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บทคัดย่อ 
 

 ในการศึกษาการจัดเก็บรีเลย์ตามหมวดหมู่ของบริษัท FITT.CO.,LTD. ท าให้คณะ
ผู้จัดท าได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดเก็บสินค้า การวางสินค้า การหยิบสินค้า และการเติมสินค้า ที่
ด าเนินงานในคลังอย่างมีประสิทธิภาพและยังได้น าความรู้ที่ได้ไว้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

จากการที่ได้ไปศึกษาการจัดเก็บรีเลย์ตามหมู่บริษัท FITT.CO.,LTD. ท าให้ผู้จัดท า
โครงการได้น า Microsoft word เข้ามาช่วยในการท าโครงการ และ Microsoft PowerPoint มาช่วย
ในการท ารายงานน าเสนอ 
  ดังนั้นผู้ที่เข้ามาศึกษาดูโครงการนี้จะสามารถน าความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในด้าน

การวางแผนก่อนท างานทุกคร้ัง สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตและประยุกต์ใช้ในด้าน

การศึกษาต่อพร้อมยังสามารถน าไปเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานโครงงานการจัดการโลจิสติกส์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตา
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์รัตนาชาตรูประมัย ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดท าโครงงานและให้  
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านการจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้าน
วิชาการและการจัดท าโครงงานการจัดการโลจิสติกส์ 

ขอขอบพระคุณบริษัท FITT.CO.,LTD. และ คุณ สุรีย์พร ศรีพึ่งจั่น ผู้จัดการบริษัท
ที่ให้คณะผู้จัดท าเข้าไปศึกษากระบวนการท างาน และยังความรู้และให้ข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี ของ
บริษัทและขอขอบคุณตัวแทนบริษัทที่พาเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ในบริษัทท าให้เกิดเป็นโครงการเล่มนี้
และท าให้โครงการเล่มนี้ส าเร็จด้วยด ี

ขอขอบคุณพ่อแม่ ที่คอยให้ค าแนะน าต่างๆในการท ารายงานเร่ืองนี้และยังคอย
ผลักดันและเป็นก าลังใจ สนับสนุนให้คณะผู้จัดท าท าโครงการเล่มนี้อย่ างดีที่สุด คณะผู้จัดท า
ซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

คลังสินค้า (Warehouse) หรือที่ในอดีตนิยมเรียกว่า โกดัง (Godown) คือ อาคารทา
พาณิชย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าที่ใช้ส าหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้าสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ที่ท าธุรกิจ
ขนส่ง ผู้ให้บริการด้านพิธีศุลกากรเป็นต้นซึ่งเป็นอาคารเฉพาะกิจส่วนมากเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมี
ขนาดเหมาะสมกับธุรกิจที่ท าอยู่ ซึ่งอาคารอาจจะมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ยกขนสินค้า
ตามความเหมาะสม ซึ่งอาคารยังมีท่าขึ้นลงสินค้าโดยสามารถที่จะมีที่จอดรถยนต์เท่าที่จ าเป็น
บางคร้ังก็เป็นคลังสินค้าที่ติดชานชาลารถไฟ สนามบิน ท่าเรือ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเครนรถฟอร์คลิฟท์ 
เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปวางบนพื้นที่หรือชั้นวางสินค้า ปัจจุบันมีการใช้คลังสินค้าอัตโนมัติ และ
ระบบสายพานล าเลียงที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอัตโนมัติ โดยคลังสินค้าอัตโนมัติมีความสูงมากกว่า 
20 เมตร ท าให้ใช้พื้นที่ได้ดีขึ้น สินค้าที่เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าส าเร็จรูปเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือ
พาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจ าแนกหมวดหมู่ และ
เพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา 

คลังสินค้ามีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน โดยได้รับอิทธิพลของแนวคิดจากการเก็บ
รักษาอาหาร และวัตถุดิบในครัวเรือน ต่อมาได้พัฒนาการมาสู่การเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าไว้
เพื่อรอการผลิต และจ าหน่าย ในประเทศไทยวิวัฒนาการของคลังสินค้าเร่ิมมีความส าคัญเมื่อมี
ชาวต่างชาติจากยุโรปและอเมริกา เข้ามามีบทบาทด้านการค้า ช่วงหลัง สงครามโลกคร้ังที่ 2 และ
จากวิวัฒนาการของการค้าและเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายหลังสิ้นสุด
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2488 หรือ ค.ศ. 1945 เมื่อญ่ีปุ่นยอมแพ้สงครามเป็นต้นมา มี
การแข่งขันทางเศรษฐกิจกันอย่างมากมาย สินค้าเร่ิมมีการเคลื่อนย้ายจากท้องถิ่นหนึ่งสู่อีกท้องถิ่น
หนึ่ง พัฒนาไปสู่อีกเมืองหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งในเวลาต่อมา ส่งผลต่อปริมาณการผลิต และ
การค้าซึ่งผู้ผลิตเร่ิมมองเห็นความส าคัญของระบบการจ าหน่ายสินค้าและเกี่ยวข้องไปถึงระบบของ
การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่ได้มีการผลิตแล้ว
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลไปสู่การแสวงหาวิธีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตไว้
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เป็นจ านวนมากวางกองเพื่อรอการจ าหน่าย ผู้ประกอบการเองไม่สามารถหาวิธีการ
ที่ดีในการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวได้ จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า ซึ่งถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในระบบของการผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่ดี 
อีกทั้งยังหมายถึง การใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคณะผู้จัดท า
โครงการ 

  ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าโครงการจึงศึกษาการจัดเก็บตามหมวดหมู่รีเลย์ตัวเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้าในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด ในเร่ืองการจัดเก็บแบบหมวดหมู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บสินค้าและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาได้และมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ทราบถึงการจัดเก็บตัวสินค้ารีเลย์ภายในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด 

   2. เพื่อให้ทราบถึงการจัดวางตัวสินค้ารีเลย์ภายในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด 

   3. เพื่อศึกษาวิธีการหยิบตัวสินค้ารีเลย์ในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด 

   4. เพื่อศึกษาวิธีการเติมสินค้ารีเลย์ในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด 

   5. เพื่อน าหลักเศรษกิจพอเพียงที่น ามาประยุกต์ในการจัดท าโครงการในด้านความ
พอประมาณประหยัดอย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรม อดทน และมีความขยันหมั่นเพียร 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. ได้ทราบถึงการจัดวางตัวสินค้ารีเลย์ในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด 

   2. ได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานในคลังสินค้า เอฟ ไอทีที จ ากัด 

 3. สามารถทราบถึงวิธีการเติมสินค้าตัวรีเลย์ในคลังสินค้า เอฟไอทีที จ ากัด 

   4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 

               5. ปฏิบัติตามหลักเศรษกิจพอเพียงที่น ามาประยุกต์ในการจัดท าโครงการในด้าน
ความพอประมาณประหยัดอย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรม อดทน และมีความขยันหมั่นเพียร



 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
 ในการศึกษาเร่ืองการจัดเก็บตามหมวดหมู่รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้านั้นคณะ
ผู้จัดท าได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัทอนุญาตให้ท าการศึกษาของบริษัท FITT.CO.,LTD. 
โดยมีประวัติและรายละเอียดของบริษัทฯดังนี้ 
 1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

 2. รูปหน้าป้ายบริษัท 

 3. แผนผังองค์กร 

 4. แผนที่บริษัท 

 5. นโยบาย 

 6. วิสัยทัศน์ 

 7. พันธกิจ 

  8. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

1. ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัทFITT.CO.,LTD.ก่อตั้งกิจการเมื่อวันที่26 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ประกอบ
ธุรกิจซื้อมา-ขายไปประเภทชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ด้านคุณภาพมาตฐาน ISO14001ในปี
2548และบริษัทยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุดเรา
ขอสัญญาว่าจะท าให้พนักงานทุกคนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาโลกอันมีค่าของเราเพราะโลกคือ
หัวใจของเราบริษัท FITT.CO.,LTD. บริหารงานโดย Mr. Tomoharu  Hashimoto มีจ านวนพนักงาน
ทั้งหมด 17 คน ที่ตั้ง : 999/23 บางกอกฟรีเทรดโซน หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ สาขาทั้งสิ้น 6 ประเทศ ประกอบด้วย 
Japan (Head Office)  Malaysia (P.J.)    Singapore  
U.S.A (San Diego)  China (Shanghai,Delian,Shenzhen) Hong Kong 
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2.รูปภาพหน้าบริษัท FITT.CO., LTD. 
 

 
 

 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 รูปภาพหน้าบริษัท FITT.CO., LTD.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 รูปภาพมุมกว้างหน้าบริษัท FITT.CO., LTD 
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Ms. Suchada  Toobjinda 

(Accounting) 

Ms. Saifon  

Rungchat 

(Import & Export) 

Ms. Thippawan 

Meeboon 

(Import & Export) 

Mrs. Aunchalee   

Gangtong 

(Maid) 

Mr.Alongkorn 

Manavok 

(Store) 

Mr.Aekkaluk 

Ueamahasopha 

(Store) 

Ms.  Aticha   Teprian 

(Accounting) 

Mr.Patima Amhong 

(Operator) 

Mr. Duangthanee  

Sirimanon 

(Operator) 

Ms. Sureeporn  Sripungjun 

(Accounting & Finance 
Manager) 

Mr.Tomoharu Hashimoto 

( Director) 

3.แผนผังองค์กร 
 
 
 
 
 
   
  
 
  

  
  
 
 
 
     
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Mr.Preevapa Sarattuk 

(Sale-Coordinator) 
 



12 
 

4.แผนที่บริษัท FITT.CO., LTD. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แฟลเคหะ

โครงการ2 

สนง.อุตสาหกรรม สมุทรปราการ 

 

ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท FITT.CO., LTD. 
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5.นโยบาย 

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 2. ป้องกันมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 3. ผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดโดยมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดย
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อควบคุมปริมาณของเสียและประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
 

6.วิสัยทศัน ์

 บริษัทFITT.CO.,LTD.จะสืบสานความไว้วางใจและความผูกผันที่ดีเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้าพนังงานและชุมชนเราต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ
ทุกคน 

 

7. พันธกิจ 

  เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด าเนินงานที่
ยอดเยี่ยมทั้งในเร่ืองการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้าความ
ทุ่มเทพร้อมทั้งทักษะความช านาญของพนักงานความห่วงใยชุมชนและความตั้งใจแน่วแน่ในการ
สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 

8. ผลิตภัณฑ์บริษัท FITT.CO., LTD. 

 
 

ภาพที่ 2.4ผลิตภัณฑ์ RELAY/ ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า การศึกษาเร่ืองการจัดเก็บตาม

หมวดหมู่รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า บริษัท FITT.CO.,LTD โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้า 

2.การจัดการคลังสินค้า 

3.การบริหารคลังสินค้า 

4.นิยามค าศัพท์ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้า 

คลังสินค้า (Warehouse)คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่า
คลังสินค้าจึงเป็นค าที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่
ละประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking คลังสินค้าเป็นทั้ง 
Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า ด้วยเหตุผลที่สินค้าคงคลังมีหลายประเภท Input 
ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป ในขณะที่คลังสินค้าบางแห่งมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับ
สินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้าไว้และท าหน้าที่จัดสรรสินค้าก่อนส่งมอบตามค าสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอน
ย่อยประกอบด้วย รับสินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Order Picking) อันเป็นขั้นตอน ที่
ใช้เวลาและก าลังคนมากที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง จึงเรียกว่าศูนย์จ าหน่ายสินค้าอย่างไรก็
ตาม ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้ายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสายการผลิต 
การจ าหน่าย และการกระจายสินค้าที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่ต้องการสร้างคลังสินค้าเอง
อาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้าควรตั้งในจุดที่
ตอบสนอง ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว 
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คลังสินค้าเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า ด้วยเหตุผลที่
สินค้าคงคลังมีหลายประเภท Input ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจุดเร่ิมต้นจากซัพพลาย
เออร์น าวัตถุดิบมาป้อนให้คลังสินค้า หรือฝ่ายพัสดุน า MRO (ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บ ารุงรักษาและสนับสนุนการผลิต) มามอบให้ฝ่ายผลิต ผู้ผลิตสินค้าน าสินค้าส าเร็จ ส่งเข้า
คลังสินค้าและกระจายไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็น Spec ทั่วไปของสินค้าคงคลัง ความ
ไม่แน่นอนของอุปสงค์ท าให้ผู้ผลิตต้องวางแผนและค านวณว่า จะจัดสรรปันส่วนการผลิตเป็น
จ านวนเท่าใด เพื่อน า สินค้าคงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินค้า การวางแผนจะท าให้
ทราบว่าควรผลิตจ านวนเท่าใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แต่ละชนิดจ านวนเท่าไรในวัตถุดิบที่มีอายุสั้น
อย่างผักผลไม้ การวางแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้างจ าเป็นมาก เพราะสินค้าไม่มีความเป็นอิสระ มี
เงื่อนไข ด้านเวลาเป็นข้อจ ากัด หากต้องการให้อิสระอาจน าเข้าห้องเย็น แต่เป็นการเพิ่มต้นทุน การ
ทราบอุปสงค์ท าให้ได้ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้าคงคลังส่งผลต่อเนื่องต่อระบบการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้า 

คลังสินค้ามีความส าคัญในแง่ที่เป็นทั้งทางเข้าและทางออกของวัตถุดิบไปจนถึง
สินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้า 
(Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการของวตัถุดิบและแนวคิดการกระจายสินค้า 

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพและ
คุณภาพที่พร้อมจะน าส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ โดยอาจเรียกเป็นชื่ออ่ืน  ๆ 
เช่น คลังสินค้า (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ (Storage) , ที่เก็บสินค้า (Whaft) , คลัง
พัสดุ (Depot) , ฉางเก็บสินค้า (Silo) , แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน (Bonded 
Warehouse) โดยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร คลังสินค้าก็จะท าหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่เก็บ
รักษาสินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของกระบวนการ Supply 
Chain 

วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า 

  คลังสินค้ามีวัตถุประสงค์หลายๆด้าน เช่น เพื่อท าหน้าที่รักษาระดับสินค้าคงคลัง
เพื่อสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support)เพื่อท าหน้าที่ผสมสินค้า (Product-mixing)เพื่อท า
หน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง (Consolidation) เพื่อท าหน้าที่แยกหีบห่อ (Break-bulk) หรือท า
หน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Cross dock) เป็นต้น เนื่องจากคลังสินค้ามีหน้าที่หลากหลาย
ประโยชน์ของคลังสินค้าจึงมีมากมายซึ่ง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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1.เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 

                          2.เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต 

              3.เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการสั่งซื้อในปริมาณมาก 

         4.เพื่อใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบ เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซื้อวัตถุดิบ 

         5.เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย 

         6.เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ า 

  ประโยชน์ของคลังสินค้า 

  1. เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บส ารองวัตถุดิบ และสินค้าไว้ใช้ในการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม 

 2.สามารถตอบสนองการท างานในระบบการท างานแบบทันเวลาพอดี (Just in 
Time) รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างราบร่ืน ลดความแปรปรวนด้านอุปสงค์ และ
อุปทาน 

3. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการมีสินค้าและบริการไว้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 

4. ป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของ
ตลาด และฤดูกาล 

5. ก่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนด าเนินการ และระบบการผลิตสินค้า 
6. สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

  ประเภทของคลังสินค้า 
กลุ่มคลังสาธารณะ (Public Warehouse)กลุ่มคลังสาธารณะเป็นกิจการทางธุรกิจ

ของเจ้าของ โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า และรับท าการเก็บรักษา
สินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น คลังสินค้ากลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท 
คือ 

1. คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน  
เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่จัดขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน

แล้วแต่กรณี กิจการส าคัญที่คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชนด าเนินงานได้แก่ 
   1.1 รักฝากสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้ารับได้ค่าตอบแทน 
   1.2 ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั้นจ าน าไว้เป็นประกันแก่ผู้
ประกอบกิจการ 
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   1.3 ให้บริการด้านความเย็นโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับ
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 
  1.4 กระท าการใดๆ ตามแบบพิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การน าเข้า การ
ส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระท าตามสัญญาเก็บของ
ในคลังสินค้า  
  “การจัดตั้งบริษัทจ ากัดที่ประกอบคลังสินค้าสาธารณะ และการด าเนินงานทาง
ธุรการของกิจการคลังสินค้าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน และเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ” 

  2. คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล      
  องค์การของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจ 
หรือรัฐพาณิชย์รูปอื่น จุดมุ่งหมายหรือนโยบายหลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้ เพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น
ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ เช่น องค์การ
คลังสินค้า องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น เป็นต้น 
  3. คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ 
  สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมและ โดยการสนับสนุน
ของรัฐบาล จัดต้ังขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหกรณ์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ ที่มีเป้าหมายในการด าเนินกิจการร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทาง
เศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นต้น 

  คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ เป็นของสหกรณ์ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าใน
ลักษณะคลังสินค้าสาธารณะ คือรับท าการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อบ าเหน็จ
เป็นทางค้า ปกติสินค้าที่รับท าการเก็บรักษาเป็นสินค้าของสมาชิก และเป็นสินค้าเฉพาะอย่างอันเป็น
ผลผลิตตามอาชีพของสมาชิกของสหกรณ์นั้น ๆ ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม และเมื่อ
เกิดผลก าไรจากการประกอบกิจการคลังสินค้า ผลก าไรนั้นก็แบ่งสรรปันผลกลับคืนให้แก่สมาชิก
คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและ
ด าเนินงานตามหลักสากลคลังสินค้าสาธารณะสามารถจ าแนกตามลักษณะได้ 6 รูปแบบ ดังนี ้
  1.คลังสินค้าทั่วไป (General Merchandise Warehouses) 
  เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดใดก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่ง
และผู้ขายปลีก คลังสินค้าแบบนี้จะเป็นคลังสินค้าแบบธรรมดาที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้า ซึ่งใช้
วิธีเก็บรักษาสินค้าแบบธรรมดาไม่ต้องใช้วิธีการเก็บรักษาแบบพิเศษอะไร ลักษณะโครงสร้างของ
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อาคารเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป จะเป็นอาคารชั้นเดียวหรือหลายชั้น มีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้าน 
แต่โดยทั่วไปอาคารมาตรฐานจะเป็นแบบชั้นเดียวเพราะสะดวกในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย
สินค้า สร้างด้วยคอนกรีต 

2.คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or Cold-Storage Warehouses) 
  คลังสินค้าที่มีอุปกรณ์ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่
ต้องการได้ คลังสินค้าแบบนี้ใช้ส าหรับเก็บรักษาสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และ
ยา โครงสร้างของคลังสินค้าห้องเย็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป คือ มีหลังคาและฝา
ผนังทั้งสี่ด้าน แต่จะมีขนาดเล็กกว่าและมีการปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอก 
  3.คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouses) 
  คลังสินค้าที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บรักษาสินค้าบางชนิดซึ่งต้องรอการด าเนินการตาม
ระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเว้นภาษี รอการเสียภาษี รอการตรวจ กรณีที่เป็นสินค้าควบคุม
หรือสินค้าต้องห้าม 

4. คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household - Goods and 
Furniture Ware-houses)   

คลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษาสินค้าและ
มักจะเป็นการเก็บรักษาเพียงชั่วคราวเท่านั้น วิธีการเก็บรักษาอาจจะเก็บในพื้นที่โล่ง คือ มีแต่หลังคา 
ไม่มีฝาผนังหรือเก็บเฉพาะที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือเก็บรักษาในภาชนะที่บรรจุเรียบร้อย
ป้องกันการถูกกระแทก 

5. คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง (Special-Commodity Warehouses) 
คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น ฝ้ายและขนสัตว์ 

เป็นต้น โดยทั่วไปแต่ละคลังสินค้าจะเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเดียว
เท่านั้นและให้บริการเฉพาะสินค้าชนิดน้ันเท่านั้น 

6. คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Bulk Storage Warehouses) 
  คลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษาสินค้าที่มีจ านวนมากเป็นกองใหญ่  ลักษณะของ
คลังสินค้าแบบนี้อาจมีถังเพื่อบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลวหรือมีที่เก็บรักษาทั้งที่เป็นที่โล่งและมี
หลังคา ส าหรับสินค้าแห้ง 

ข้อดีของคลังสาธารณะ 
  1.มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการแก่ลูกค้า
หลายราย 
  2.มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายราย 
  3. เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 
  4. มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of Scale) มากกว่า 
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  5.มีความยืดหยุ่นสูง 
  6.มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า 

ข้อเสียของคลังสาธารณะ  
  1. อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่าง 
                2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัว
สินค้า 
  3. พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 

กลุ่มคลังส่วนตัว (Private Warehouse) 

  คลังส่วนตัวคือคลังโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งบริษัทหลาย ๆ แห่งได้สร้างคลังใน
พื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือ
สินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้า   การจัดการคลังสินค้าประเภทนี้ไม่
เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณสะสมในการเก็บรักษา แต่มีการวางแผนในการใช้เนื้อที่ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้า ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามอิทธิพลของการผลิตและอันตรา
การจ าหน่าย 
  2. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้า  จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ฝ่ายควบคุมสินค้า จะท าหน้าที่ก าหนดความต้องการการจัดหาสินค้าและก าหนดความต้องการจัดหา
สินค้าและก าหนด ชนิด ปริมาณ ที่จะสะสมสินค้าชนิดใด ซึ่งใช้หลัก  ปริมาณการสั่งซื้ออย่าง
ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)โดยมีหลักอยู่ว่า สั่งซื้อมาสะสมเฉพาะรายการที่จ าเป็น
ในปริมาณจ ากัด แต่ต้องไม่ขาดแคลนด้วยอัตราความถี่ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม 
  3. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้า  เป็นการลงทุนของเอกชน 
องค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับบริการการขนส่งสินค้าหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า โดยกิจการเหล่านี้เป็นเจ้าของคลัง แต่สินค้าที่เก็บรักษาใน
คลังสินค้า ฯ เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น สินค้าที่เก็บไว้ จะเป็นสินค้าที่พักรอการบรรทุกขนส่งต่อไป 

ข้อดีของคลังส่วนตัว 
1. มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 
2.มีความยืดหยุ่นสูง 
3.มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 
4.มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
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  ข้อเสีย 

1.ขาดความยืดหยุ่น 
2. ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 
3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

  การจัดการคลังสินค้า 

 ความหมายของการจัดการคลังสินค้า(Introduction to Warehouse Management)
คลังสินค้า (warehouse)หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและ
การเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการ
เคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า (warehouse) 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ 
2.สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้า

ที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ 
  การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การ

จัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนิน

ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน 

การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสี ยจากการ ด าเนินงาน

เพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 

 

ภาพท่ี 3.1  กระบวนการจัดการคลังสินค้า 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 
1.ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 

2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 

4. สร้าง ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 

  5. สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 

  ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 

1.คลังสินค้า (warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ใน
การรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อส่ง
ป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 

2.คลังสินค้า (warehouse)เป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจาก
โรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจาก
โรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการ
สินค้าจากโรงงานใดบ้าง 

3.คลังสินค้า (warehouse) เป็นที่รวบรวมสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า
จ านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัด เป็น
ขนส่งขนาดใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 

4.คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง ในกรณีที่การ
ขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้า 
ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบ ให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 

  กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ มีทั้งหมด  13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้

เป็น2กลุ่ม  คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการท างาน
ขององค์ ก ร   กิ จ ก รรมซึ่ ง ถื อ เ ป็ นกิ จ กรรมหลั ก ขององค์ ก รประกอบด้ ว ยกิ จ ก รรม
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หลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5  กิจกรรม  ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การบริการลูกค้า   (  Customer  Service )  เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายาม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   ซึ่งจะท าได้ดีเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ  เข้ามาประกอบ  โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและครบตาม
จ านวน 

  2. การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้า  ( Order  Processing )  เป็นกิจกรรมที่
จะต้องพยายามด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ในปัจจุบันองค์กร
ส่วนใหญ่มักน าระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิคส์เข้ามาช่วย  เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว 
  3. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า   ( Demand  Forecasting  )  เป็นการ
คาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต   ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญในการที่จะสร้างผลก าไรหรือท าให้บริษัทขาดทุนในการด าเนินการ   การคาดการณ์
ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า  จะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานว่าจะ
ผลิตสินค้าจ านวนเท่าไร  หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด  หากการคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้าผิดพลาด  ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการของบริษัท   จากการที่
ไม่มีสินค้าให้ลูกค้า  หรือในทางตรงกันข้ามอาจมีสินค้าในคลังสินค้ามากเกินไป 
  4. การบริหารสินค้าคงคลัง  ( Inventory  Management )  เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง  เน่ืองจากปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ย่อมส่งผลต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเร่ืองของเงินทุน  องค์กรที่มีระดับปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดี  แต่ในขณะเดียวกันปริมาณสินค้าที่มาก  ก็ส่งผลให้องค์กรเกิดค่าเสียโอกาส
ด้านการน าเงินทุนไปหมุนเวียน  เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า  ดังนั้นองค์กรจะต้องค านึงถึง
ระดับของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้   เพื่อที่จะ
สามารถลดต้นทุนต่าง ๆ 
  5. กิจกรรมการขนส่ง  ( Transportation)  ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป็นการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดก าเนิดไปยังจุดที่มีการบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด   โดยจะต้อง
จัดส่งสินค้าถูกต้องครบจ านวนในสภาพที่สมบูรณ์  และตรงเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าใน
มุมมองของคนทั่วไป  การขนส่งเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีบทบาทชัดเจนที่สุด 
  6. การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการคลังสินค้า อาทิ การจัดเก็บสินค้า การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า  ซึ่งในปัจจุบันกิจกรรมการบริหารคลังสิน
นับเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย 
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  7. Reverse Logistics คือกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน  ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าที่เสียหาย หมดอายุการใช้งาน เป็นต้น 
  8. การจัดซื้อ  ( Purchasing)  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ  จัดหาวัตถุดิบ
และบริการทั้งในส่วนของการเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ   ก าหนดช่วงเวลาและปริมาณในการ
สั่งซื้อ  และสร้างความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 

9. การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ  ( Part  and  Service  Support )  นับเป็น
ความรับผิดชอบต่อสินค้าหลังการขาย   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของบริการหลังการขายที่บริษัทให้กับ
ลูกค้า  โดยการจัดหาชิ้นส่วน  อะไหล่  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในกรณีที่สินค้าเกิดความช ารุด  ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าหลังการขายเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในอนาคต  เกิดความรู้สึกที่ดีกับยี่ห้อสินค้า  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้
บริษัทสามารถด ารงความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าไว้ได้ 

10. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า  (Plant  and  Warehouse  Site  Selection)
การเลือกที่ตั้งโรงงานของโรงงานและคลังสินค้าจะต้องให้ความส าคัญกับความใกล้  – ไกลของ
แหล่งวัตถุดิบและลูกค้า  เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับระยะทางการขนส่ง  รวมถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย 
  11. Material Handling   เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย  วัตถุดิบ และ
สินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ภายในโรงงานหรือ
คลังสินค้า วัตถุประสงค์ของการจัดการด้าน คือ 
   11.1. ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด 

   11.2.ลดจ านวน 

   11.3.แก้ไขกระบวนการที่เป็นคอขวดให้มีการไหลได้ดีขึ้น 

   11.4.ลดการขนถ่ายให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย 

12. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ในด้านการตลาดนั้น บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ลักษณะภายนอกของสินค้า  ซึ่งจะต้องสามารถดึงผู้บริโภคให้สนใจในตัวสินค้า  แต่ทางด้าน          
โลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทส าคัญต่างออกไปจากด้านการตลาด  โดยประการแรก บรรจุ
ภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะที่มีการเคลื่อนย้าย  ประการที่
สอง บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น 

13. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications) การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของ
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องค์กร  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และการตัดสินใจต่าง  ๆ  สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารที่ประสิทธิภาพขององค์กรควรจะมีลักษณะดังนี้ 

   13.1. มีการสื่อสารระหว่างองค์กร  ซัพพลายเออร์  และลูกค้า 

   13.2. มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะฝ่ายการ
บัญช ี การตลาด  ฝ่ายผลิต 

   13.3. มีการสื่อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง  13  กิจกรรม 

   13.4. มีการสื่อสารกันในหน่วยงานย่อย  เช่นฝ่ายขายกับฝ่ายบริการลูกค้า
ในฝ่ายการตลาด 

   13.5. มีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในระบบโซ่อุปทานที่ไม่ได้มีการติดต่อ
กับองค์กรโดยตรง   

กิ จกรรมหลั กทาง โล จิสติ กส์ ทั้ ง   13  กิ จกรรม   อาจน าม าจั ด เป็ นกลุ่ ม
ได้  5  กลุ่ม  คือกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการการผลิต   การตลาดและการบริการลูกค้า        
การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ  การกระจายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดส่งซึ่ง
ครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 องค์ประกอบของโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติกส์ 
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3.การบริหารคลังสินค้า 

การบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วย

ให้กิจการประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

การบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ย่อมน ามาซึ่งการลดต้นทุนด าเนินงานของกิจการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา การบริหาร

คลังสินค้าที่ไม่เป็นระบบ ย่อมจะส่งผลให้การกระจายสินค้าไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้า ขาดความ

ต่อเนื่อง และไม่ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้สร้างความสิ้นปลือง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก การมีคลังสินค้าเพื่อส ารองสินค้าคงคลัง( Inventory) ใน

ปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงค์และอุปทานของการ

ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ 

  การบริหารคลังสินค้า  จะจัดการตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจ่ายออกซึ่งสินค้า

ประเภทต่าง ๆ จึงต้องอาศัยเคร่ืองมือส าคัญคือการมีระบบSoftware และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(Information Technology)หรือระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัย

ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการด าเนินงาน ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีความผิดพลาด

น้อยที่สุด และยังจะเป็นตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน าสินค้านั้นไป

จัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่ง

โซนจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ระหว่างสินค้าที่มีกลิ่น สินค้าเคร่ืองอุปโภค-บริโภค

และสินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ Software ยังช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไปจากคลังสินค้า และเมื่อตัดสต็อก

ออกแล้ว พนักงานก็จะน าสินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยทันที หัวใจหลักของการบริหาร

จัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องพิจารณาถึงการลดต้นทุนในการบริหาร

คลังสินค้า และสินค้าคงคลังใน 2 ส่วนส าคัญหลักๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

  1. ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Cost) เกิดจากกิจกรรมการให้บริการ

ภายในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ

ต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถด าเนินงานเองที่เรียกว่า In-house และการจ้างให้

ผู้อ่ืนด าเนินการให้ หรือเช่าคลังสินค้าของผู้อ่ืนที่เรียกว่า Outsource ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง

ตัดสินใจว่าจะเลือกด าเนินการเอง หรือจ้างผู้อ่ืนที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า 
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หรืออาจใช้วิธีเช่า ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารกิจการว่าจะเลือกแบบใด เพื่อให้

ได้ผลในเชิงลดต้นทุนของกิจการให้ได้มากที่สุด  

  2. ต้นทุนในการถือครองสินค้า(Inventory Carrying Cost) เป็นต้นทุนสินค้าคงคลัง

ที่เกิดจากการถือครองสินค้าเอาไว้ในระดับที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้าสั่งสินค้าเข้ามาน้อยไม่เพียงพอก็

จะเกิดปัญหาสินค้าขาดมือ ซึ่งก็จะมีผลต่อต้นทุนสินค้าขาดแคลน แต่ถ้าสั่งเข้ามามากเกินไปก็จะเกิด

การสูญเสียในรูปของดอกเบี้ย หรือค่าเสียโอกาสที่เงินทุนไปจมอยู่ในตัวสินค้า รวมถึงการมี

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาอีก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสินค้าที่เสียหารระหว่างเก็บไว้ในสต็อก ค่าดูแล

รักษาสินค้า ค่าเช่าคลังสินค้า(ในกรณีไม่ได้สร้างคลังสินค้าของตนเอง) นอกจากนี้ ยังอาจมีค่าใช้จ่าย

ประเภทประกันภัยสินค้า ในระหว่างที่มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงเวลา 

ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการบริหารต้นทุนการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ตามปริมาณและระยะเวลาที่มี

การถือครองสินค้าไว้ในคลังสินค้า ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมว่า

ควรจะมีไว้ในจ านวนเท่าใด จึงจะเพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปในแต่ละรายการสินค้า จึงต้องมี

การศึกษาวิธีการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ  ประเด็นส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้อง

ค านึงถึงมากที่สุดก็คือ เทคนิคในการลด ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง นั่นก็คือ ท า

อย่างไรที่จะจัดการให้ต้นทุนการสต็อกสินค้าต่ าที่สุด ซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ ”ระบบการผลิตแบบ

ทันเวลาพอดี” ที่เรียกว่า Just in time(JIT) เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ตราบกระทั่ง

ปัจจุบันระบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ การผลิตแบบทันเวลาพอดี เป็นระบบผลิตที่มุ่งเน้นก าจัด

ความสูญเสีย หรือกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านต่าง ๆ ออกไปจากกระบวนการ เพื่อให้การ

บริหารจัดการด้านการผลิตที่มีการป้อนชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิต ในปริมาณและเวลาที่

ต้องการด้วยความพอดีไม่ขาดไม่เกิน โดยมุ่งเน้นให้ผลิตเป็นสินค้าได้พอดีกับความต้องการทั้ง

ปริมาณและเวลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือลดความสูญเสีย และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสินค้าคง

คลัง และลดงานระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นข้อเสียของกระบวนการผลิตแบบคราวละมาก ๆ 

จนต้องสต็อกสินค้าส่วนเกินเอาไว้จนเกิดต้นทุนเพิ่มโดยไม่จ าเป็น 

ระบบการผลิตแบบพอเหมาะพอดี มีแนวคิดที่มุ่งสร้างสายการไหลของผลิตภัณฑ์ 

ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่า โดยปราศจากการขัดจังหวะการไหลแบบทีละชิ้น(One-Piece Flow) มี

กลไกที่ส่งทอดมาจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีการด าเนินการก็ต่อเมื่อมีการดึงผลิตภัณฑ์

ออกไปจากสายการผลิต การปฏิบัติงานในส่วนของการผลิตจะต้องพิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้า

ได้สั่งซื้อ จนถึงเมื่อกิจการได้รับการช าระเงินจากลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเป้าหมายคือการลด

ช่วงเวลาด าเนินการให้สั้นลงมากที่สุด ด้วยการก าจัดความสูญเปล่าที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่า 
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การบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลังนั้นไม่มีสูตรตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ

ว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องใช้พื้นที่ ระยะเวลา และต้นทุนในการสต็อกสินค้าที่มีความแตกต่างกัน 

แต่โดยหลักการแล้วก็จะต้องมีการประเมินความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจะได้วาง

แผนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลานั้น ๆ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ความ

ต้องการของลูกค้าในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการหยุดนิ่ง เพราะในแต่ละวัน

ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่าการเก็บสต็อกสินค้าจะมี

ขั้นตอนด าเนินงานมากมาย ซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ แต่หากมองในแง่ธุรกิจแล้วก็ต้อง

ยอมรับว่าไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากข้อจ ากัดของลูกค้าแต่ละรายไม่

เหมือนกัน แต่ก็จ าเป็นต้องเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อการผลิตในระยะต่อ ๆ ไป เพราะเมื่อวัตถุหมดแล้วก็

จะไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน ท าให้สายการผลิตด้านโรงงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยปริยายจากการหยุดผลิตในแต่ละช่วงเวลาการวางแผนการผลิตสินค้า

ให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในแต่ละห้วงเวลา นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการด าเนิน

ธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ และการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง

ซัพพลายเออร์ เพราะหากมีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดระบบ

การวางแผนงานที่ผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า Co-Planning อันจะส่งผลให้การผลิตสินค้า

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ไม่เกิดการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรอผลิตที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพตลาดในขณะนั้น ซึ่งก็สามารถลดต้นทุนของกิจการได้ทางหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป การสร้างคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อรองรับการเก็บสต็อกสินค้าภายใน

บริษัทนั้น หากเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็คงจะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ และ

ความคุ้มค่าในการลงทุนก่อน เพราะการสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก มีค่าใช้จ่ายด้าน

ที่ดิน รวมถึงการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่จะมีราคาค่าที่ดินที่แตกต่างกันไปในแต่ละท าเล 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระดับต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ

ติดตั้งระบบเทคโนโลยี รวมถึงค่าโสหุ้ยที่แฝงอยู่อีกจ านวนหนึ่ง แต่ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามไป

นั่นก็คือ ท าอย่างไรที่จะไม่ต้องมีคลังสินค้าเพื่อการสต็อกสินค้า เพราะนั่นย่อมหมายถึงการไม่มี

ต้นทุนส่วนเพิ่มจ านวนมากจากการเก็บรักษาสินค้า แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นจริง ๆ ที่จะต้องมี

คลังสินค้า ล าดับแรกก็จะต้องศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งก็จะต้องสอดรับกับธุรกิจที่ท าอยู่ 

เพราะคลังสินค้ามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และนโยบายของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อจะ

ได้ก าหนดรูปแบบและท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมว่า ควรตั้งอยู่ในแหล่งของลูกค้า ตั้งอยู่ในแหล่งผลิต 

หรือควรตั้งอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ เมื่อก าหนดรูปแบบคลังสินค้าได้แล้ว ภายหลังจากนั้นจึงพิจารณา
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ว่าคลังสินค้าจะใช้กับลูกค้ากลุ่มใด ใช้กับกลุ่มสินค้าอะไร นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึ งอัตราความ

ต้องการในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าว่าจะใช้

เทคโนโลยีอะไร ต้องจัดพื้นที่ส าหรับพนักงานมากน้อยเพียงใด รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการขยายการลงทุนใน

อนาคตด้วย เพราะการสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก จึงควรต้องมีการวางแผนอย่าง

ละเอียดรอบคอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ส าคัญคือเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบบาร์โค๊ด ฯลฯ ซึ่งก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องให้ความส าคัญก่อน

การตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

การค านวณความต้องการเน้ือที่เก็บสินค้า 

 1.ปริมาณของสินค้าที่จะเก็บ พิจารณาปริมาณของยอดขายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
หนึ่งๆ ว่ามีความคงที่หรือค่อนข้างจะเปลี่ยน 

2.ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเก็บ 

3.อุปกรณ์ส าหรับการล าเลียงขนถ่าย 

4.ลักษณะของการเก็บรักษาสินค้า 

 การบริหารบุคลากรในคลังสินค้า 

1.ก าหนดเป้าหมา 

2.วิธีการด าเนินการ 

3.พิจารณาให้ค าแนะน า 

4.เลือกวิธีการสื่อสาร เบา หรือ หนัก 

5.ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล 

6.แนะน า หากต้องมีการแก้ไข 

7.พิจารณาเหตุของความล้มเหลว 

8.ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล 
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เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง 
 1.ระยะเวลา สินค้าที่สั่งมาจะมีความสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็วเพียงใด 

2.ต้นทุน จะต้องใช้เงินเท่าไรที่จะซื้อสินค้ามาเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น 

-ต้นทุนที่ใช้ซื้อสินค้าเพื่อขาย (Costs of Acquiring) 

-ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Costs of Holding) 

  วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 

1. เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง ผลิตและขนส่งในปริมาณมาก 

2.เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีราคาไม่แน่นอน 

3.เพื่อช่วยกระบวนการผลิต ช่วยผลิตได้ต่อเน่ือง สินค้าที่ต้องการการเพาะหรือบ่ม 

4.เพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด ลดเวลาการส่งมอบ ลดการเสียโอกาส ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับของการบริหารสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น 
2.เงินลงทุนในสินค้าคงคลังน้อยลง 
3.ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังลงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนลดลง 
4.สามารถตั้งราคาขายให้ต่ ากว่าคู่แข่งขันได้ 

5.ธุรกิจได้รับก าไรเพิ่มขึ้น 
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นิยามศัพท ์
ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การควบคุม Control  กระบวนการติดตาม 
ต รว จสอบ  ผ ลก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
องค์การ เพื่อให้เป็นไป
ต าม เป้ า หม า ยห รื อ
มาตรฐานที่ก าหนด 

2 การบริการลูกค้า   Customer  Service เป็นกิจกรรมที่องค์กร
พยายามตอบสนอง
คว ามต้ อ งก า รขอ ง
ลูกค้า 

3 การคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้า   

Demand  Forecasting   เ ป็ นก า รค าดก า รณ์
ความต้องการในตัว
สินค้าหรือการบริการ
ลูกค้าในอนาคต 

4 
 

กระจายสินค้า Distribution กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ตั ว
สินค้าจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม 

5 การประหยัดจากขนาด Economies of Scale ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม
ได้เปรียบที่เกิดขึ้นจาก
การที่หน่วย 

6 การเงิน Finance การศึกษาเกี่ยวกับเงิน
และการตัดสินใจทาง
ก าร เ งิ น ให้ เ กิ ดก า ร
หมุนเวียน 

7 การบริหารสินค้าคงคลัง   Inventory  
Management 

เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง  เนื่องจาก
ปริมาณสินค้าคงคลังที่
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มี อ ยู่ ย่ อ ม ส่ ง ผ ล ต่ อ
องค์กร 

8 การจัดการคลังสินค้า Introduction to 
Warehouse 
Management 

พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้ว
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ใช้สอยและการเคลื่อน 
ย้ายสินค้า 

9  การลงทุน Investment การน าเงินที่เก็บสะสม
ไปสร้างผลตอบแทนที่
สูงกว่าการออม โดย
การลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล หรือ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ 

10 การติดต่อสื่อสารทางด้าน 
โลจิสติกส์ 

Logistics  
Communications 

การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพภายใน
องค์กร  ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ 

11 การใช้แรงงาน Labor การออกแรง ในการ
ผลิตและจ าหน่าย
สินค้าและบริการเพื่อ
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและผู้ที่
ด าเนินการจะได้รับ
ค่าตอบแทน 

12 การขนถ่ายวัสดุ Material  Handling    เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้าย  วัตถุดิบ  
และสินค้าคงคลังใน
ระหว่างการผลิต 

13 การเคลื่อนย้าย Move การเคลื่อนย้ายทาง
ภูมิศาสตร์ การย้ายของ
บุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ 
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14  การจัดการ Management กระบวนการท างาน
หรือกิจกรรมที่กลุ่ม
บุคคลในองค์กร 
ร่วมกันท างาน 

15 การผลิต Manufacturing การผลิตต่างๆ อัน
ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน 
ทุน วัตถุดิบและ
ผู้ประกอบการ ไปผ่าน
กระบวนการผลิตหรือ
กรรมวิธีในการผลิต 

16 การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า   

Order  Processing เป็นกิจกรรมที่จะต้อง
พยายามด าเนินการให้
รวดเร็วที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า   

17 การท างาน Operation เป็นกิจกรรมที่จ าเป็น 
และเป็นกิจกรรม
เฉพาะมนุษย์ มนุษย์
เท่านั้นที่ต้องท างาน 

18 การเลือกค าสั่ง Order Picking กระบวนการการน า
สินค้าออกจากพื้นที่
จัดเก็บสินค้า โดยเลือก
ท าตามค าสั่งซื้อสินค้า
จากลูกค้า 

19  การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า   Plant  and  Warehouse  
Site  Selection 

การเลือกที่ตั้งโรงงาน
ของโรงงานและ
คลังสินค้าจะต้องให้
ความส าคัญกับความ 
ใกล้ – ไกล 

20 การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง 
ๆ   

Part  and  Service  
Support 

นับเป็นความ
รับผิดชอบต่อสินค้า
หลังการขาย  ซึ่งเป็น
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ส่วนหน่ึง  ของบริการ
หลังการขายที่บริษัท
ให้กับลูกค้า   

21 การจัดซื้อ Purchasing เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ  
จัดหาวัตถุดิบและ
บริการทั้งในส่วนของ
การเลือกผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ 

22 กระบวนการ Process ขั้นตอนการท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งต้ังแต่ต้นจน
ส าเร็จ เมื่อเป็น 
กระบวนการทางธุรกิจ 

23 การสั่งซื้อที่เหมาะสม Proper order ปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด 

24  กลุ่มคลังส่วนตัว Private Warehouse คลังโดยทั่วไปของ
บริษัท ซึ่งบริษัทหลาย 
ๆ แห่งได้สร้างคลังใน
พื้นที่ของตัวเอง 

25 การเก็บรักษา Storage เป็นวิธีการที่
ด าเนินการเพื่อรักษา
สภาพเพื่อให้สินค้ามี
การเคลื่อนย้ายจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
หรือผู้จัดจ าหน่าย  ใน
สภาพที่สมบูรณ์ 

26 ขาเข้า Inbound คลังสินค้าขาเข้า 
27 ข้อจ ากัด Limitation สิ่งที่ก าหนดขอบเขต

สิทธิหรืออ านาจไว้
โดยเฉพาะ 

28 ขาออก Outbound คลังสินค้าขาออก 
29  คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะ Bulk Storage คลังสินค้าที่ท าการเก็บ
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เป็นกองใหญ่ Warehouses รักษาสินค้าที่มีจ านวน
มากเป็นกองใหญ่ 
ลักษณะของคลังสินค้า
แบบนี้อาจมีถังเพื่อ
บรรจุสินค้าที่เป็น
ของเหลวหรือมีที่เก็บ
รักษาทั้งที่เป็นที่โล่ง
และมีหลังคา 

30 คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded Warehouse คลังสินค้าของทาง
ราชการศุลกากรที่รับ
เก็บสินค้าเข้า โดยยัง
ไม่ต้องช าระอากรขา
เข้าจนกว่าจะได้มีการ
น าสินค้านั้นออกจาก
คลังสินค้าก่อน 

31 คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ Cooperative Public 
Warehouse 

สหกรณ์เป็นองค์การ
ของเอกชนที่อยู่ภายใต้
การควบคุมและ โดย
การสนับสนุนของ
รัฐบาล การรวมตัว
ของกลุ่มอาชีพ หรือ
กลุ่มผลประโยชน์ 

32 คลังสินค้าสินค้าทั่วไป General Merchandise 
Warehouses 

เป็นคลังสินค้าที่
ออกแบบส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าชนิดใดก็
ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่ง
และผู้ขายปลีก 
คลังสินค้าแบบนี้จะ
เป็นคลังสินค้าแบบ
ธรรมดาที่สุดส าหรับ
เก็บรักษาสินค้า 

33 คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ Houseshold-Goods คลังสินค้าที่ท าหน้าที่
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ในครัวเรือน and Furniture Ware-
houses 

เก็บรักษาทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลมากกว่า
เก็บรักษาสินค้าและ
มักจะเป็นการเก็บ
รักษาเพียงชั่วคราว
เท่านั้น 

34  คลังสินค้าสาธารณะขององค์การ
รัฐบาล 

Public warehouses of 
government 
organizations 

องค์การของรัฐบาลที่
ประกอบธุรกิจทางการ
ค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูป
ของรัฐวิสาหกิจ หรือ
รัฐพาณิชย์รูปอ่ืน 
จุดมุ่งหมายหรือ
นโยบายหลักในการ
ประกอบกิจการของ
องค์การเหล่านี้ 

35 คลังสินค้าสาธารณะ Public Warehouse คลังสินค้าสาธารณะ
คือการจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ในการเก็บรักษาสินค้า
และให้บริการในการ
จัดเก็บรักษาสินค้า
รวมทั้งให้บริการต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้านั้นเพื่อ
บ าเหน็จตอบแทน 

36 คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการ
ขนส่งสินค้า 

Personal warehouse of 
the freight business 

สถานที่ใช้ในการเก็บ
รักษาสินค้าให้อยู่ใน
สภาพและคุณภาพที่
พร้อมจะน าส่งมอบ
ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ 

37 คุณภาพ Quality ลักษณะดีที่มีอยู่ประจ า
บุคคล หรือสิ่งของ 
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38  คลังสินค้าแช่เย็นหรือห้องเย็น Refrigerated or Cold-
Storage Warehouses 

คลังสินค้าที่มีอุปกรณ์
ท าความเย็น สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ในระดับที่ต้องการได้ 
คลังสินค้าแบบนี้ใช้
ส าหรับเก็บรักษา
สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย 
เช่น ผัก ผลไม้ 
เน้ือสัตว์และยา 

39 คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง Special-Commodity 
Warehouses 

คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับ
เก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตรกรรม 
เช่น ฝ้ายและขนสัตว์ 
เป็นต้น 

40 คลังสินค้า Warehouse การเก็บรักษาสินค้า
การคลังสินค้า 
(Warehousing) 
หมายถึง กระบวนการ
ในการรับ การเก็บ การ
หยิบ ตลอดจนถึงการ
ส่งสินค้า ให้แก่ผู้รับ
เพื่อการขาย หรือการ
ใช้งานต่อไป 

41 จัดหา Supply สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ โดย
วิธีการต่างๆได้แก่การ
จัดซื้อ 

42 จัดส่ง Transport การจัดส่งสินค้า
ด าเนินการด้วยระบบ
ของบริษัท ร่วมกับผู้
ให้บริการจัดส่งสินค้า
ประสิทธิภาพสูงอื่นๆ 
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43  ซ่อมบ ารุง Maintenance การบ ารุงรักษา 
44 ต้นทุน Cost ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน

การด าเนินการผลิต
สินค้า หรือบริการ 
หรือถ้าพูดกันแบบ
ภาษาชาวบ้าน ต้นทุน
คือ จ านวนเงินที่ได้
จ่ายไปในการซื้อ 
สินค้า ข้าวของ 
วัตถุดิบ ต่างๆ 

45 ทันเวลาพอดี Just in Time การผลิตแบบทันเวลา
พอดี โดย JIT คือ ผลิต
สินค้าตามความ
ต้องการและส่งมอบ
ทันทีเพื่อลดสินค้าคง
คลังให้เท่ากับหรือ
ใกล้เคียง 0 

46 แบ่งเป็นกลุ่ม Break-bulk กลุ่มที่สมาชิกจัดตั้ง
หรือรวมตัวขึ้นมาเอง 
โดยไม่เป็นไปตาม
ค าสั่งหรือโครงสร้าง
ขององค์การ ซึ่งมักจะ
ก่อต้ังจาก
ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของสมาชิก 

47 ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด Economical order 
quantity 

ปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด โดยการ
สั่งซื้อสินค้าในแต่ละ
คร้ังจะสั่งในปริมาณ
หรือจ านวนที่ท าให้
ค่าใช้จ่ายรวมต่ าที่สุด 

48  เป้าหมาย Goal จุดที่มุ่งหมายไปสู่
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,ความมุ่งหมายเจาะจง
เพื่อให้ได้ตามต้องการ 

49 ประสิทธิภาพ Performance ความสามารถที่ท าให้
เกิดผลในการงาน 
 

50 ประหยัดค่าขนส่ง Save shipping cost ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าคิดเป็นสัดส่วน
ส่วนใหญ่ของ
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์ความส าเร็จ 

 
เป็นการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการที่ได้ไปดูงาน ณ บริษัท FITT.CO.,LTD วันที่ 

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ ได้น าคณะผู้จัดท าโครงการเข้าชมโรงงานใน
ส่วนต่างๆ คือ คลังสินค้า ลานรับส่งสินค้า และสินค้าที่พร้อมส่งออกภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.การจัดเก็บตัวสินค้ารีเลย์ภายในคลังสินค้า 
  เนื่องจากบริษัท FITT.CO.,LTD   เป็นบริษัทที่มีคลังสินค้าเป็นของบริษัทเอง จึง
ต้องมีขั้นตอนและวิธีการ ก่อนการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ดังนี้ 
  1.น าสินค้าลงจากรถขนสินค้า 
  2.มีการตรวจเช็คสินค้าว่า สินค้าครบไหม ถูกต้องตามใบสั่งสินค้า 
  3.พนักงานจะเซ็นรับสินค้า 
  4.พนักงานจะน าใบอินวอยส์ไปคีย์ข้อมูลเข้าระบบของบริษัท 
  5.พนักงานก็จะน าสินค้าไปเก็บตามสถานที่ ที่เก็บสินค้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.1 ภายในของคลังสินค้าบริษัท FITT.CO.,LTD   
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2. การจัดวางสินค้า 

  การจัดวางตัวรีเลย์ของบริษัท FITT.CO.,LTD จะค านึงถึงความสะดวกสะบายของ
พนักงานในการหยิบสินค้าเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
ประโยชน์ของการจัดเรียง 

1.เกิดความต่อเน่ืองในการหยิบสินค้า 
2.ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้า ท าให้สามมารถเพิ่มสินค้าได้ 
3.ทราบถึงอัตราการน าสินค้าออกจากคลัง เพื่อ เพิ่ม-ลด จ านวนของสินค้าในการ

จัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ 

รูปท่ี 4.2 ภายในของคลังสินค้าบริษัท FITT.CO.,LTD   

 3.การหยิบสินค้ารีเลย์ 
  บริษัท FITT.CO.,LTD จะเป็นการหยิบสินค้าตามใบค าสั่ง (Picking or Order) คือ 
จะมีใบค าสั่งซื้อ ที่จะบอกหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อพนักงานไปหยิบสินค้าตามสถานที่เก็บสินค้าได้
อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดเพื่อลดเวลาในการด าเนินงาน และท าให้หาสินค้าได้ไม่ยาก และง่าย
ต่อการเช็คสินค้า 
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 4.การเติมสินค้ารีเลย์ 
  การเติมสินค้าของบริษัท จะเป็นการดูจ านวนสินค้าในคลังสินค้าและระบบในการ
จัดการคลังสินค้าว่าสินค้าในคลังมีจ านวนเท่าไหร่ โดยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนับ
จ านวนสินค้า ค านวณปริมาณของสินค้าในการเติมสินค้าให้เหมาะสมและไม่ท าให้สินค้าขาดสต็อก
เพื่อให้การด าเนินงานในคลังสินค้าเป็นไปตามระบบ และเพื่อทันตามความต้องการของลูกค้า 

5.การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในคลังสินค้า 
  การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในคลังสินค้า ความพอประมาณและมี
เหตุผลต่อการสั่งสินค้า การสต็อกสินค้าที่พอประมาณไม่มากจนเกินไป เพราะถ้ามากจนเกิดไปก็จะ
เกิดสินค้าคงคลังท าให้ทุนจม จึงมีการน าหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในคลังสินค้า 
รู้จักการวางแผนก็ท างาน การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

เป็นการวิเคราะห์ความส าเร็จการจัดเก็บตามหมวดหมู่รีเลย์ตัวเชื่อมต่กระแสไฟฟ้า
ของ บริษัท FITT.CO.,LTD ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1.การจัดเก็บตัวสินค้ารีเลย์ภายในคลังสินค้า 
  เนื่องจากบริษัท FITT.CO.,LTD   เป็นบริษัทที่มีคลังสินค้าเป็นของบริษัทเอง จึง
ต้องมีขั้นตอนและวิธีการ ก่อนการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ดังนี้ 
  1.น าสินค้าลงจากรถขนสินค้า 
  2.มีการตรวจเช็คสินค้าว่า สินค้าครบไหม ถูกต้องตามใบสั่งสินค้า 
  3.พนักงานจะเซ็นรับสินค้า 
  4.พนักงานจะน าใบอินวอยส์ไปคีย์ข้อมูลเข้าระบบของบริษัท 
  5.พนักงานก็จะน าสินค้าไปเก็บตามสถานที่ ที่เก็บสินค้า 

2. การจัดวางสินค้า 
  การจัดวางตัวรีเลย์ของบริษัท FITT.CO.,LTD จะค านึงถึงความสะดวกสะบายของ
พนักงานในการหยิบสินค้าเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
ประโยชน์ของการจัดเรียง 

1.เกิดความต่อเน่ืองในการหยิบสินค้า 
2.ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้า ท าให้สามมารถเพิ่มสินค้าได้ 
3.ทราบถึงอัตราการน าสินค้าออกจากคลัง เพื่อ เพิ่ม-ลด จ านวนของสินค้าในการ

จัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ 

 3.การหยิบสินค้ารีเลย์ 
  บริษัท FITT.CO.,LTD จะเป็นการหยิบสินค้าตามใบค าสั่ง (Picking or Order) คือ 
จะมีใบค าสั่งซื้อ ที่จะบอกหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อพนักงานไปหยิบสินค้าตามสถานที่เก็บสินค้าได้
อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดเพื่อลดเวลาในการด าเนินงาน และท าให้หาสินค้าได้ไม่ยาก และง่าย
ต่อการเช็คสินค้า 
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4.การเติมสินค้ารีเลย์ 
  การเติมสินค้าของบริษัท จะเป็นการดูจ านวนสินค้าในคลังสินค้าและระบบในการ
จัดการคลังสินค้าว่าสินค้าในคลังมีจ านวนเท่าไหร่ โดยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนับ
จ านวนสินค้า ค านวณปริมาณของสินค้าในการเติมสินค้าให้เหมาะสมและไม่ท าให้สินค้าขาดสต็อก
เพื่อให้การด าเนินงานในคลังสินค้าเป็นไปตามระบบ และเพื่อทันตามความต้องการของลูกค้า 

5.การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในคลังสินค้า 
  การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในคลังสินค้า ความพอประมาณและมี

เหตุผลต่อการสั่งสินค้า การสต็อกสินค้าที่พอประมาณไม่มากจนเกินไป เพราะถ้ามากจนเกิดไปก็จะ

เกิดสินค้าคงคลังท าให้ทุนจม จึงมีการน าหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในคลังสินค้า 

รู้จักการวางแผนก็ท างาน การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
 1.บริษัทควรขยายพื้นที่ในการจัดเก็บ 
 2.ควรพัฒนาระบบให้ทันสมัยในการจัดการคลังสินค้า 
 3.ควรมีระบบถ่ายเทอากาศที่ขึ้น 
 4.นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปไประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
  5.นักศึกษาควรน าเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดท าโครงการ เพราะในการจัดท า
โครงการนั้นต้องพยายามท าให้ส าเร็จ รู้จักเสียสละเวลาในการท างาน แบ่งงานกันท าให้มีความเท่า
เทียมกันรู้จักวางแผนงานก่อนที่จะลงมือท างาน 
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