

8  การเบิกจ่าย
สินค้า 

Goods Issue  การน าสินค้าออกจากโกดังมาเตรียมจัดส่ง
เมื่อ Dc ได้รับออเดอร์จากผู้ขายปลีกให้ท า
การจัดส่งได้เลย Dc จะท าการเช็คสถานที่ที่
ใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการตามค าสั่ง
ซื้อ 

9  การจัดส่งสินค้า Delivery  จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งเพื่อให้กับลูกค้า 
ตามใบสั่งซื้อที่ได้ รับภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนด    
 

10 การเคลื่อนย้าย 
สินค้า 

Goods Movement การบริหารการกระจายสินค้าเป็นเร่ืองของ
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปสู่แหล่งผู้บริโภค อุปโภคหรือลูกค้าคน
สุดท้ายในปริมาณที่ต้องการในจ านวนที่
ถูกต้องและในเวลาที่ต้องการของลูกค้า 
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11 การก าหนดท าเล 
ที่ตั้ง 

Location Planning การจั ดหาห รือสรรหาสถานที่ ส าห รับ
ประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายพนักงานความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ก าไร และความสะดวกสบายตลอดจน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่
ประกอบธุรกิจนั้น ๆ 

12  การงบประมาณ  Budgeting  เป็นการตัดสินใจในงบประมาณระยะยาว 1-
2ปี เช่นการตัดสินใจในงบประมาณในการ
สร้างคลังสินค้าเอง หรือ เช่า ทางเลือกใด
ดีกว่ากันและแผนการที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่าย
โดยการคิดล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็น
ตัวเลขงบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูป
ตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวน
ผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมงเคร่ืองจักร 

13  
  
  
  
  
  

การโอนถ่าย
ข้อมูล 

Data Transfer  
  
  
  
  
  

การโอนข้อมูลจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการ
เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า โดยทั่วไป
ข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย ระดับของ
สินค้าคงคลัง สถานที่จัดเก็บสินค้าประเภท
ต่าง  ๆ  การรับและการส่งสินค้ า  ลูกค้ า 
บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก 

14 การจัดเก็บกึ่ง 
ถาวร 

Semi-permanent 
storage 

แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่
ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อย
กระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก 
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15 การบริการลูกค้า Customer Service เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าซึ่ งจะท าได้ดี
เพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ
โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและ
ครบตามจ านวน 

16  การไหลลื่นของ 
สินค้า 

Flow of goods  ในการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า
ภายในกระบวนการของโลจิสติกส์เป็น
กระบวนการที่ครอบคลุม 

17  คลังสินค้า  Warehouse  อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บสินค้า
เพื่อรอการขนส่งคลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร 
ฯลฯ คลังสินค้ามักจะเป็นอาคารหลังใหญ่
และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัว
เมือง 

18  คลังสินค้า 
ทัณฑ์บน 

Bonded  เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การ
ขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อ
กิ จ ก า ร อ่ืน  ๆ  ที่ อ ธิ บดี ก รมศุ ล ก าก ร
เห็นสมควร 

 
19 คลังสินค้า

กลางแจ้ง 
Outdoor warehouse พื้นต้องเป็นคอนกรีตมีการยกพื้น มีระบบ

ป้ อ ง กั น น้ า ท่ ว ม ไ ม่ มี ห ลั ง ค า  ห รื อ
สิ่งก่อสร้างหากคุณไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว
ก็ไม่ถือว่าเป็นคลังสินค้ากลางแจ้ง 
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20 คุณภาพ Quality ลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใด ๆ คุณภาพของ
สิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ใช้
สอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือ 
ประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น เราต้อง
พัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพเพื่อ
แข่งขันกับสินค้าของผู้ อ่ืนในตลาดโลก 
สินค้าหัตถกรรมของเรามีคุณภาพจึงเป็นที่
ต้องการ 

21 ความเร็วในการ
ส่งมอบสินค้า 

Fast delivery เป้าหมายหลักของการเพิ่มผลิตภาพจึงต้อง 
มุ่งขจัดความสูญเปล่าจากเวลารอคอยเพื่อ
สนับสนุนให้กระบวนการเกิดความ
ยื ดหยุ่ นที่ ส าม ารถตอบสนองความ
ต้องการทั้งลูกค้าภายในและภายนอก 

22 คลังสินค้าที่
เป็นถัง 

Tank 
 
 

สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่สินค้าน าเข้าหรือเอา
ออกโดยวิธีดูดท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บเศษ
แก้ว เก็บเคมี  หรือ Silo เก็บส่วนผสม 
สินค้าการผลิตภัณฑ์แก้ต่าง ๆ หรือ งาน
ศิลปะการเป่าแก้ว 

23 คลังสินค้า
เคลื่อนที่ได้ 

Moving Warehouse ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือ 
เคร่ืองบินหรือโบกี้เก็บสินค้าของรถไฟ
หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง
สินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอ
การส่งมอบ 

24 คลังเก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

Data Bank เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูลซึ่งปัจจุบันถือ
เป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่ง
มอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load 
ผ่าน เครือข่าย Network เช่น Web site 
เป็นต้น 
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25 ค่าใช้จ่ายในการ
ตั้งเคร่ืองจักใหม่  

(Setup Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เคร่ืองจักร
จะต้องเปลี่ยนการท า งานหนึ่ง ไปท างานอีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดการว่างงานชั่วคราว 
สินค้าคงคลังจะถูกทิ้งให้รอกระบวนการ
ผลิตที่จะตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายใน การตั้ง
เคร่ืองจักรใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่
ต่อคร้ัง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการ
ผลิต ถ้าผลิตเป็นล็อตใหญ่มีการต้ังเคร่ือง 
ใหม่นาน ๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ือง
ใหม่ก็จะต่ า แต่ยอดสะสมของสินค้าคงคลัง
จะสูง ถ้าผลิตเป็นล็อตเล็กมีการต้ังเคร่ือง
ใหม่  
 

26 ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษา  

(Carrying Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง 
และการรักษาสภาพให้สินค้า คงคลังนั้นอยู่
ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลังที่ถือไว้ และระยะเวลาที่เก็บ
สินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บ 
รักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้า
คงคลัง นั่นก็คือค่าดอกเบี้ยจ่าย หากเงินทุน
นั้นมาจากการกู้ยืม หรืออาจเป็นค่าเสีย
โอกาส  
 

27 คู่แข่งขัน competitor บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานบันที่ด าเนิน
กิจการด้านธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือใกล้เคียง
กัน  ซึ่ งสามารถใช้แทนกันได้  โดยต้อง
แข่งขันกันด้านการขาย การผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเป็นกิจการที่ยึดครองตลาด
ให้มากที่สุด 
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28 ค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซื้อ  

(Ordering Cost) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า
คงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปร ตามจ านวนคร้ัง
ของการสั่งซื้อแต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้า
คงคลัง 

29  ต้นทุน  Costs  ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการด า เนินการผลิต
สินค้าหรือบริการหรือถ้าพูดกันแบบภาษา
ชาวบ้านต้นทุนคือ จ านวนเงินที่ได้จ่ายไปใน
การซื้อ สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ ต่าง ๆ นานา
จิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้
ก่อให้เกิดรายได้คือยอดขายอีกทีโดยเร่ิม
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการ ขนส่ง  

30  
  
  

 ใบสั่งซื้อ  
  
  

Purchase order  
  
  

เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิ ง
พาณิชย์ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้า
หรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จ านวน 
และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึง เงื่อนไข
ต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย 

31   ใบรับสินค้า 
  

Receipt   เป็นกระบวนการบันทึกว่าบรรจุภัณฑ์ที่สั่ง
ได้รับแล้ว หรือ เพื่อที่รายการในใบการซื้อ 
(PO)จะ สามารถประมวลส าหรับการออกใบ
แจ้งหนี้ ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์จะผ่านสู่
ขั้นตอนการ ลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งมีการ
บันทึกข้อมูล เพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์
ก่อนที่จะได้รับ ผลิตภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภัณฑ์
เ ข้ า ม า ผลิ ต ภั ณฑ์ เ ห ล่ า นั้ น ก็ จ ะ ถู ก ท า
เค ร่ืองหมาย เป็นลงทะ เบี ยนแล้ วก่อน 
ผลิตภัณฑ์อาจไปสู่กระบวนการเพิ่มเติม เช่น 
ก า ร จั ด ก า รคุ ณภ า พ  ก่ อนที่ จ ะ ถู ก ท า
เคร่ืองหมายเป็นได้รับแล้วในที่สุด 

67 



52 
 

 

ล าดับ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ความหมาย  

32  ผู้ค้าปลีก  Reseller ผู้ที่ ผลิตหรือไม่ผลิตสินค้ า เองก็ได้  ซึ่ ง 
ส่วนมากแล้วมักจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง 
สามารถเลือกซื้อได้แบบเฉพาะเจาะจงมาก 
ขึ้นในจ านวนที่ไม่มากนักโดยยินยอมจ่ายใน 
ราคาที่แพงกว่าเล็กน้อย การสั่งซื้อสินค้าเป็น
ช่วงระยะเวลาที่สั้น เช่น รายวัน รายสัปดาห์ 
มุ่งจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายใน
จ านวนน้อย เช่น คร้ังละ 1-2 ชิ้น เพื่อมุ่งหวัง
ก าไรต่อหน่วยที่มากขึ้น  

33  
  
  

ผู้บริโภค 
  
  

Customer  
  
  

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ครัวเรือน ที่ 
เป็นผูใ้ช้สินคา้ และ/หรือ บริการคนสุดท้ายที่ 
ผลิตขึ้นภายในระบบสังคมโนทัศน์ ผู้บริโภค
อาจมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับ บริบทแม้น
ยามทั่วไป คือ ปัจจัยหลักบุคคลที่ซื้อ สินค้า 
หรือ บริการเพื่อใช้  

34  ผู้ผลิต  Producer  ผู้ที่ท าน้าที่น าปัจจัยการผลิตมาผสมผสาน 
กัน เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

35  ฝ่ายพัสดุน า   Lead department  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ การ 
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบพัสดุด าเนินการเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ  การควบคุมดูแลยานพาหนะ ดูแล 
อาคารสถานที่และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้บังคับบญัชา  
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36  พาเลท  Pallet  เป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับวาง
สินค้าในสถานที่ เก็บสินค้า ภายในแท่นมี
ช่องส าหรับให้งาของรถยก (Fork Lift) เสียบ
ยกแท่นขึ้นมาเพื่อขนย้ายลังสินค้า ช่วยให้
เ กิ ดค ว ามสะดวกและรวด เ ร็ ว ในกา ร
เคลื่อนย้ายสินค้า สามารถรวบรวมสินค้าได้
อย่างเป็นระบบและประหยัดเวลา 

37  
  
  
  
  
  

มหภาค  
  
  
  
  
  

Macro  
  
  
  
  
  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิต 
รวมของประเทศ การจ้างงาน การเงินและ 
การธนาคาร การพัฒนาประเทศ  การค้า 
ระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมด 
นั้นเป็นปัญหาที่กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์ 
จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงหน่วย 
ธุรกิจเท่านั้น แต่จะกระทบถึงบุคคลหน่วย
การผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด และเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
นั้ น จ ะ มุ่ ง เ น้ น ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ประชาชาติเบี้องต้น(GNP) และการว่าจ้าง 
งานจะหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผลิตผลรวม 
และระดับการว่าจา้งงานมีการเคลื่อนไหวขึ้น
ลงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด 
เช่น ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด และ ปัญหาการวาง
งาน   

ล าดั
บ  

ภาษาไท
ย  

ภาษาอัง
กฤษ 

ความหมาย  

38  ยานพาห
นะ  

vehicle  วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่ง สามารถเคลื่อนย้ายขนส่ง
ไปได้ด้วยยานพาหนะ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์อาทิ  เช่น 
จักรยาน รถยนต์ จักรยานยนต์ รถไฟ เรือ และ เคร่ืองบิน เป็นต้น 
หรือไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ เช่น 
ภูเขาน้ าแขง็หรือท่อนซุงลอยน้ า  

39 รหัส
แท่ง 

Barco
d
e 

เป็นเคร่ืองหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่ อ่านได้ด้วยแสง (optical 
machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้นมักเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มันติดอยู่ 
บาร์โค้ดโดยแรกเร่ิมใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนาน
หลาย ๆ เส้นที่มีความหนาและช่องไฟต่าง ๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมี
กฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ 
เวลาต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และ
รูปแบบทางเรขาคณิตอ่ืน ๆ ใน สองมิติ (2D) ถึงแม้ระบบสองมิตินี้ใช้
สัญลักษณ์ที่หลากหลาย โดยรวมก็ยังคงเรียกว่าบาร์โค้ดอยู่เช่นเดิม 
บาร์โค้ดดั้งเดิมอ่านด้วยเคร่ืองกราดภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า
เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แต่ต่อมาเคร่ืองกราดภาพชนิดอ่ืนและซอฟต์แวร์
แปลความหมายก็มีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเคร่ืองพิมพ์ตั้ง
โต๊ะชนิดอยากที่ที่กราดภาพได้ และสมาร์ตโฟน 

40  รถฟอร์
คลิฟท์  

Forklift  เคลื่อนย้ายโดยอาศัยกลไกการท างานในรูปแบบต่าง ๆ 
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ล าดับ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ความหมาย  

41 ศูนย์กระจาย
สินค้า 

  

Campus   เป็นหัวใจที่ส าคัญของ logistics เนื่องจาก
เป็นกระบวนการในการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
logistics แล้ว DC ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้
อย่างทันเวลาและมีต้นทุนที่ต่ า ซึ่งเป็นหัวใจ
ของ logistics จึงต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
DC ในฐานะกลไกท าให้ logistics สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ห น่ ว ย เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ผ ลิ ต 
(manufacturer) กับผู้ขายปลีก (retailers) จะ
เป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (logistics 
provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการ
จัดการขนส่ งสินค้ าส า เ ร็ จ รูป  ( finished 
goods) 
 
 

42 สินค้า
หมุนเวียน  

Remewable product  เป็นการส ารองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่
เพียงพอต่อความตอ้งการทั้งเพื่อการผลิตและ 
เพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้ารวมถึงสินค้าที่
ผลิตได้บ้างฤดูเท่านั้นจึงต้องมีการผลิตและ 
เก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี  

43  
  
  

สินค้าระหว่าง
การขนส่ง 

  
 

In – Transit  
  
  

การบริการที่ผูรั้บจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 
ประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามี 
ตั้งแต่ การจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการส่ง
สินค้าและงานพื้น ๆ เช่น การจองระวางเรือ
ให้แก่ เจ้าของสินค้า หรือ การด าเนินการพิธี
การศุลกากร 
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ล าดับ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ความหมาย  

44  
  

สินค้าคงคลัง
ส ารอง  

Reserve Inventory  สินค้าส ารองช่วงเวลาสั้นๆ หรือสินค้า
ส่วนเกิน เผื่ อขาด เป็นสินค้ าคงคลัง
ส ารอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง
หรือความแปรผันของก าลังการผลิต
กระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่
เป็นกระบวนการคอขวด (Bottleneck 
Process) ของกระบวนการผลิตเป็นวัสดุ
หรือสินค้าจ านวนหนึ่ งที่ เก็บไว้ เกิน
จ านวนวัสดุ หรือสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบ
ปกติเนื่องจากความไม่แน่นอนในความ
ต้องการ ซึ่งปริมาณวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ย
จะเท่ากับครึ่งหน่ึงของปริมาณ การสั่งซื้อ
ตามปกติบวกกับปริมาณวัสดุหรือสินค้า
ปลอดภัยจะช่วยให้กระบวนการที่เป็นคอ
ขวดนี้ท าการผลิตเต็มก าลัง เพื่อส ารอง
ผลผลิตส าหรับป้อนให้กระบวนการ
ถัดไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการส ารอง
ในรูป “Buffer Stock” 

45  สินค้าที่อยู่ที่
ระหว่าง

กระบวนการ
ผลิต 

Productunderprocess  เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่ากระบวนการผลิต
ตามล าดับเพื่อน ามาแพ็ค เพื่อจ าหน่าย  

46  สินค้าที่ใช้
ประกอบกัน  

Product used together สินค้าที่มีการสั่งควบคู่กันควรเก็บไว้ใกล้
กัน เช่น ตู้คอมพิวเตอร์ จออคอมพิวเตอร์ 
กับ ดิสไดรส์ 

47 สินค้าคงคลัง  Inventory เป็นสิ่งที่จ า เป็นส าหรับธุรกิจ เพราะ
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ง
ซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

48   ขาย สามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็น
ปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองต้นทุนการ
เก็ บ รักษาที่ สู ง  สินค้ า เสื่ อมสภาพ 
หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย 
นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสียโอกาสใน
การน าเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไป
หาประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ 

49 สินค้าที่เข้ากัน
ได้ 

  

  

Compatible products 
 
 

 

สินค้ าที่ เ ก็บไว้ ใกล้กันควรมีความ
กลมกลืน กันหรือไม่มีข้อห้ามในการ
เก็บด้วยกัน เช่น ที่เก็บสารท า ความอุ่น
แก่ร่างกาย ไม่ควรอยู่ ใกล้กับที่เก็บขนม
ขบเคี้ยว เพราะท าให้หยิบ ผิดได้ส่งผล
ต่อชีวิต   

50 สินค้าที่ได้รับ
ความนิยม  

Popular products พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าคงคลัง หรือ อัตราความต้องการ
สินค้าของลูกค้ามากในระยะเวลานั้น 
หรือ ปีนั้น ๆ เป็นต้น 

51 ห้องเย็น 
  

Cold storageroom สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่
อุณหภูมิต่ า แต่ต้องไม่ต่ าถึงขั้นจุดเยือก
แข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่
ประมาณ -18°C แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิ
ของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
 

 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า คณะ
ผู้จัดท า โครงการได้รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า  
ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการคลังสินค้า 
    1.1  การจัดท าป้ายก ากับห้ามจ่ายสินค้าที่มีปัญหา เช่น สินค้าช ารุด การจัด เก็บ
จะต้องมีวิธีการที่ดีและเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกในการจ่ายสินค้าและรับสินค้า 
  1.2 การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1.3 ตรวจสอบสินค้าที่ใกล้ก าหนดการจัดส่งให้ลูกค้าโดยใช้พนักงานที่มีเวลา  
เหลือแต่ละวันมาตรวจสอบ การตรวจสอบนี้จะรู้สถานะสินค้าคงคลังและบริหารสินค้าคงคลังก่อน 
ส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.1 คลังสินค้าส าเร็จรูป
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2. วิธีการลดความเสื่อมสภาพและความล้าสมัยของวัตถุดิบหรือสินค้าภายในคลังสินค้า 
   หลังจากที่ได้จัดเก็บสินค้าในพื้นที่เก็บรักษา ของคลังสินค้าต้องมีการก าหนดและ
น านโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลรักษามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่ใน
คลังสินค้าเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมคุณภาพ งานดูแลรักษา  ประกอบด้วยงานย่อยต่าง ๆ 
เช่น  
 2.1 การตรวจสภาพ การตรวจตามระยะเวลา ตามลักษณะเฉพาะของสินค้า  แต่ละ
ประเภท ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามเวลาในการเก็บรักษา 
 2.2 การถนอม สินค้าบรรจุภัณฑ์แก้วบางประเภทต้องมีการระมัดระวังในการ
จัดเก็บรักษา  
 2.3 การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับใน
ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 4.2 สินค้าที่ต้องมีการระมัดระวังในการจัดเก็บรักษา 
 

75 



76 
 

 
 

3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการจัดท าโครงการ 
 น ามาใช้ในการจัดการโครงการ ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
การใช้รถไปดูงานเพียงคันเดียวท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รู้จักวางแผนแบ่งเงิน ในการจัดท า
โครงการ มีน้อยใช้น้อย มีมากควรเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 การเดินทางแบบพอประมาณ 
 

4.  น าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 
   ด้านการศึกษา 
   จากที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานใน บริษัท จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ท าให้
รู้จักการท างานของระบบ SAP การบริหารจัดการคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานคร้ังนี้ ไปใช้ในห้องเรียน ใช้ในการจัดท าโครงการ
และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ในห้องได้ 
   ด้านการประกอบอาชีพ  
   จากการไปศึกษาดูงานได้ทราบถึงวิธีการลดความเสื่อมสภาพการท างานด้วยระบบ 
SAP ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นหาสินค้าด้วยระบบ
บา ร์โค้ ด  ส ามารถน าความ รู้ที่ ได้ รับไปประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิบัติ ง านจ ริงได้ อีกด้ วย
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

  จากการที่ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวัน

อังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ที่บริษัทด าเนิน

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ให้กับบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่

ใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว ทางบริษัท ได้มีการผลิตฝาขวดขายถ้าลูกค้าต้องการก็สามารถสั่งผลิตพร้อมขวด

แก้วล็อตนั้นหรือล็อตถัดไปได้ หลังจากผลิตเสร็จแล้ว ได้ท าการน าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วไป

เก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอลูกค้ามารับที่คลัง หรือ รอทางขนส่งของบริษัท ท าการขนส่งแต่ส่วนมาก

ลูกค้าจะเป็นคนเข้ามารับเองเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยนั่นเอง บริษัทได้มีการน ารถโฟล์

ลิฟท์เข้ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกไว้เคลื่อนย้ายสินค้าไปยังคลังสินค้าและรถขนสินค้าที่ต่อพ่วง

กันเป็นขบวนเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าให้ดีขึ้น และมีการบริหารการ

จัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพคือ 

1.  มีการจัดเก็บโดยแบ่งคลังสินค้าออกเป็น 2 แบบ 

1.1 คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ ปริมาณ และคุณภาพ 

บันทึกข้อมูลการจัดเก็บลงในบาร์โค้ด และ คอมพิวเตอร์ 

ตรวจเช็คความเสียหายก่อนจัดส่ง 

1.2 คลังสินค้าเพื่อรอการท าลาย 

เมื่อตรวจพบการช ารุดเสียหายของบรรจุภัณฑ์ก็จะแยกน ามาเก็บที่คลังสินค้าที่

เป็นพื้นที่ส าหรับรอการท าลาย 

สินค้ามีการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยกไปยังต าแหน่งที่ก าหนด 
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2. บริษัทได้น าเอาระบบ SAP เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

คลังสินค้าและการเคลื่อนย้าย อีกทั้งระบบ SAP จะช่วยท าให้ธุรกิจสามารถจัดการคลังสินค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรู้ถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยทั้งหมดจะถูกรวมไว้ใน

ระบบเดียว 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความปลอดภัยในคลังสินค้า 
1. 1 โดยภายในคลังจะมีการป้องกันสินค้าสูญหายโดยมีการติดกล้องวงจรปิดตาม

จุดต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า 
1.2 จะมีการตรวจสอบสินค้าสัปดาห์ละคร้ังรวมไปถึงการตรวจสอบคนเข้าออก

ภายในคลังเพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย 
 
2. การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บสินค้าเพื่อความปลอดภัย  

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้งานในคลังสินค้า มี พาเลท รถยกโฟล์คลิฟท์ ที่ใช้การจัดเก็บ
สินค้าในคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                      5.1 รถยกโฟล์คลิฟท์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2 พาเลท 
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2.2 ท าตามคู่มือและวิธีการใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
2.3 การใช้พาเลทต้องดูว่ามีรอยแตกรอยร้าวหรือไม่ก่อนน าไปใช้ทุกคร้ังเพื่อ

ป้องกันการเสียหาย 
2.4 การใช้รถยกโฟล์คลิฟท์ได้ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ และมีใบอนุญาตการขับ

ขีร่ถยกโฟล์คลิฟท์ 
2.5 ควรขับขี่รถยกโฟล์คลิฟท์ในทางเดินรถที่ก าหนดไว้ให้เท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  1. มีการเตรียมตัวในการน าเสนอไม่ดีเท่าที่ควร 
  2. จัดเรียงเอกสารไม่ถูกต้อง 
  3. ตัวหนังสือ Power Point ตัวเล็ก 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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วิชาโครงการ – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

หัวข้อโครงการ  การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน)     

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study of Increasing Warehouse Management Efficiency 
Case Studt :  BG Container Glass (Public) Company Limited 
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การเข้าเยี่ยมชมภายในบริษัท 
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

 

1.1 ป้ายบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 

 

1.2   เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อกระบวนการการท างานของบริษัท 

86 
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1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

 

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 
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1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถบรรทุก 

88 
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1.7  เจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมการหลอมแก้ว 

 

 

1.8 ถ่ายภาพรวมกับเจ้าหน้าที่พาเยี่ยมชนบริษัท 
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ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
 

ภาพในการท าโมเดล 

 

1. วัดขนาดพื้นที่ของฐานโมเดล 

 

2. ท าการวัดและตัดกระดาษเพื่อท าเป็นถนน 
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3.ประกอบบริษัท 

 

 

 

4. ประกอบคลังสินค้า 
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5.ประกอบกรมศุลกากร 

 

 

6. ตกแต่งเพิ่มเติม 

93 



84 
 

 

 

7.ประกอบคลังบรรจุภัณฑ์ 

 

 

8. โมเดลแบบเสร็จสมบูรณ์ 

94 



96 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 

กระดาษ A4 1 รีม                                                                                                            90 บาท 

หมึกสีและขาวด า                                                                                                           395 บาท 

             รวม                                                                                                    449 บาท 

งบประมาณการจัดท าโมเดล 

อุปกรณ์เคร่ืองท าโมเดล                                                                                                 713 บาท 

ของตกแต่งโมเดล                                                                                                          300 บาท 

               รวม                                                                                                  1,030 บาท 
  

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 320 
2 กระดาษลูกฟูก 9 แผ่น 225 
3 กระดาษลายน้ า 2 แผ่น 50 
4 กระดาษสี 5 แผ่น 100 
5 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 416 
6 กระดาษแข็ง 3 แผ่น 80 
7 ไม้ไอติม 30 
8 กาว 2 หน้า 20 
9 ไส้กาว 1 แพ็ค 20 

10 ปืนกาว 20 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กาว TOA  15 
13 หินตกแต่ง 35 
14 โต๊ะไม้ส าเร็จรูปมินิ 50 
15 ต้นไม้ปลอม 30 
16 รถของเล่น 150 

รวม 1,641 

96 



96 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 

 
นางสาวอภิญญาลักษณ์  แสงอ่อน 

     เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 
บ้านเลขที่ 602/124 ภูมิสขุคอนโด 

     ซอยอ่อนนุช 30 ถนนอ่อนนุช  เขตสวนหลวง 
แขวงอ่อนนุช กรงุเทพมหานคร 10250 
เบอรโ์ทรศัพท์ 092-275-7297 

   อีเมล์ apinyaluk093@gmail.com 

 

 

      นางสาวอทิตยา  มั่นใจ 
                            เกิดเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2542 
                            บ้านเลขที่ 3322  ซอยวัดบางนาใน 
                             ถนนสรรพาวุธ เขตบางนาใน 
                                            กรุงเทพมหานคร 10260 
                                                            เบอร์โทรศัพท์ 097-062-1967 

อีเมล์ atitaya1234168@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


