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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบ PMS (Post Management System)
ท่ีใช้ในการคลงัสินคา้ทัว่ไป กรณีศึกษาบริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยูนิไทย) เพื่อให้
ทราบถึงขั้นตอนการท างานบริหารจดัการโดยใช ้ระบบ PMS (Post Management System) เพื่อ
ศึกษาการล าเลียงกระเบ้ืองแผ่นในคลังสินค้า เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของระบบ PMS(Post 
Management System) ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ จดัการคลงัสินคา้ทัว่ไป เพื่อศึกษาหลกัการทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงเง่ือนไขดา้นความรู้มาประยุกตใ์ชก้บัการวางแผน การตรวจสอบเอกสารและการคน้ควา้หา
ข้อมูลในการจัดท าโครงการและยงัได้น าความรู้ท่ีได้ศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาและประกอบอาชีพไดอี้กดว้ย 
  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเน้ือหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมาทั้งหมด ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้
น าเสนอโปรใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และรวบรวมรูปเล่มด้วยโปรมแกรม Microsoft 
Word ท  าให้คณะผูจ้ดัท าไดมี้การเรียนรู้จากการศึกษาและเกิดความเขา้ใจ จึงสามารถน าวิธีการและ
แนวคิดในขั้นตอนการท างานของระบบ PMS (Post Management System) ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ทัว่ไป
จนเกิดผลส าเร็จไดจ้ากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปศึกษาการจดัการคลงัโดยใช้ ระบบ PMS (Post 
Management System) ของบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยูนิไทย)  ท าให้คณะผูจ้ดัท าเกิด
การเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการท างาน ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอด้วยโปรแกรมระบบ PMS (Post 
Management System)ท่ีใชจ้ดัการคลงัสินคา้ทัว่ไปภายในบริษทั 
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  ด าเนินการตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละประโยชน์ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บ
จากการศึกษาในคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าให้ทราบถึงวิธีการและแนวคิดขั้นตอนการด าเนินงานโดยใช ้
ระบบ ระบบ PMS (Post Management System) การท างานท่ีมีประสิทธิภาพในการใชร้ะบบเพื่อให้
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งน้ีทางบริษทัยงัมีการวางแผน นโยบาย แนวคิด กระบวนการ
ด าเนินงานและเพื่อพฒันาระบบให้ดียิ่งๆข้ึนไปประโยชน์ในการศึกษาสามารถน าไปเผยแพร่ไดใ้น
ลกัษนะของไฟลง์านโดยโปรแกรม Microsoft Word 
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กติตกิรรมประกาศ 

 ในการศึกษาค้นควา้หัวข้อเร่ือง การจดัการระบบ PMS (Post Management 

System) ในคลงัสินคา้ทัว่ไปฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดีเน่ืองความร่วมมือของคณะผูจ้ดัท าและ

ขอขอบคุณ อาจารยรั์ตนา ชาตรูประมยั อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ รวมถึงบุคลากรท่านอ่ืนๆ และ

อาจารยส์าขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ทุกท่านท่ีสละเวลาใหค้  าปรึกษา ในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  

 ขอขอบคุณ Mr. Wasa Junsagsuk ผูบ้ริหารบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิงจ ากดั (ท่าเรือ

ยูนิไทย) ท่ีให้คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปศึกษาหาขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญประสบ

การเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการระบบ PMS (Post Management System) ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา พร้อมทั้ง

ยงัใหข้อ้มูลส าคญัต่อการจดัท าโครงการ จนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ทุกท่านท่ีช่วยให้ค  าปรึกษาช่วยหาขอ้มูล

ต่างๆให้กบัคณะผูจ้ดัท าคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าโครงการฉบบัน้ีจะสามารถสร้างประโยชน์ 

และให้ข้อมูลเป็นอย่างดีกับผูท่ี้สนใจศึกษาข้อมูลในการศึกษาการจัดการระบบ PMS (Post 

Management System) ในคลงัสินคา้ทัว่ไป หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดคณะผูจ้ดัท าขออภยัมา ณ 

ท่ีน้ี 

 

                                                               คณะผูจ้ดัท า
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บทที ่1 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

  ปัจจุบนัธุรกิจคลงัสินคา้เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่ออุตสาหกรรมของ

ประเทศท่ีมีการขยายตวัเติบโตอย่างต่อเน่ืองอนัเกิดจากผลบอกในการลงทุนจากนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครัฐและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจ

คา้ปลีกและรวมถึงบริษทัผูผ้ิตสินคา้อุปโภคบริโภคทั้งหลายท่ีต่างตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีเพื่อกระจาย

สินคา้ไปยงัสาขาต่างๆใหเ้ขา้ถึงฐานลูกคา้จ านวนมากข้ึนและสะดวกข้ึนดว้ยจึงน ามาสู่แนวโนม้การ

ใชบ้ริการธุรกิจคลงัสินคา้แบบครบวงจรหรือธุรกิจคลงัสินคา้พรีเม่ียมซ่ึงเป็นธุรกิจคลงัสินคา้ให้เช่า

ท่ีออกแบบก่อสร้างมาเพื่อเอ้ือต่อระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ธุรกิจคลงัสินค้านั้นก็มีหลาย

รูปแบบให้เลือกใชบ้ริการ แต่แบ่งประเภทหลกัๆ ได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ คลงัสินคา้สาธารณะซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นคลงัสินคา้แบบเช่าเปิดท่ีสร้างส าเร็จเอาไวแ้ลว้ และคลงัสินคา้เอกชนเป็นคลงัสินคา้ท่ีเช่า

โดยบริษทัหน่ึงบริษทัใดอาจไดท้ั้งแบบสร้างส าเร็จหรือสร้างข้ึนตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจง

ของลูกคา้ แต่ปัจจยัส าคญัท่ีถูกน ามาพิจารณาเพื่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลงัสินคา้มกัจะข้ึนอยู่

กบัปัจจยัต่างๆ 

 การศึกษาระบบ PMS (Post Management System)ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ทัว่ไป เป็นส่ิง

ท่ีจ  าเป็นต่อบริษทัฯอยา่งยิง่เพราะ ระบบ PMS เป็นระบบหลกัท่ีใชใ้นการบริหารจดัการในส่วนงาน

ปฏิบติัการของบริษทัท่าเรือยูนิไทย โดยระบบ PMS จะท าให้เกิดการปฏิบติังาน เกิดประสิทธิภาพ 

ลดการรอคอย และความซ ้ าซอ้น ในการท างาน นอกจากน้ีทางท่าเรือยงัไดน้ าระบบ PMS มาช่วยใน

การลดเวลาท่ีรอรับตูค้อนเทรนเนอร์อยู่ภายในท่าเรือ และไดมี้การก าหนดดชันีช้ีวดัผลงาน เพื่อให้

มัน่ใจว่าผูม้ารอรับตูค้อนเทรนเนอร์จะสามารถรับตูค้อนเทรนเนอร์ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด เพื่อ

เป้าหมายการท่ีลูกคา้จะไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได้อย่างตรงจุดในอนาคตท่าเรือยูนิไทยยงัมีโครงการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อให้มัน่ใจว่าผูท่ี้มาใช้บริการเกิดความพึ่งพอใจ ประทบัใจ เพราะฉะนั้นการศึกษา

ระบบPMSท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ทัว่ไป ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเลือกศึกษา ระบบ PMS (Post 

Management System)   กรณีศึกษา บริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง จดักดั (ท่าเรือยูนิไทย) บริษทัใช้

ระบบบริหารจดัการในทุกๆส่วนของการท างานรวมถึงการจดัเก็บกระเบ้ืองแผน่ภายในคลงัสินคา้ 

เร่ิมตน้ตั้งแต่การล าลียงกระเบ้ืองแผน่ไปยงัคลงัสินคา้ แต่ในการใชร้ะบบ PMS (Post Management 

System) ก็จะตอ้งรู้ถึงขอ้ดีขอ้เสียของระบบ PMS (Post Management System)ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้

ทัว่ไป ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดน้ าหลกัการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเง่ือนไขดา้นความรู้มาประยุกตใ์ชก้บั

การวางแผน การตรวจสอบเอกสารและการคน้ควา้ขอ้มูลในการจดัท าโครงการ 

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อศึกษาระบบ PMS (Post Management System) ท่ีใชใ้นการจดัเก็บกระเบ้ือง

แผน่ในคลงัสินคา้ของบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยนิูไทย) 

                  2. เพื่อศึกษาการล าเลียงกระเบ้ืองแผ่นในคลงัสินคา้ บริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง

จ ากดั (ท่าเรือยนิูไทย) 

                  3. เพื่อศึกษาขอ้ดีขอ้เสียของระบบ PMS (Post Management System)ท่ีใช้ใน

คลงัสินคา้ 

                  4. เพื่อศึกษาหลกัการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเง่ือนไขดา้นความรู้มาประยุกต์ใช้

กบัการวางแผน การตรวจสอบเอกสารและการคน้ควา้หาขอ้มูลในการจดัท าโครงการ 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. เขา้ใจระบบ PMS (Post Management System) ท่ีใชจ้ดัเก็บกระเบ้ืองแผ่นใน

คลงัสินคา้ของบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยนิูไทย) 

                 2.ไดท้ราบอุปสรรคในการล าเลียงและเคล่ือนยา้ยกระเบ้ืองแผ่นในคลงัสินคา้ของ

บริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยนิูไทย) 

                3.ไดท้ราบถึงขอ้ดีขอ้เสียของระบบ PMS (Post Management System)             

 4. คณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเง่ือนไขดา้นความรู้มาประยุกตใ์ชก้บั

การวางแผน การตรวจสอบเอกสาร และการคน้ควา้หาขอ้มูลในการจดัท าโครงการ 

 

 



 
 

บทที ่2 

ประวตับิริษทัและการด าเนินธุรกจิ 

                          ปัจจุบนัมีการส่งออกกระเบ้ืองแผ่นมากมายและหลากหลายรูปแลว้มีการแข่งขนั

สูงทางการตลาด ทางคณะผูจ้ดัท าจึงเลือกศึกษาบริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยูนิไทย) 

เพราะมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. ประวติัความเป็นมาของบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยนิูไทย) 

  2. รูปป้ายหนา้บริษทั 

  3. ผงัองคก์ร 

  4. แผนท่ี 

  5. นโยบาย 

  6. วสิัยทศัน์ 

  7. ผลิตภณัฑ ์

1. ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

  ท่าเทียบเรือยูนิไทย เป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจของ Unithai Group ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 

1997 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปี 2000 โดยท่ีท่าเทียบเรือน้ีไม่มีเรือเป็นของบริษทั

แต่ทางทบริปฏิบติัตามดว้ยรหสั ISPS เป็นท่าเรือท่ีให้บริการแบบ One Stop Service คือ เป็นการ

ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีมีความรวดเร็ว สะดวก สบายและราคาประหยดั พร้อมทั้งมี

อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงสุดไวเ้พื่อบริการลูกคา้กลุ่มธุรกิจของบริษทั

จะมีทั้งสายงานเดินเรือดา้นโลจิสติกส์และงานดา้นการบริการธุรกิจดา้นชิปป้ิงของบริษทั ยูไนเต็ด

ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั เร่ิมด าเนินการปี 2540 เปิดให้บริการขนส่งสินคา้ทางเรือโดยมีการตรวจสอบจาก

ด่านศุลกากรจงัหวดัสมุทรปราการตามประกาศ กรศุลกากรท่ี 7/2540  ไดอ้นุมติัให้ท าเนียบท่าเรือ

และโรงพกัสินคา้ของบริษทัยูไนเต็ดไทยชิปป้ิง จ ากดั (UTCT) เป็นเขตท าเนียบท่าเรือและโรงพกั
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สินคา้อนุมติัชัว่คราวตามกฎหมายศุลกากรส าหรับบรรทุกของลงและขนของข้ึนและเป็นท่ีส าหรับ

ตรวจและเก็บสินคา้ท่ียงัมิไดตรวจปล่อยโดยอยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของส านกังานศุลกากร

น าเขา้ท่าเรือกรุงเทพฯท่าเรือยูนิไทย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมสูงในจงัหวดัสมุทรปราการฝ่ัง

ตะวนัออกของกรุงเทพฯไม่ใช่เพียงแค่สร้างท่าเรือ Private contaimer บนแม่น ้ าเจา้พระยาเพียง

เท่านั้ นแต่ยงัมีเคร่ืองมืออุปกรณ์การขนถ่ายท่ีทันสมัย ลักษณะท่าเรือถูกออกแบบโดยได้รับ

ค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญระดบันานาชาติเพื่อจดัหาประสิทธิภาพ 

2. รูปป้ายหน้าบริษัท 

 

ภาพท่ี 2.1 รูปหนา้บริษทั 

3. ผงัองค์กร 

 

ภาพท่ี 2.2 ผงัองคก์ร 
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4. แผนที่ 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยนิูไทย) 

   ท่ีอยู ่เลขท่ี : 498/1 ถนนทา้ยบา้น ต าบลปากน ้า 

                                            อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

                                            โทรศพัท ์ : 0-2701-6888 

5. นโยบาย 

 บริษัทได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมจง

เล็งเห็นถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลบริหารการจดัการท่ีดีท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัและประสิทธิภาพในการจดัการโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนซ่ึงจะน าไปสู่

การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษทัให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดบ้ริษทัได้

ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดูแลธุรกิจท่ีดี เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน 

6. วสัิยทศัน์ 
  ทุกวนัน้ีทุกคนมีอิสระท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้องในทางเลือกท่ี
แตกต่างกันพวกเรารวบรวมความคิดของเราอย่างต่อเน่ืองและพยายามท่ีจะมีเทคโนโลยีท่ี
สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยโีทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการพฒันาของมาตรฐาน
ของระดับการท างานและคุณภาพชีวิตของลูกคา้ทุกคนรวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กร เราจะ
สะท้อนภาพรวมของบริษทัด้วยการขายท่ีใช้กลยุทธ์ในด้านความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ไวว้างใจในการใหบ้ริการของบริษทั 



 
 

บทที ่3 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 คณะผู ้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการศึกษาระบบPMS(Post 
Management System) ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ทัว่ไปกรณีศึกษา บริษทัยูไนเต็ดไทยชิปป้ิ จ  ากดั(ท่าเรือยูนิ
ไทย)  ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
 1.  แนวคิดและทฤษฎีของการจดัการคลงัสินคา้ 
 2. ระบบท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ท่าเรือ 
 3. การจดัเก็บสินคา้ภายในคลงั 
 4. เอกสารท่ีใชใ้นการรับสินคา้ 
 5. การแยกประเภทตูค้อนเทนเนอร์ 
 6. การจดัการพื้นท่ีภายในคลงัเพื่อลดตน้ทุน 
 7. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในท่าเรือ 
 8. ระบบ PMS (Post Management System) ท่ีใชใ้นท่าเรือ 
 9. กิจกรรม 5 ส. 
 10. ค  านิยามศพัท ์
1. แนวคิดและทฤษฎขีองการจัดการคลงัสินค้า  
 ความหมายของการจดัการคลงัสินคา้ (Introduction to Warehouse Management) 
คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและ 
การเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหน้าท่ีในการเก็บสินคา้ระหว่างกระบวนการ 
เคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ (Warehouse) 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและ 
ช้ินส่วนต่าง ๆ สินคา้ส าเร็จรูป จะนบัรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้ง
และวสัดุท่ีน ามาใช้ใหม่ ส่ิงส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์ในส่วนท่ีเป็นคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ ก็คือการลดตน้ทุน
ใหต้ ่าสินคา้มีคุณภาพดี ไม่ช ารุดเสียหายขณะการเคล่ือนยา้ยหรือการส่งมอบ มีความรวดเร็ว ตรงต่อ 
เวลาและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

 กิจกรรมหลักของการจดัการสินค้าคงคลงั การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory 

Management) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ วางแผนและการปฏิบติัการดา้นการรับ-จดัเก็บและ
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การส่งมอบสินคา้ ซ่ึงเก่ียวข้องกับงาน ควบคุมและด าเนินการต่างๆ เช่น งานด้านเอกสาร,การ

ควบคุมสินคา้ท่ีจดัเก็บ,การจดัสรรพื้นท่ี (Space Utilize) ในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

บริหารตน้ทุนสินคา้คงคลงั (Inventory Carrying Cost) เป็นการบริหารจดัการ เพื่อให้มีการถือครอง

สินคา้คงคลงันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อประสิทธิภาพของ

การบริหารสินคา้คงคลงัใหต้ ่าสุด พนัธกิจของการจดัการคลงัสินคา้  

  1. คลงัสินคา้ช่วยสนบัสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลงัสินคา้จะท า

หนา้ท่ี ในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่างๆจากผูข้ายปัจจยัการผลิต 

เพื่อ ส่งป้อนใหก้บัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปต่อไป  

 2. คลงัสินคา้เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ ์(Mix warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิตสินคา้จาก 

โรงงานหลายแห่ง โดยอยูใ่นรูปของคลงัสินคา้กลาง จะท าหนา้ท่ีรวบรวมสินคา้ส าเร็จรูปต่างๆไวใ้น

ท่ีเดียวกนัเพื่อส่งมอบใหลู้กคา้ตามตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัลูกคา้แต่วา่ตอ้งการสินคา้จากโรงงานใดบา้ง 

 3. คลงัสินคา้เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ (Consolidation warehouse) ในกรณีท่ีลูกคา้
ตอ้งการ ซ้ือสินคา้จ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลงัสินคา้จะช่วยรวบรวมสินคา้จากหลาย
แหล่งเพื่อ จดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าใหเ้ตม็เท่ียวซ่ึงช่วยประหยดัค่าขนส่ง  
  4. คลงัสินคา้ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) 
ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าเป็นส่วนส าคญัเพราะ
คลงัสินคา้นั้นจะเป็นแหล่งท่ีช่วยในการแบ่งแยก จดัหมวดหมู่ จดัประเภทสินคา้สินคา้ให้มีขนาด
เล็กลงและมีความเป็นระเบียบ ประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บ การแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดท่ีเล็กลง
นั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใชพ้ื้นท่ีในคลงัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย
สินคา้เพื่อส่งมอบให้กบัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป นบัไดว้่าคลงัสินคา้นั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งมากใน
การบริหารธุรกิจขององคก์ร 
  ความส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลงั 
 ธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีสินคา้คงคลงัไวเ้พียงพอเพื่อให้มีการลงทุนในสินคา้คงคลงันอ้ย
ท่ีสุดใหเ้พียงพอแก่การผลิตและการขาย รวมถึงใหมี้สินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชใ้นการ
ผลิตการขาย และการใช้งานไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการส าหรับการด าเนินงานตามปกติ ดงันั้น กิจการ
จึงควบคุมสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้ให้มีอยู ่ณ ระดบัหน่ึง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดต ่ากวา่ระดบั
อ่ืน ๆ เรียกวา่ ระดบัสินคา้คงเหลือท่ีประหยดั โดยกิจการมีความจ าเป็นตอ้งบริหารสินคา้คงคลงัดงัน้ี 
                     1. เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและการผลิต 
                     2. ปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนและการจดัการสินคา้คง
คลงัเขา้มาเก็บไวใ้นคลงั การขาดสมดุลไม่วา่จะมีความตอ้งการสูงกวา่ปริมาณท่ีจดัหาเขา้มาเก็บไว ้
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ในคลงัหรือจดัหาสินคา้ขา้มาเก็บไวใ้นคลงัมากกว่าความตอ้งการย่อมหมายถึงการมีสต็อกมาก
เกินไปหรือเกิดการขาดสตอ็ก 
 3. เพื่อให้การผลิตสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาสินคา้คงคลงั
เป็นส่วนหน่ึงของการผลิต 
                     4. เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีมีความไม่แน่นอน ท าให้มีสินค้า
ตอบสนองลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีการท่ีกิจการเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้นกิจการแลว้ คลงัสินคา้
ยงัมีความจ าเป็น ดงัน้ี 
 1. ท าให้โรงงานสามารถผลิตสินคา้ หรือเดินเคร่ืองจกัรไดต้ลอดสม ่าเสมออย่าง
เตม็ก าลงัการผลิตและท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่าลง 
 2. ช่วยท าให้การผลิตไม่หยุดชะงกั ถึงแมเ้คร่ืองจกัรจะช ารุดเสียหายเพราะยงัมี
สินคา้ในคลงัสินคา้ เช่น เคร่ืองอดัปูนเม็ดในโรงงานปูนซีเมนตช์ ารุด โรงงานก็ยงัมีปูนเม็ดในโกดงั
ท่ีจะน าออกมาบดเขา้เคร่ืองบดเพื่อเป็นซีเมนตผ์งจ าหน่ายได ้
 3. ช่วยใหโ้รงงานสามารถเก็บสินคา้ไวไ้ดใ้นช่วงราคาสินคา้ตกต ่า 
 4. ช่วยท าให้โรงงานมีสินคา้จ าหน่ายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ความ
ไม่แน่นอนของการขนส่งสินคา้ เกิดปัญหาทางธรรมชาติ 
 5. ช่วยท าให้การผลิตและการจา้งแรงงานเป็นไปโดยสม ่าเสมอ ไม่ท าให้เกิดการ
ท างานหรือเคร่ืองเดินเปล่า ในการผลิตสินคา้บางอย่างจะตอ้งคาดคะเนถึงราคาวตัถุดิบในอนาคต
ดว้ยและจ าเป็นจะตอ้งจดัหามาเก็บไวล่้วงหนา้ดว้ยก่อนราคาจะข้ึน 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนใหญ่พยายาม
น าสินคา้ของตนให้ไดค้รองส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) มากข้ึน เพื่อให้ธุรกิจมียอดขาย
และก าไรมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจควรตอ้งท าวิจยัและพฒันาสินคา้ ก่อนท่ีธุรกิจจะผลิต
สินคา้ชนิดใหม่ออกสู่ตลาด เช่น ส ารวจความตอ้งการและความพึงพอใจ ของลูกคา้ เม่ือธุรกิจทราบ
ว่าควรจะผลิตสินค้ามีลักษณะอย่างไรท่ีจะตรงกับความต้องการ ของลูกค้า ส่ิงต่อไปท่ีควรจะ
พิจารณา คือ ควรก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม การจดัสถานท่ี จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย
อย่างไรเพื่อให้สินคา้ท่ีผลิตนั้นสามารถแข่งขนักับคู่ แข่งขนัได้ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
เพิ่มข้ึน 
 ดังน้ันปัจจัยทีส่ าคัญมากในส่วนผสมทางการตลาดคือ 4P's ได้แก่  
  1. สินคา้ (Product) 
   คือ สินคา้บริการท่ีธุรกิจสร้างข้ึนเพื่อตอบความตอ้งการหรือท่ีจะส่งมอบให้แก่
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมและชดัเจน ดูวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา
ตอ้งการอะไรบา้งให้ใส่ใจในรายละเอียดนั้น สินคา้หรือการบริการท่ีมีแตกต่างอยา่งไรท าให้ลูกคา้
เกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัย 
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ตลอดจนการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจและเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการของเรา และมีการบอกกนัปากต่อปาก เป็นตน้ 
  2. สถานท่ีจ าหน่าย  (Place)  
  คือ ช่องทางท่ีลูกคา้จะสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของเราไดเ้ช่นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ช่องทางการใหบ้ริการ รวมถึงท าเลในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ ควร
จะตอ้งมีความสะดวก ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถท าให้เกิดผล
ก าไรจากการกระจายสินคา้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
  3. ราคา  (Price) 
  คือ ราคาหรือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อแลกกบัการไดสิ้นคา้และบริการ อาจจะไม่ใช่
เพียงแค่เงินเท่านั้นอาจรวมถึงเวลาหรือการกระท าบางอยา่ง ดงันั้นการตั้งราคาจึงตอ้งให้เหมาะสม  
ค านวณเร่ืองราคาตน้ทุนกบัก าไรวา่ มีความคุม้ค่าหรือไม่ มีก าไรมากนอ้ยเพียงไร 
  4. การส่งเสริมการขาย  (Promotion)  
  คือ การส่ือสารการตลาดเพื่อท าให้ธุรกิจสามารถส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย และ
น าไปสู่การโน้นน้าวให้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการ นับว่าเป็นหัวใจส าคญัของ
การตลาด โดยในปัจจุบนัสามารถท าการโฆษณาในส่ือหลายรูปแบบ หรืออาจเป็นการท ากิจกรรม
เพื่อใหลู้กคา้ไดม้าร่วม เพื่อจูงใจใหลู้กคา้สนใจและอยากเลือกสินคา้หรือบริการของเรา 
  จะเห็นไดว้่า สินคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการจะท าให้ธุรกิจ มีก าไรมากข้ึน 
สินคา้คงคลงัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ งานระหว่างท า หรือสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผูข้าย
หรือผูผ้ลิตมีอยู่ในคลังสินค้าและยงัขายไม่ได้ ผู ้บริหารจะต้องจัดการให้สินค้าเหล่าน้ีมีการ 
หมุนเวียนอย่างสม ่าเสมอในงบการเงินสามารถจดัล าดับสินค้าคงคลังได้ดังน้ี เงินสดและฝาก
ธนาคาร หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ลูกหน้ี สินคา้คงคลงั ท่ีดิน อาคารและ อุปกรณ์ เป็น
ตน้ เน่ืองจากตวัสินค้าคงคลงัเองไม่ใช่สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได้โดยตรง จนกว่าจะมีการขาย
เกิดข้ึน ธุรกิจเม่ือได้น าเงินมาลงทุนในสินคา้คงคลงัแล้วย่อมไม่สามารถ น าเงินนั้นไปลงทุนใน
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดอ่ื้นได ้ดงันั้นธุรกิจจึงตอ้งมีการวางแผนและ ควบคุมสินคา้คงคลงัอยา่ง
เหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืน การ วางแผนและควบคุมสินคา้คงคลงัอย่าง
เหมาะสมนั้นจะตอ้งไม่มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป เพราะถา้มากเกินไปเงินลงทุนจะไปจมอยูใ่นตวั
สินคา้นั้น นอกจากนั้นยงัเสียค่าใช้จ่ายใน การดูแลเก็บรักษา และเส่ียงต่อการสูญหายช ารุดและ
ลา้สมยั แต่ถา้มีสินคา้คงคลงัน้อยเกิน ไปจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือมากข้ึนจะเสียค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซ้ือมากตามไปดว้ย และเสีย โอกาสในการขาย ซ่ึงจะส่งผลต่อก าไรของธุรกิจได ้
  การบริหารสินคา้คงคลงัเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร เม่ือมีการวางแผนและไดด้ าเนิน
ไปตามแผนแล้ว จะตอ้งมีการตรวจสอบผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัแผนท่ีได้
ก าหนดไวเ้พื่อพิจารณาความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน หากผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องว่าเกิดจากสาเหตุใด เป็นปัจจยัท่ี
ควบคุมไดห้รือควบคุมไม่ได ้และหาแนวทางแกไ้ขทนัทีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการบริหารสินค้าคงคลงัทีม่ีประสิทธิภาพ 
 1. ธุรกิจมีสภาพคล่องมากข้ึน 
 2. เงินลงทุนในสินคา้คงคลงันอ้ยลง  
 3. ลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัลงซ่ึงส่งผลใหต้น้ทุนลดลง  
 4. สามารถตั้งราคาขายใหต้ ่ากวา่คู่แข่งขนัได ้ 
 5. ธุรกิจไดรั้บก าไรเพิ่มข้ึน 
 6. การวางแผนและควบคุมสินคา้อยา่งเหมาะสมท าใหธุ้รกิจทราบความเคล่ือนไหว
ของสินคา้ไดต้ลอดเวลาอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว 
  7. พนักงานในคลังสินค้าปฏิบัติงานด้วยความมัน่ใจข้ึนจุดมุ่งหมายของการ
บริหาร 
 1. เป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีประมาณการไวใ้นแต่ละช่วงเวลา 
ทั้งในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตอ้งเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้นคลงัสินคา้ 
  2. เป็นการรักษาการผลิตให้มีอตัราคงท่ีสม ่าเสมอ เพื่อรักษาระดบัการว่าจา้ง
แรงงาน การเดินเคร่ืองจกัร ฯลฯ ให้สม ่าเสมอได้ โดยจะเก็บสินคา้ท่ีจ  าหน่ายไม่หมดในช่วงท่ี
จ าหน่ายไดไ้ม่ดีไวจ้  าหน่ายตอนช่วงเวลาท่ีลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ ซ่ึงในช่วง เวลานั้น
อาจจะผลิตไม่ทนัการจ าหน่าย 
 3. ท าให้ธุรกิจไดส่้วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจดัซ้ือสินคา้จ านวน
มากต่อคร้ังเพื่อเป็นการป้องกันการเปล่ียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เม่ือสินคา้ใน
ทอ้งตลาดมีราคาเพิ่มสูงข้ึน 
 4. เป็นการป้องกนัของขาดมือ ด้วยสินคา้เผื่อขาดมือ เม่ือเวลารอคอยล่าช้า หรือ
บงัเอิญไดค้  าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึนอยา่งกะทนัหนั 
 5. ท  าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเน่ืองอย่างราบร่ืน ไม่มีการ
หยุดชะงักอนัเน่ืองจากของขาดมือ จนท าให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซ่ึงจะท าให้
คนงานวา่งงานเคร่ืองจกัรถูกปิด หรือผลิตไม่ทนัค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
  ในธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีสินคา้พร้อมขายให้ลูกคา้ ส่วนในการ
ผลิตของธุรกิจผลิตจ าเป็นตอ้งมีวตัถุดิบและวสัดุโรงงานเตรียมไวใ้ห้เพียงพอกบัความตอ้งการใน
การผลิต เพื่อจะไม่ธุรกิจนั้นขาดแคลนวสัดุ หากขาดแคลนวสัดุก็อาจท าใหก้ารผลิตหยุดชะงกัได ้ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน และโอกาสทางการตลาดของธุรกิจแทนท่ีจะขายสินคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
กลบัท าให้สูญเสียลูกคา้ และอาจจะท าให้ธุรกิจไม่ประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการหรือตามท่ี
วางแผนดงันั้น การท่ีจะท าใหธุ้รกิจไม่สูญเสียลูกคา้ และสามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว ้



11 

 

 

 ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อใหท้ราบรายละเอียดจ านวนสินคา้คงคลงัแต่ละรายการมีความถูกตอ้ง 
 2. เพื่อควบคุมสินคา้คงคลงัใหมี้เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ตามเวลา 
 3. เพื่อก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีดีท่ีสุด 
 4. เพื่อลงทุนในสินคา้คงคลงัใหน้อ้ยท่ีสุด 
 5. เพื่อรักษาสภาพคล่องโดยก าหนดอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ให้เร็วข้ึนเพิ่ม   
 ความสามารถในการท าก าไร และลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 
 ปัญหาสินค้าคงคลงั  
 ปัญหาสินคา้คงคลงัท่ีมกัพบเจอภายในบริษทัมีอยู ่4 ประเด็น ดงัน้ี   
 1. ปัญหานโยบายการบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากบริษทั
ต้องการท่ีจะจ าหน่ายสินค้าท่ีมีความหลากหลาย รองรับต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มมากท่ีสุด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงก็จะท าให้ตน้ทุนในการ
จดัเก็บสินคา้สูงข้ึน และโอกาส เส่ียงท่ีสินคา้จะล ้ าสมยัตามไปด้วย รวมถึงนโยบายการร่วมมือ
กบัซพัพลายเออร์ในการส่งวตัถุดิบ เขา้สู่กระบวนการการผลิต ท าให้สินคา้/วตัถุดิบขาดสต็อกและ
ผลิตสินคา้ไม่ทนัส่งตามก าหนด 
 2. ปัญหานโยบายการสั่งซ้ือสินคา้ การสินคา้ท่ีเกินความตอ้งการ หรือการมีสินคา้
ท่ีไม่เพียงพอต่อ ความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค ท่ีผา่นมกัมาพบวา่ส่วนหน่ึงมาจากการสั่งซ้ือ
ท่ีไม่มี ประสิทธิภาพ  การท่ีไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลและพยากรณ์วิเคราะห์ยอดขายอย่างจริงจงั หรือเห็น 
ประโยชน์ความคุม้ค่าในเง่ือนไขการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีมาก ราคาต่อหน่วยต ่า หรือไดรั้บส่วนลด 
หรือโปรโมชัน่แต่ละซพัพลายเออร์ รวมถึงการไม่ค  านึงถึงความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน-ลดลง  
 3. ปัญหาการขายและการรักษาฐานลูกคา้ ในกรณีมีสินคา้มีไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
ส่งให้ลูกคา้ไดท้นั ตามความตอ้งการ ท าให้ลูกคา้เสียเวลารอคอยและอาจท าให้ลูกคา้เปล่ียนไปซ้ือ
สินคา้ของคู่แข่ง และถา้หากฝ่ายขายไม่สามารถท าให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้ของบริษทัไดอี้ก ท าให้
บริษทัตอ้ง สูญเสียลูกคา้รายนั้น ๆไป ส่งผลใหต้อ้งหาลูกคา้ใหม่มาเพิ่มเพื่อรักษายอดขาย ซ่ึงตน้ทุน
ในการขาย สินคา้ใหก้บัลูกคา้รายเก่าจะถูกกวา่ลูกคา้รายใหม่  
 4. ปัญหาสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากจะท าให้บริษทัตอ้ง
สูญเสียในการจ าหน่ายสินคา้แล้ว บริษทัยงัตอ้งมีตน้ทุนในการจดัส่งเพิ่มอีก เน่ืองจากว่าตอ้งรีบ
จดัส่งให้กบัลูกคา้ เพื่อรักษาความมัน่ใจให้กลบัสู่บริษทัโดยเร็ว ถึงแมจ้ะตอ้งเพิ่มเท่ียวส่ง หรือส่ง
สินคา้ไม่เต็มคนัรถก็ตาม ส่งผลให้ตน้ทุนของสินคา้ชนิดนั้นสูง อีกทั้งตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนค่า
ขนส่ง ท าให้ก าไร บริษัทลดลง อย่างไรก็ดี หากไม่มีสินค้าคงคลัง การผลิตอาจจะไม่ราบร่ืน  
โดยทัว่ไปฝ่ายขาย ค่อนขา้งพอใจ หากมีสินคา้คงคลงัส ารองไวเ้ป็นจ านวนมาก ๆ เพราะจะท าให้
รู้สึกมัน่ใจว่ามีสินค้า พอท่ีจะขายให้แก่ลูกคา้  แต่หน้าท่ีของสินคา้คงคลงัคือ รักษาความสมดุล
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ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ท าให้เกิดการประหยดัจากการสั่งซ้ือจ านวนมาก ๆ ซ่ึงเป็นการลด
ตน้ทุนและคลงัสินคา้ช่วย เก็บสินคา้ปริมาณมากข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินคา้
คงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ี เหมาะสม ซ่ึงมีวิธีการดว้ยกนัอยู ่Do Check Action) หรือการวิเคราะห์ดว้ย
ผงักา้งปลา (Fish-Bone หรือ Leaf Diagram) เป็นตน้ 
 ต้นทุนคลงัสินค้า 
 หวัใจหลกัของการบริหารจดัการคลงัสินคา้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตอ้ง
พิจารณาถึงการลดตน้ทุนในการบริหารคลงัสินคา้ และสินคา้คงคลงัใน 2 ส่วนส าคญัหลกัๆ ดงัจะ
กล่าวถึงต่อไปน้ี 
 1. ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ (Warehouse Cost) เกิดจากกิจกรรมการให้บริการ
ภายในคลงัสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบั
ตน้ทุนการขนส่งท่ีผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีสามารถด าเนินงานเองท่ีเรียกวา่ (In-house) และการจา้ง
ให้ผูอ่ื้นด าเนินการให้ หรือเช่าคลงัสินคา้ของผูอ่ื้นท่ีเรียกว่า (Outsource) ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ตดัสินใจว่าจะเลือกด าเนินการเอง หรือจา้งผูอ่ื้นท่ีเช่ียวชาญให้เขา้มาช่วยบริหารจดัการคลงัสินคา้ 
หรืออาจใช้วิธีเช่า ทั้งน้ี ก็ตอ้งข้ึนอยู่ท่ีการตดัสินใจของผูบ้ริหารกิจการว่าจะเลือกแบบใด เพื่อให้
ไดผ้ลในเชิงลดตน้ทุนของกิจการใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 2. ตน้ทุนในการถือครองสินคา้ (Inventory Carrying Cost) เป็นตน้ทุนสินคา้คง
คลังท่ีเกิดจากการถือครองสินค้าเอาไวใ้นระดับท่ีไม่เหมาะสม เช่น ถ้าสั่งสินค้าเข้ามาน้อยไม่
เพียงพอก็จะเกิดปัญหาสินคา้ขาดมือ ซ่ึงก็จะมีผลต่อตน้ทุนสินคา้ขาดแคลน แต่ถ้าสั่งเขา้มามาก
เกินไปก็จะเกิดการสูญเสียในรูปของดอกเบ้ีย หรือค่าเสียโอกาสท่ีเงินทุนไปจมอยู่ในตวัสินค้า 
รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดข้ึนตามมาอีก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสินคา้ท่ีเสียหายระหว่างเก็บไวใ้น
สตอ็ก ค่าดูแลรักษาสินคา้ ค่าเช่าคลงัสินคา้ (ในกรณีไม่ไดส้ร้างคลงัสินคา้ของตนเอง) นอกจากน้ี ยงั
อาจมีค่าใชจ่้ายประเภทประกนัภยัสินคา้ ในระหวา่งท่ีมีสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีแตกต่างกนัของแต่
ละช่วงเวลา ซ่ึงมีผลอย่างมากต่อการบริหารตน้ทุนการด าเนินงานในระดบัต่างๆ ตามปริมาณและ
ระยะเวลาท่ีมีการถือครองสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้ ดงันั้น การควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมวา่ควรจะมีไวใ้นจ านวนเท่าใด จึงจะเพียงพอไม่มากไม่นอ้ยเกินไปในแต่ละรายการสินคา้ 
จึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ และไม่ท าให้องคก์รขาดก าไรและ
ใหมี้ทุนในการบริการองคก์รให้บรรลุเป้าหมาย ประเด็นส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงมาก
ท่ีสุดก็คือ เทคนิคในการลด ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ และสินคา้คงคลงั นัน่ก็คือ ท าอยา่งไรท่ีจะ
จดัการให้ตน้ทุนการสต็อกสินคา้ต ่าท่ีสุด ซ่ึงก็มีการประยุกตใ์ช ้“ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี” 
ท่ีเรียกวา่ Just in time(JIT) เขา้มาใชก้นัอยา่งแพร่หลายเม่ือไม่นานมาน้ี ตราบกระทัง่ปัจจุบนัระบบน้ี
ก็ยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยู ่ซ่ึงหลายบริษทัท่ีน าระบบน้ีมาใชใ้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้และสินคา้
คงคลงั ก็ประสบผลส าเร็จมาแลว้ อยา่งเช่นกรณีของบริษทั โตโยตา้ ผูผ้ลิตรถยนตร์าย 
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ใหญ่ของญ่ีปุ่น และของโลก เป็นตน้ การผลิตแบบทนัเวลาพอดี เป็นระบบผลิตท่ีมุ่งเนน้ก าจดัความ
สูญเสีย หรือกิจกรรมท่ีไม่สร้างมูลค่าเพิ่มดา้นต่างๆออกไปจากกระบวนการ ซ่ึงพฒันาข้ึนมาโดย
บริษทั โตโยต้า แห่งประเทศญ่ีปุ่น เพื่อให้การบริหารจดัการด้านการผลิตรถยนต์ท่ีมีการป้อน
ช้ินส่วนเขา้สู่กระบวนการผลิต ในปริมาณและเวลาท่ีตอ้งการด้วยความพอดีไม่ขาดไม่เกิน โดย
มุ่งเนน้ใหผ้ลิตเป็นสินคา้ไดพ้อดีกบัความตอ้งการทั้งปริมาณและเวลา โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัก็คือ
ลดความสูญเสีย และลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้คงคลงั และลดงานระหวา่งกระบวนการต่างๆท่ี
เป็นขอ้เสียของกระบวนการผลิตแบบคราวละมากๆ จนตอ้งสต็อกสินคา้ส่วนเกินเอาไวจ้นเกิด
ตน้ทุนเพิ่มโดยไม่จ  าเป็น 
 ระบบการผลิตแบบพอเหมาะพอดี มีแนวคิดท่ีมุ่งสร้างสายการไหลของผลิตภณัฑ ์
ผา่นกระบวนการเพิ่มคุณค่า โดยปราศจากการขดัจงัหวะการไหลแบบทีละช้ิน(One-Piece Flow) มี
กลไกท่ีส่งทอดมาจากความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะมีการด าเนินการก็ต่อเม่ือมีการดึงผลิตภณัฑ์
ออกไปจากสายการผลิต การปฏิบติังานในส่วนของการผลิตจะตอ้งพิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่ท่ีลูกคา้
ได้สั่งซ้ือ จนถึงเม่ือกิจการได้รับการช าระเงินจากลูกคา้เสร็จส้ินแล้ว โดยมีเป้าหมายคือการลด
ช่วงเวลาด าเนินการใหส้ั้นลงมากท่ีสุด ดว้ยการก าจดัความสูญเปล่าท่ีไม่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่า 
 การบริหารจดัการคลงัสินคา้ และสินคา้คงคลงันั้นไม่มีสูตรตายตวั แต่ข้ึนอยู่กบั
ประเภทของธุรกิจว่ามีลกัษณะอยา่งไร ตอ้งใช้พื้นท่ี ระยะเวลา และตน้ทุนในการสต็อกสินคา้ท่ีมี
ความแตกต่างกนั แต่โดยหลักการแล้วก็จะต้องมีการประเมินความต้องการของตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อจะไดว้างแผนการผลิตให้เพียงพอกบัความตอ้งการในช่วงเวลานั้นๆ แต่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงนั้น ความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่มีการหยุดน่ิง 
เพราะในแต่ละวนัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ท่ีหลากหลาย และแตกต่างกนั ดงันั้น แมว้า่การเก็บ
สต็อกสินคา้จะมีขั้นตอนด าเนินงานมากมาย ซ่ึงก็ส่งผลต่อตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ แต่หากมองในแง่
ธุรกิจแลว้ก็ตอ้งยอมรับวา่ไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับสินคา้แต่ละประเภท เน่ืองจากขอ้จ ากดัของลูกคา้
แต่ละรายไม่เหมือนกนั นอกจากน้ี สินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นฤดูกาลอย่างเช่น การผลิตอาหารบรรจุ
กระป๋อง เม่ือถึงฤดูกาลผลผลิตท่ีใช้เป็นวตัถุดิบป้อนโรงงานออกสู่ตลาด เช่น สับปะรด เงาะ ล้ินจ่ี 
มงัคุด ฯลฯ ก็จ  าเป็นตอ้งเก็บสต็อกเอาไวเ้พื่อการผลิตในระยะต่อๆไป เพราะเม่ือหมดฤดูกาลแลว้ก็
จะไม่มีวตัถุดิบป้อนโรงงาน ท าให้สายการผลิตดา้นโรงงานตอ้งหยุดชะงกั ซ่ึงก็จะส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนโดยปริยายจากการหยดุผลิตในแต่ละช่วงเวลา 
 การวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกบัสภาวะของตลาดในแต่ละห้วงเวลา 
นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ยวดต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ 
และการวางแผนการท างานร่วมกนัระหวา่งซพัพลายเออร์ เพราะหากมีการประสานความร่วมมือกนั
เป็นอย่างดีแลว้ ก็จะส่งผลให้เกิดระบบการวางแผนงานท่ีผนึกรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวท่ีเรียกว่า Co-
Planning อนัจะส่งผลให้การผลิตสินคา้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท าให้ไม่เกิดการเก็บสต็อกสินคา้
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เพื่อรอผลิตท่ีไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดในขณะนั้น ซ่ึงก็สามารถลดตน้ทุนของกิจการ
ไดท้างหน่ึง 
 กล่าวโดยสรุป การสร้างคลงัสินคา้ข้ึนมาเพื่อรองรับการเก็บสต็อกสินคา้ภายใน
บริษทันั้น หากเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็คงจะตอ้งท าการศึกษาความเป็นไปได ้และ
ความคุม้ค่าในการลงทุนก่อน เพราะการสร้างคลงัสินคา้ตอ้งใช้เงินลงทุนสูงมาก มีค่าใช้จ่ายดา้น
ท่ีดิน รวมถึงการเลือกท าเลท่ีตั้ งคลังสินค้าท่ีจะมีราคาค่าท่ีดินท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละท าเล 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระดบัต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบเทคโนโลย ีรวมถึงค่าโสหุย้ท่ีแฝงอยูอี่กจ านวนหน่ึง แต่ประเด็นท่ีไม่ควรมองขา้มไปนัน่
ก็คือ ท าอยา่งไรท่ีจะไม่ตอ้งมีคลงัสินคา้เพื่อการสต็อกสินคา้ เพราะนัน่ยอ่มหมายถึงการไม่มีตน้ทุน
ส่วนเพิ่มจ านวนมากจากการเก็บรักษาสินคา้ แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นจริงๆท่ีจะตอ้งมีคลงัสินคา้ 
ล าดับแรกก็จะต้องศึกษาถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับซ่ึงก็จะต้องสอดรับกับธุรกิจท่ีท าอยู่ เพราะ
คลงัสินคา้มีหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัการใชง้าน และนโยบายของแต่ละบริษทั 
 ทั้งน้ีก็เพื่อจะไดก้ าหนดรูปแบบ และท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมว่า ควรตั้งอยู่ในแหล่ง
ของลูกคา้ ตั้งอยูใ่นแหล่งผลิต หรือควรตั้งอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบ เม่ือก าหนดรูปแบบคลงัสินคา้ไดแ้ลว้ 
ภายหลงัจากนั้นจึงพิจารณาวา่คลงัสินคา้จะใชก้บัลูกคา้กลุ่มใด ใชก้บักลุ่มสินคา้อะไร นอกจากน้ี ยงั
ตอ้งค านึงถึงอตัราความตอ้งการในด้านกิจกรรมต่างๆท่ีจะเป็นตวัก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้วา่จะใชเ้ทคโนโลยอีะไร ตอ้งจดัพื้นท่ีส าหรับพนกังานมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงการ
จดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยัมาใช้ในการด าเนินงาน นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึงการ
ขยายการลงทุนในอนาคตดว้ย เพราะการสร้างคลงัสินคา้ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมาก จึงควรตอ้งมีการ
วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ท่ีส าคญัคือเร่ืองระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ ระบบบาร์โค๊ด ฯลฯ ซ่ึงก็เป็นประเด็นส าคญัท่ีจะตอ้งให้
ความส าคญัก่อนการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย และเม่ือทราบแลว้วา่การสร้างคลงัสินคา้หรือเช่าคลงัสินคา้ 
นั้นมีตน้ทุนมากน้อยเพียงใด ส่ิงต่อไปท่ีกิจการควรค านึงถึงก็คือ การเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีจะใช้ในการ
สร้างคลงัสินคา้นั้นเอง 
 1. ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ (Ordering Cost) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินคา้คงคลงัท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะแปรตามจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินคา้คง
คลงั เพราะสั่งซ้ือของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือก็ยงัคงท่ี แต่ถา้ยิ่งสั่งซ้ือ
บ่อยคร้ังค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือจะยิ่งสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือไดแ้ก่ ค่าเอกสารใบสั่งซ้ือ ค่าจา้ง
พนกังานจดัซ้ือ ค่าโทรศพัท ์ค่าขนส่งสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการตรวจรับของและเอกสาร ค่าธรรมเนียม
การน าของออกจากศุลกากร ค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน เป็นตน้ 
 2. ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) เป็นค่าใชจ่้ายจากการมีสินคา้คงคลงั
และการรักษาสภาพให้สินคา้คงคลงันั้นอยู่ในรูปท่ีใชง้านได ้ซ่ึงจะแปรตามปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี
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ถือไวแ้ละระยะเวลาท่ีเก็บสินคา้คงคลงันั้นไว ้ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา ไดแ้ก่ ตน้ทุนเงินทุนท่ีจมอยู่
กบัสินคา้คงคลงัซ่ึงคือค่าดอกเบ้ียจ่ายถา้เงินทุนนั้นมาจากการกูย้ืมหรือเป็นค่าเสียโอกาสถา้เงินทุน
นั้นเป็นส่วนของเจา้ของ ค่าคลงัสินคา้ ค่าไฟฟ้าเพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายของสินคา้ท่ีช ารุด
เสียหายหรือหมดอายุเส่ือมสภาพจากการเก็บนานเกินไป ค่าภาษีและการประกนัภยั ค่าจา้งยามและ
พนกังานประจ าคลงัสินคา้ ฯลฯ 
 3. ค่าใชจ่้ายเน่ืองจากสินคา้ขาดแคลน (Shortage Cost หรือ Stock out Cost) เป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการมีสินคา้คงคลงัไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย ท าให้ลูกคา้ยกเลิกค า
สั่งซ้ือ ขาดรายได้ท่ีควรได้ กิจการเสียช่ือเสียง กระบวนการผลิตหยุดชะงกัเกิดการว่างงานของ
เคร่ืองจกัรและคนงาน ฯลฯ ค่าใชจ่้ายน้ีจะแปรผกผนักบัปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีถือไว ้นัน่คือถา้ถือ
สินคา้ไวม้ากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถา้ถือสินคา้คงคลงัไวน้อ้ยก็อาจเกิดโอกาสท่ีจะเกิดการขาด
แคลนไดม้ากกวา่ และมีค่าใชจ่้ายเน่ืองจากสินคา้ขาดแคลนน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณการขาดแคลนรวมทั้ง
ระยะเวลาท่ีเกิดการขาดแคลนข้ึนดว้ย ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินคา้ขาดแคลนไดแ้ก่ ค  าสั่งซ้ือของล็อต
พิเศษทางอากาศเพื่อน ามาใชแ้บบฉุกเฉิน ค่าปรับเน่ืองจากสินคา้ให้ลูกคา้ล่าชา้ ค่าเสียโอกาสในการ
ขาย ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสียค่าความนิยม ฯลฯ 
 4. ค่าใชจ่้ายในการตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ (Setup Cost) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี
เคร่ืองจกัรจะตอ้งเปล่ียนการท างานหน่ึงไปท างานอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงจะเกิดการวา่งงานชัว่คราว สินคา้
คงคลงัจะถูกทิ้งใหร้อกระบวนการผลิตท่ีจะตั้งใหม่ ค่าใชจ่้ายในการตั้งเคร่ืองจกัรใหม่น้ีจะมีลกัษณะ
เป็นตน้ทุนคงท่ีต่อคร้ัง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัขนาดของล็อตการผลิต ถา้ผลิตเป็นล็อตใหญ่มีการตั้งเคร่ือง
ใหม่นานคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะต ่า แต่ยอดสะสมของสินคา้คงคลงัจะสูง ถา้ผลิต
เป็นล็อตเล็กมีการตั้งเคร่ืองใหม่บ่อยคร้ัง ค่าใชจ่้ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะสูง แต่สินคา้คงคลงัจะมี
ระดบัต ่าลง และสามารถส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ร็วข้ึน 
2. ระบบทีใ่ช้ในคลงัสินค้าท่าเรือ 
 เพื่อพฒันาน า Mobile Device-iPod ,iPhone, I Pad   มาใชเ้ป็น Scanner เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ใชใ้นตรวจสอบสต็อกสินคา้, จดัสินคา้, วางสินคา้, แทนการใช ้
Handheld Mobile Scanner, Stock Mobile Checker Mobile Device -  iPod ,iPhone, I Pad มี Design 
ท่ีสวยงามและน่าใช้  น ้ าหนกัเบาสามารถรับ-ส่งขอ้มูลโตต้อบผ่าน Wifi เขา้สู่ระบบ ERP Cloud 
แบบ Real Time ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ระบบควบคุมการจราจรทางน ้ า (Vessel Traffic Management System: VTMS) จดั
ใหมี้พนกังานปฏิบติังานตลอดเวลาครอบคลุมพื้นท่ีรับผดิชอบรอบบริเวณท่าเรือ ร่องน ้ า และบริเวณ
ใกล้เคียงติดต่อส่ือสารโดยใช้ระบบวิทยุส่ือสารทางทะเล ด้วยระบบบริการจราจรเรือ (VTS – 
Vessel Traffic Service) ประสานการด าเนินการให้เรือท่ีจะเขา้เทียบท่าจอดรอไม่เกิน 24 ชัว่โมง 
ดูแลและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบช่วยการเดินเรือ (Aid to Navigation) และระบบตรวจวดัสภาพ
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อากาศ อ านวยความสะดวกและใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าเรือเขา้ออก และการปฏิบติังาน
ในอาณาบริเวณท่าเรือ 
 ระบบบริหารขอ้มูลของท่าเรืออุตสาหกรรม (Port Management Information 
System: PMIS) และบริหารสัญญาท่าเทียบเรือรวมทั้งการจดัเก็บรายได ้ระบบสารสนเทศอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นการจดัการระบบการจดัเก็บรายไดแ้ละระบบบริหารขอ้มูลของท่าเรือ ใช้ขอ้มูลจาก
ระบบ VTMS เพื่อใชใ้นงานจดัเก็บรายได ้เพื่อความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และดูแลบ ารุงรักษา
ระบบ Hardware และ Software ของระบบ PMIS ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเช่ือมโยงกบัระบบบญัชีของท่าเรือ งานปฏิบติัการและบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกบนฝ่ัง เช่น ถนน รางระบายน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบ
สถานีตรวจวดัคุณภาพน ้ าทะเลอย่างต่อเน่ืองอตัโนมติั (Online) พื้นท่ีสีเขียว อาคารสถานท่ีต่างๆ 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ 
 Warehouse Management System WMS หรือ โปรแกรมบริหารคลงัสินคา้ คือ 
โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีช่วยใหก้ระบวนการท างานในคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพิ่ม
ความรวดเร็วในการท างาน ความถูกตอ้ง การคน้หา ตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ไดถู้กตอ้ง แม่นย  า ตาม
เง่ือนไขการท างานธุรกิจแต่ละบริษทั จึงช่วยลดปัญหาสินคา้สูญหาย  ปัญหาการหารสินคา้ไม่พบ
ดว้ยฟังกช์นังานของโปรแกรม WMS นั้น จะรองรับการท างานพื้นฐานของคลงัสินคา้ ตั้งแต่ขั้นตอน  
การรับสินคา้ จดัเก็บสินคา้ ยา้ยสินคา้ นบัสินคา้ จ่ายสินคา้ เป็นตน้ และมีรายงานจ านวนสินคา้คง
คลงั รายงานความเคล่ือนไหวของสินคา้(Stock Card)จึงท าใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 โปรมแกรม WMS นั้นสามารถท างานได้กบัคลงัสินคา้ทุกประเภทธุรกิจ เช่น  
ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอะไหล่ รถยนต์ ธุรกิจซ้ือมาขายไป เป็นตน้ และยงัสามารถท างานกบัคลงัทุก
ประเภท เช่น คลงัวตัถุดิบ คลงัอะไหล่ คลงัสินคา้พร้อมขาย 
3. การจัดเกบ็สินค้าภายในคลงัสินค้า 
 การจดัเก็บสินคา้ คือ การรับฝากสินคา้ การจดัสต๊อกสินคา้ การจดัส่งสินคา้ ให้แก่
ผูข้ายสินคา้เพื่อการขายสินคา้ด าเนินธุรกิจไปไดด้ว้ยดี ยงัท าใหก้ารจดัเก็บสินคา้เป็นระบบ  
 วตัถุประสงคข์องการจดัการคลงัสินคา้ 
 1. การจดัเก็บสินคา้ช่วยใหล้ดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้มากท่ีสุด 
 2. การจดัเก็บสินคา้ช่วยในการค านวณการใชพ้ื้นท่ีและปริมาณในการจดัเก็บ 
 3. การจดัเก็บสินคา้ช่วยสร้างความมัน่ใจวา่แรงงานเคร่ืองมือสาธารณูปโภคต่างๆมี
เพียงพอและสอดคลอ้งกบัระดบัของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้
 4. การจัดเก็บสินค้าช่วยสร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ทั้งการรับเขา้และการจ่ายออก โดยใชป้ริมาณจากการจดัซ้ือและ
ความตอ้งการในการจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้เป็นเกณฑ ์
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 5. การจดัเก็บสินคา้สามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควบคุม และรักษาระดบัการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใตต้น้ทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพคุม้ค่าในการลงทุนตาม
ขนาดธุรกิจท่ีก าหนด 
 ข้อดีของการจัดเกบ็สินค้า 
 1. จะได้ท าเลในการฝากสินคา้ท่ีเหมาะสม เพราะมีตวัเลือกให้น าสินค้าไปฝาก
สินคา้เยอะ เช่น ตอ้งการเลือกบริษทัท่ีรับฝากจดัส่งสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ และสามารถเลือกได้ว่า
ตอ้งการแพค็และจดัส่งดว้ยหรือไม่ 
 2. เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัเก็บสินคา้ให้ไดห้ลากหลายทาง และสามารถขยาย
ตลาดในการส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ไดไ้วมากข้ึน โดยไม่ตอ้งลงทุนเปิดสาขาเพิ่ม 
 3. การฝากสินคา้เป็นมาตรฐาน การฝากสินคา้คุณจะเป็นผูก้  าหนดให้เง่ือนไขการ
ฝากสินคา้ วา่ตอ้งการจดัเก็บสินคา้ก่ีวนั ตอ้งการแพค็สินคา้เพื่อจดัส่งให้ลูกคา้ดว้ยหรือไม่ อีกทั้งยงั
ควบคุมไดง่้าย เพราะสามารถตรวจสอบสินคา้ไดต้ลอด 
 4. ลดความเส่ียงในดา้นค่าใช้จ่าย เพราะบริษทัท่ีรับฝากสินคา้ส่วนใหญ่จะจดัเก็บ
สินคา้เป็นอย่างดี ดงันั้น ถ้าตอ้งการส่งของให้ลูกคา้ก็สามารถมารับของ หรือทางบริษทัรับฝาก
สินคา้ไปส่งสินคา้ใหไ้ด ้
 5. ช่วยลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ และสามารถตรวจสอบสถานะจดัเก็บสินคา้ 
 การจัดการคลงัสินค้า (Warehouse Management) 
 เป็นการจดัการในการรับของ การจดัเก็บ และการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ ซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลกัในการบริหารและด าเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ คุม้ค่ากบัการลงทุน มีการควบคุมคุณภาพในการจดัเก็บ การเบิกสินคา้
ป้องกนัการสูญเสียต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการด าเนินการนั้นจ าเป็นตอ้งใชต้น้ทุนให้ต ่าท่ีสุด และ
ไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากการใชพ้ื้นท่ีคลงัเก็บสินคา้ 
วตัถุประสงคใ์นการจดัการคลงัสินคา้ (Objective of Warehouse Management) 
 1. ลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งสินคา้ภายในคลงัสินคา้ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 2. ใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บสินคา้ ใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุด 
 3. สร้างความน่าเช่ือถือในเร่ืองของแรงงานคน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค
ต่างๆนั้น มีเพียงพอและสอคลอ้งกบัระดบัของธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้
 4. เพิ่มความพึ่งพอใจในการท างานให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ทั้ง
การรับเขา้และเบิกออก โดยวดัจากปริมาณการจดัซ้ือ และความตอ้งการในการจดัส่งสินคา้ให้กบั
ลูกคา้เป็นเกณฑ ์
 5. วางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควบคุม และรักษาระดบัการใชท้รัพยากรต่างๆ ภายใต้
ตน้ทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพคุม้ค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจ 
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 ประโยชน์ของการจัดการคลงัสินค้า (The Benefit of a Warehouse) 
 - ช่วยสนบัสนุนการผลิต (Manufacturing Support) คลงัสินคา้นั้นจะท าหนา้ท่ีใน
การรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่างๆ จากผูข้าย จากนั้นจึงส่งเขา้ส่วน
ของการผลิตเป็นสินคา้ต่อไปซ่ึงตรงน้ีจะเป็นการลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ 
  - ช่วยในการผสมผลิตภณัฑ์ (Mix Warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิตสินคา้จาก
โรงงานหลายแห่งและอยู่ในรูปของคลงัสินคา้กลาง ตรงจุดน้ีจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมสินค้า
ส าเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไวใ้นท่ีเดียวกนั จากนั้นจึงส่งมอบให้ลูกคา้ตามตอ้งการ โดยข้ึนอยู่ว่า
ลูกคา้แต่ละรายตอ้งการสินคา้จากโรงงานใดบา้ง 
  - เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ (Consolidation Warehouse) กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้
จ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลงัสินคา้น้ีจะช่วยเป็นตวัรวมรวมสินคา้และจดัเป็นการขนส่งท่ี
ขนาดเหมาะสมสูงสุดในการขนส่งแต่ละคร้ัง จะเป็นการลดตน้ทุนในการขนส่งลงได ้
   - ใช้ในการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk Warehouse) ส าหรับ
สินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีการบรรจุหีบห่อหรือเป็นพาเลตขนาดใหญ่นั้น คลงัสินคา้จะช่วยในการแบ่งแยก
สินคา้ใหมี้ขนาดเล็กลง ก่อนจะน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตหรือจดัส่งไปยงัลูกคา้ต่อไป 
 
 การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเกบ็สินค้าน้ันออกเป็น 6  แนวคิด คือ 
 1. ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บ
สินคา้ท่ีไม่มีการบนัทึกต าแหน่งการจดัเก็บเขา้ไวใ้น ระบบ และสินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไว้
ต าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้นั้นจะเป็นผูท่ี้รู้ต  าแหน่งในการ
จดั เก็บรวมทั้งจ  านวนท่ีจดัเก็บ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจดัเก็บน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมี
ขนาดเล็ก มีจ านวนสินคา้หรือ SKU น้อย และมีจ านวนต าแหน่งท่ีจดัเก็บน้อยดว้ย ส าหรับในการ
ท างานในนั้นจะมีการแบ่งพนกังานท่ีรับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ โดยท่ีแต่ละโซนนั้นไม่ไดมี้แนว
ทางการปฏิบัติในเร่ืองการจดัเก็บแล้วแต่ พนักงานท่ีปฏิบติังานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มี
แนวทางท่ีเหมือนกัน จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการจดัเก็บหรือการท่ีหาสินค้านั้นไม่เจอในวนัท่ี 
พนกังานท่ีประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน ตารางดา้นล่างจะแสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี และขอ้เสีย
ของรูปแบบการจดัเก็บสินคา้โดยไร้รูปแบบ 
 ขอ้ดี  
 1. ไม่ตอ้งการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
         2. มีความยดืหยุน่สูง 
 ขอ้เสีย  
 1.  ยากในการหาสินคา้ 
 2.  ข้ึนอยูก่บัทกัษะของพนกังานคลงัสินคา้ 
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 3. ระบบจดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั(Fixed Location System) แนวความคิด
ในการจดัเก็บ 
 2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) 
แนวความคิดในการจดัเก็บสินคา้รูปแบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินคา้ทุกชนิดหรือ
ทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจดัเก็บท่ีก าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้ ซ่ึงการจดัเก็บรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับ
คลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก มีจ  านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานไม่มากและมีจ านวนสินคา้หรือจ านวน SKU 
ท่ีจดัเก็บน้อยดว้ย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจดัเก็บสินคา้น้ีจะมีขอ้จ ากดัหากเกิดกรณีท่ี 
สินคา้นั้นมีการสั่งซ้ือเขา้มาทีละมากๆจนเกินจ านวน location ท่ีก าหนดไวข้องสินคา้ชนิดนั้นหรือ
ในกรณีท่ีสินคา้ชนิดนั้นมีการสั่งซ้ือเขา้ มานอ้ยในช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิดพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้ าหรับ
สินคา้ชนิดนั้นวา่ง ซ่ึงไม่เป็นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีดี  
 ขอ้ดี    
 1. ง่ายต่อการน าไปใช ้
         2. ง่ายต่อการปฏิบติังาน 
 ขอ้เสีย    
 1. ใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่ไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 2. ตอ้งเสียพื้นท่ีจดัเก็บโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้อยูใ่นสตอ็ก 
 3. ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากหลายต าแหน่งในการจดัเก็บสินคา้ใหม้ากท่ีสุด 
 4. ยากต่อการขยายพื้นท่ีจดัเก็บ 
 5. ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจดัเก็บสินคา้ 
 3. ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part Number System) รูปแบบการ
จดัเก็บโดยใช้รหัสสินคา้ (Part Number) มีแนวคิดใกลเ้คียงกบัการจดัเก็บแบบก าหนดต าแหน่ง
ตายตวั (Fixed Location) โดยขอ้แตกต่างนั้นจะอยู่ท่ีการเก็บแบบใชร้หัสสินคา้ นั้นจะมีล าดบัการ
จดัเก็บเรียงกนัเช่น รหสัสินคา้หมายเลข A123 นั้นจะถูกจดัเก็บก่อนรหสัสินคา้หมายเลข B123 เป็น
ตน้ ซ่ึงการจดัเก็บแบบน้ีจะเหมาะกบับริษทัท่ีมีความตอ้งการส่งเขา้ และน าออกของรหัสสินคา้ท่ีมี
จ  านวนคงท่ีเน่ืองจากมีการก าหนดต าแหน่งการจดัเก็บ ไวแ้ลว้ ในการจดัเก็บแบบใชร้หสัสินคา้น้ี จะ
ท าให้พนกังานรู้ต าแหน่งของสินคา้ไดง่้าย แต่จะไม่มีความยืดหยุน่ในกรณีท่ีองคก์รหรือบริษทันั้น
ก าลงัเติบโตและมีความ ตอ้งการขยายจ านวน SKU ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองพื้นท่ีในการจดัเก็บ 
 ขอ้ดี  
 1. ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ 
 2. ง่ายต่อการหยบิสินคา้ 
 3. ง่ายต่อการน าไปใช ้
 4. ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการบนัทึกต าแหน่งสินคา้ 
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 ขอ้เสีย  
 1. ไม่ยดืหยุน่ 
 2. ยากต่อการปรับปริมาณความตอ้งการสินคา้ 
 3. การเพิ่มการจดัเก็บสินคา้ใหม่จะมีผลกระทบต่อการจดัเก็บสินคา้เดิม 
 4. ใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่ไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 4. ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity System) เป็น
รูปแบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้หรือประเภทสินคา้ (product type) โดยมีการจดั
ต าแหน่งการวางคล้ายกบัร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทัว่ไปท่ีมีการจดัวางสินคา้ในกลุ่ม
เดียวกนัหรือประเภทเดียวกนัไว ้ต าแหน่งท่ีใกลก้นั ซ่ึงรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้แบบน้ีจดัอยูใ่น
แบบ combination system ซ่ึงจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้คือมีการเนน้เร่ือง 
การใช้งานพื้นท่ีจดัเก็บ มากข้ึน และยงัง่ายต่อพนกังาน pick สินคา้ในการทราบถึงต าแหน่งของ
สินคา้ท่ีจะตอ้งไปหยิบ แต่มีขอ้เสียเช่นกนัเน่ืองจากพนกังานท่ีหยิบสินคา้จ าเป็นตอ้งมีความรู้ใน 
เร่ืองของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนั ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการ pick 
สินคา้ผดิชนิดได ้จากตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเก็บในรูปแบบน้ี 
 ขอ้ดี  
 1. สินคา้ถูกแบบ่งตามประเภทท าใหพ้นกังานผูป้ฏิบติังานเขา้ไดไ้ดง่้าย 
 2. การหยบิสินคา้ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความยดืหยุน่สูง 
 ขอ้เสีย  
 1. ในกรณีท่ีสินคา้ประเภทเดียวกนัมีหลายรุ่น/ยีห่อ้อาจท าใหห้ยบิสินคา้ผดิรุ่น 
 2. จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของสินคา้แต่ละชิดหรือแต่ละยีห่อ้ท่ีจะหยบิ 
 5. ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System)
เป็นการจดัเก็บท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตวั ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไวใ้น
ต าแหน่งใดก็ได้ในคลงัสินคา้ แต่รูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีจ าเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศในการ
จดัเก็บและติดตาม ขอ้มูลของสินคา้ว่าจดัเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลอยู ่
ตลอดเวลาดว้ย ซ่ึงในการจดัเก็บแบบน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บอยา่งคุม้ค่า เพิ่ม การใช้งาน
พื้นท่ีจดัเก็บและเป็นระบบท่ีถือวา่มีความยดืหยุน่สูง เหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาด 
 ขอ้ดี  
 1. สามารถใชง้านพื้นท่ีจดัเก็บไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. มีความยดืหยุน่สูง 
 3. ง่ายต่อการขยายการจดัเก็บ 
 4. ง่ายในการปฏิบติังาน 
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  ขอ้เสีย  
 1. ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัเก็บสินคา้อยา่งละเอียดและมีประสิทธิภาพ 
 2. ตอ้งเขม้งวดในติดตามการบนัทึกขอ้มูลการจดัเก็บ 
 6. ระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ี
ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจดัเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการ
พิจารณาจากเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัของสินคา้ ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลงัสินคา้นั้นมีสินคา้ท่ีเป็นวตัถุ
อนัตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยูก่บัสินคา้อาหาร จึงควรแยกการจดัเก็บสินคา้อนัตราย และสินคา้
เคมีดงักล่าวใหอ้ยูห่่างจากสินคา้ประเภทอาหาร และเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการจดัเก็บ
แบบก าหนดต าแหน่งตายตวั ส าหรับพื้นท่ีท่ีเหลือในคลงัสินคา้นั้น เน่ืองจากมีการค านึงถึงเร่ืองการ
ใช้งานพื้นท่ีจัดเก็บ ดังนั้ นจึงจัดใกล้ท่ีเหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว 
(Random) ก็ได ้โดยรูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ทุกๆแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
คลงัสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และสินคา้ท่ีจดัเก็บนั้นมีความ หลากหลาย 
 ขอ้ดี  
 1.มีความยดืหยุน่สูง 
 2. เป็นการประสานขอ้ดีจากทุกระบบการจดัเก็บ 
 3.สามารถปรับเปล่ียนการจดัเก็บไดต้ามสภาพของคลงัสินคา้ 
 4.สามารถควบคุมการจดัเก็บไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.ขยายการจดัเก็บไดง่้าย 
 ขอ้เสีย  
 1.อาจท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความสับสนเน่ืองจากมีระบบการจดัเก็บ 
 2.การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีจดัเก็บมีความไม่แน่นอน เปล่ียนไดต้ลอดเวลา 
 การจัดเกบ็สินค้ามีประสิทธิภาพดังนี ้ 
 1. แยกประเภทสินคา้ดว้ยรหสัสินคา้ ท าการแยกประเภทสินคา้ดว้ยรหสัสินคา้และ
ติดป้าย Label หรือ Barcode (ถา้มี)ใหก้บัสินคา้ทุกช้ินและท าการอา้งอิงใหต้รงกบัรายการสินคา้ท่ีลง
ขายในร้านคา้ออนไลน์ 
 2. แยกประเภทสินคา้ดว้ยความเร็วในการขายแยกประเภทสินคา้ท่ีขายเร็ว-ชา้ออก
จากกนัและจดัใหสิ้นคา้ขายเร็ว อยูใ่นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดง่้ายเพื่อใหส้ะดวกในการน าสินคา้มาบรรจุ 
 3. จดัการ Stock Keeping Unit (SKU) ก าหนด Stock Keeping Unit (SKU) ให้กบั
สินคา้ท่ีขายใหมี้ความแตกต่างกนัชดัเจน เพื่อความสะดวกส าหรับคนจดัสินคา้ให้สามารถจดัสินคา้
 4. ก าหนดจ านวนสินคา้ในคลงั ระบุจ านวนสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีในคลงัสินคา้
จริง โดยส่วนใหญ่ร้านคา้จะสามารถจดัส่งสินคา้ท่ีมีในคลงัไดร้วดเร็วจึงท าให้ร้านสามารถก าหนด
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จริง โดยส่วนใหญ่ร้านคา้ระยะเวลาเตรียมสินคา้เพื่อจดัส่งในระบบได้เร็วข้ึน ซ่ึงเป็นตวัเลือกท่ีดี
ใหก้บัผูซ้ื้อท่ีตอ้งการสินคา้ 
 5. ก าหนดระยะเวลาในการสั่งสินคา้แต่ละตวั ในกรณีมีรายการสั่งซ้ือเขา้มาเกิน
จ านวนสินคา้ในคลงัจริง และยงัมีความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ร้านคา้สามารถปรับเพิ่ม
จ านวนสินคา้ในคลงัท่ีระบบหลงัร้าน เพื่อให้ลูกคา้ยงัสามารถสั่งซ้ือได ้แต่ควรปรับเพิ่มระยะเวลา
เตรียมสินคา้เพื่อจดัส่งให้สอดคลอ้งกบัวนัท่ีสินคา้จากผูผ้ลิตจะมาส่งท่ีร้านคา้ เพื่อไม่ให้การจดัส่ง
สินคา้ไปยงัผูซ้ื้อเกิดความล่าช้ากว่าก าหนด ซ่ึงอาจท าให้ผูซ้ื้อขอคืนเงินหรือให้คะแนนความพึง
พอใจในระดบัต ่าได ้
 1. ท ารายการสถานท่ีเก็บสินคา้ทุกช้ิน เช่น สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้เลขท่ีชั้นวางสินคา้ 
 2. ท าป้ายก ากบัชั้นวางสินคา้ โดยมีเลขท่ีชั้นวางสินคา้ก ากบัในทุกชั้น 
 3. ท ารายการสินคา้ทั้งหมดท่ีวางอยูใ่นชั้นวางสินคา้แต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ิน 
 4. หากมีการน าสินคา้ออกจากชั้นวาง ใหท้  าการหกัจ านวนสินคา้ออกจากรายการท่ี
หนา้ชั้นวางและหกัจากรายการสินคา้ท่ีบนัทึกไวด้ว้ย เพื่อการตรวจสอบ สตอ็กสินคา้ 
 ตรวจสอบคลงัสินค้าประจ า 
 ร้านคา้ควรก าหนดวนัท่ีตอ้งเช็ค สต็อก เช่น ทุกวนั ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อ
เป็นการตรวจสอบจ านวนสินคา้คงคลงั เปรียบเทียบกบัจ านวนสินคา้ท่ีขายได้ และน ามาค านวณ
ยอดรายได ้ก าไร และวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ต่อไป 
 เตรียมกล่องพสัดุล่วงหน้า 
 จดัซ้ือกล่องพสัดุส าหรับส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ เพื่อให้การบรรจุและจดัส่งสินคา้ท า
ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ควรเตรียมกล่องในหลายขนาดท่ีเพียงพอ โดยท าการประเมินจากรายการ
สั่งซ้ือท่ีเคยเกิดข้ึนแต่อย่าเผื่อกล่องหลายขนาดเกินไปเพราะร้านคา้ตอ้งลงทุนซ้ือกล่องดว้ยเงินสด
ล่วงหนา้ 
4. เอกสารทีใ่ช้ในการรับสินค้า 
 ใบรับคลงัสินคา้      Warehouse Receipt 
 ใบส่งสินคา้            Delivery order 
 ใบก ากบัภาษี          Tax  invoice 
 ใบบนัทึกสตอ็กสินคา้  Stock Card 
 เอกสารในการตรวจรับสินค้าเป็นเอกสารท่ีใช้ในการตรวจรับสินค้าเพื่อน า
สินคา้เขา้สู่คลงัสินคา้  ทั้งน้ีเน้ือหาสาระส าคญัควรมีประเภทของสินคา้  จ  านวนหรือปริมาณของ
สินคา้วนัท่ีน าสินคา้เขา้ (เพื่อใช้ในการเบิกด้วยระบบเขา้ก่อนออกก่อนFIFO) รายช่ือพนักงาน
ผูต้รวจรับสินคา้   แหล่งท่ีมาของสินคา้ เอกสารการส่งมอบสินคา้เป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเม่ือท าการ
สินคา้ออกจากคลงั  ทั้งน้ีตอ้งน ายอดของการเบิกไปตดัยอดออกจากใบบนัทึก สต็อกของสินคา้
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(stock card) เอกสารน้ีควรมีรายละเอียดคือ  วนัท่ีท าการเบิก  ประเภทของสินคา้ท่ีเบิก จ านวนหรือ
ปริมาณท่ีเบิก  วนัท่ีท าการเบิก  และรายการสินคา้ท่ีไดเ้บิกออกไปและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้รุ่น 
 ส่ิงทีค่วรตรวจสอบในการรับสินค้า 
 1. จ  านวน  เป็นส่ิงแรกและมีความส าคญัมากท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการ
จะตอ้งน ามาพิจารณาในการตรวจรับสินคา้แต่ละคร้ัง เพราะเร่ืองน้ีเป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบ่อย
มากท่ีสุดอย่างหน่ึงของการใช้ระบบการสั่งซ้ือและจดัส่งสินคา้ไปยงัปลายทาง ซ่ึงปัญหาท่ีมกัเกิด
ตามมาก็คือการหาตวัผูรั้บผิดชอบนัน่เอง ดงันั้นการตรวจรับสินคา้ท่ีมาส่งแต่ละคร้ังผูป้ระกอบการ
จะตอ้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองของจ านวนใหม้ากเป็นพิเศษโดยจ านวนท่ีมาส่งจะตอ้งตรงกนักบัยอด
ค าสั่งซ้ือท่ีส่งไป 
 2. ราคา เร่ืองของราคาก็เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการห้ามพลาดในขอ้น้ีเป็นอนัขาด โดย
รายละเอียดของราคาจะตอ้งตรงกนักบัยอดจ านวนท่ีไดแ้จง้เอาไวก่้อนหนา้น้ี หรือไม่ก็ตอ้งตรงกนั
กบัจ านวนท่ีแทจ้ริงตามท่ีตรวจนับได้เม่ือเทียบราคาต่อช้ินคูณด้วยจ านวนจะออกมาเป็นผลลพัธ์
เท่ากบัราคาสินคา้ท่ีสั่งซ้ือคร้ังนั้น โดยราคาท่ีออกมาควรจะเป็นราคาขายส่งตามท่ีไดคุ้ยกนัเอาไว้
ดว้ย ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของราคาควรจะมีหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาจากทาง
บริษทั 
 3. เอกสารส าคญัต่างๆในการส่ง ถึงแมเ้อกสารเหล่าน้ีถือเป็นสัญญาโดยชอบตาม
กฎหมายอนัเป็นหลกัฐานการท าธุรกรรมระหว่างกนัท่ีส าคญัมาก ดงันั้นทุกคร้ังท่ีมีการส่งสินคา้
ผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการเรียกรับเอกสารดงักล่าวจากผูส่้งดว้ยไม่วา่จะเป็นใบสั่งซ้ือ ใบรับงาน 
ใบเสร็จ ใบรับประกนัสินคา้ ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งตรวจสอบในรายละเอียดของใบ
รายการต่างๆใหต้รงกนักบัสินคา้ท่ีมาส่งดว้ย 
 4. ของสัมมนาคุณต่างๆท่ีมากนัสินคา้ เป็นอีกหน่ึงเร่ืองท่ีมีขอ้ผิดพลาดเป็นอย่าง
มากส าหรับการตรวจรับสินคา้ท่ีมีท่ีมาจากตวัผูป้ระกอบการไม่ได้เรียก และผูส่้งสินคา้แอบเก็บ
เอาไวเ้องไม่ยอมส่งให้ ซ่ึงตอ้งเขา้ใจว่าสินคา้และบริการของธุรกิจบริษทัต่างๆมกัจะท าการตลาด
ดว้ยวธีิการแจกของสมนาคุณ เช่น แกว้น ้า ชอ้น ส้อม กระติกน ้ าร้อน นาฬิกา คูปองส่วนลด ฯลฯ อยู่
เสมอๆ ซ่ึงมันจะมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือของชนิดน้ีเพื่อต้องการของแถม แต่หาก
ผูป้ระกอบการไม่มีของแถมให้ อนัเกิดจากความไม่รู้ว่าสินคา้ดงักล่าวไดแ้นบของสมนาคุณมาให้
ดว้ยมนัจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจของผูป้ระกอบการอย่างรุนแรง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึง
ตอ้งหมัน่ตรวจสอบดูโปรโมชั่นการตลาดของสินค้าต่างๆอยู่เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ พร้อม
เรียกร้องหากพบว่าไม่มีการส่งของสมนาคุณมากบัสินคา้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ไวน้ัน่เอง 
 5. วนัหมดอายุ สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมและอาหารจะมีปัญหาในขอ้น้ีมาก
เป็นพิเศษเพราะมีก าหนดในเร่ืองของเวลาวนัหมดอายุ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งตรวจสอบดูให้ดี
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ก่อนการรับสินคา้ทุกคร้ัง เพราะหากรับสินคา้ท่ีหมดอายุหรือใกลจ้ะครบก าหนดมานอกจากจะขาย
ไม่ได้แลว้ ยงัจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอีกดว้ยหากมีผูรั้บประทานสินคา้ท่ีมาจากทางร้านของ
ผูป้ระกอบการ โดยการตรวจรับสินคา้ท่ีมีวนัหมดอายน้ีุนอกจากจะดูในส่วนของก าหนดเวลาแลว้ยงั
ตอ้งดูในเร่ืองขอระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องอายุสินคา้ดว้ย ซ่ึงตอ้งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 7 วนันบัจากการรับ
สินคา้ 
 6. เวลาท่ีจดัส่ง เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการหลายต่อหลายคนมกัจะละเลยและไม่ถือ
สาอะไรมากนกั แต่หากผูป้ระกอบการตอ้งการความส าเร็จในการท าธุรกิจ ผูป้ระกอบการยิ่งจะตอ้ง
เคร่งครัดในเร่ืองความตรงต่อเวลาตามท่ีไดน้ดัหมายเอาไวใ้ห้มากข้ึนเป็นพิเศษ เพราะเวลากบัธุรกิจ
ถือเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากซ่ึงมนัสามารถสร้างก าไรให้กบัผูบ้ริโภคไดทุ้กวินาที หากสินคา้หมดลงและ
ของล็อตใหม่ยงัไม่มาส่งนัน่หมายถึงผูป้ระกอบการจะเสียโอกาสในการท าก าไรตามเวลาท่ีล่าช้า
ของการจดัส่งตามไปดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งเคร่งครัดในเร่ืองน้ีใหม้ากเป็นเท่าทวีคูณ 
 7. คุณสมบติัตรงตามสเปคท่ีสั่ง เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งเอาใจใส่ให้
มากส าหรับเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้ เน่ืองจากสินคา้นั้นถึงแมจ้ะมีชนิดเดียวกนัและมาจาก
บริษทัผูผ้ลิตท่ีเดียวกนัแต่เร่ืองเกรดและคุณภาพของสินคา้อาจผดิไปจากท่ีสั่งซ้ือก็เป็นได ้
 8. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการขนส่งมกัเกิดข้ึน
บ่อยคร้ัง ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งตรวจสอบดูให้ดีทุกคร้ังท่ีตรวจรับสินคา้ว่ามีสินคา้ใดบา้งท่ี
ช ารุดเสียหาย ไม่วา่จะเป็นในลกัษณะของอาการบุบ โป่ง ฉีกขาด ร่ัว ช ารุด และอ่ืนๆ  
 9. ต้องติดตามทวงถามทันทีเม่ือตรวจพบ หากผูป้ระกอบการมาตรวจพบใน
ภายหลังว่า สินค้าไม่ มี คุณสมบัติและเกิดความเสียหายตามแนวทางทั้ ง  8  ข้อ ท่ีกล่าวไว ้
ผูป้ระกอบการตอ้งรีบทกัทว้งโดยทนัทีท่ีตรวจเจอ อยา่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยผา่นไปมากกวา่น้ีเพราะ
นั่นจะหมายถึงความรับผิดชอบของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ก็จะค่อยๆ เดินจากไปตามกาลเวลาด้วย
นัน่เอง  
 สินคา้และบริการถือเป็นหน้าเป็นตาหลกัของการท าธุรกิจ ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง
สรรหาของท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดน ามาเสนอขายให้กบัลูกคา้ ดงันั้นเร่ืองของการตรวจรับสินคา้จึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะถา้ผูป้ระกอบการไดข้องท่ีไม่ดีและขาดคุณสมบติัมาแลว้ล่ะก็นอกจากจะ
หมายถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีแลว้ ยงัเท่ากบัว่าผูป้ระกอบการไดก่้อภาระหน้ีข้ึนในธุรกิจของ
ตนเองอีกดว้ย 
5. การแยกประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 
 ตูค้อนเทนเนอร์จะเป็นตูข้นาดมาตรฐานอาจท าด้วยเหล็ก หรืออลูมิเนียม โดยมี
โครงสร้างภายนอกท่ีแข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot 
เพื่อให้แต่ละตูจ้ะมีการยึดติดกนั (โปรดดูจากภาพดา้นล่างตรงมุมดา้นบนของ Container) โดยส่วน
ใหญ่แลว้จะมีประตู 2 บาน ซ่ึงจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู ้(Container Number) น ้ าหนกัของ
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สินคา้บรรจุสูงสุด ฯลฯ เม่ือปิดตูแ้ลว้จะมีท่ี ล็อคตู ้ซ่ึงใชใ้นการคลอ้งซีล(Seal) ซ่ึงเดิมนั้นเป็นตะกัว่
แต่ปัจจุบนัจะเป็น Plastic มีหมายเลขก ากบั ส าหรับใชใ้นการบ่งช้ีสถานะภาพ ตูสิ้นคา้ทัว่ไป ขนาด
มาตรฐานจะมีขนาด ความกวา้ง 8 ฟุตและสูง 8 ฟุต 6 น้ิว ส่วนความยาว อาจจะเป็น 19 ฟุต 10.5 น้ิว 
หรือ 29 ฟุต 11.25 น้ิว หรือ 40 ฟุต ก็ได ้ตูค้วบคุมอุณหภูมิ หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ Reefer มีลกัษณะ 
เป็นตูเ้ยน็เคล่ือนท่ีได ้เป็นตูท่ี้มีระบบกนัความร้อนโดยมีฉนวนหุม้ หรือเป็นระบบระบายอากาศก็ได ้
ตูพ้ิเศษ ซ่ึงออกแบบให้ใช้ประโยชน์ตามชนิดสินคา้ท่ีมีลกัษณะแปลก เช่น เป็นตูบ้รรจุของเหลว 
เปิดหลงัคา เปิดคา้ง เป็นโครงส าหรับบรรทุกรถยนต ์เป็นตน้ Full Container Load (FCL)เน่ืองจาก
การขนส่งทางเรืออาจกินระยะเวลาท่ียาวนาน โดยทัว่ไปมกัใชก้ารขนส่งอยา่งนอ้ย 15 วนัข้ึนไป จึง
ตอ้งมี คอนเทนเนอร์ ท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินคา้แต่ละประเภท ทั้งขนาดและคุณสมบติัของตู้
ด้วย ซ่ึงการเลือกใช้อย่างคุ้มค่าในการขนส่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า และ
ปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่ง การขนส่งผ่านทางตูค้อนเทนเนอร์ จะมีการน าสินคา้มาบรรจุตู ้(Stuffing) 
และมีการขนยา้ยตูข้ึ้นไวบ้นเรือ Container Ship ซ่ึงเรือน้ีออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับการขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ เพื่อรับส่งสินคา้กับท่าเรือท่ีออกแบบมาแบบ Terminal Design ท่ี
เหมาะสมทั้งในเชิงวศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
รูปภาพท่ี 3.1 ตูค้อนเทนเนอร์ 

 
 ประเภทของตู้สินค้า อาจแบ่งได้เป็น  6  ประเภท 
 1. Dry Container (ตูค้อนเทนเนอร์แหง้,ตูค้อนเทนเนอร์มาตรฐาน) 
 ตูค้อนเทนเนอร์ชนิดน้ีคือตูแ้บบมาตรฐานหลกัๆในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 20’ฟุต, 40’ฟุต และ 40’ฟุต high cube โดยตูเ้หล่าน้ีจะใชจ้ดัส่งสินคา้ทัว่ไปท่ีไม่ตอ้ง
ควบคุมอุณหภูมิ เช่น ช้ินส่วนรถยนต,์ เคร่ืองส าอาง, วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้, อาหารแห้ง
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไมห้รือเหล็ก รวมไปถึง สินคา้อนัตรายต่างๆเป็นตน้ 
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รูปภาพท่ี 3.2 ตูแ้หง้ Dry Container ขนาด 20ฟุต 

 
รูปภาพท่ี 3.3 ตูแ้หง้ขนาด  40ฟุต 

 
 2. Reefer Container (ตูค้วบคุมอุณหภูมิ) 
 ตูค้อนเทนเนอร์แบบห้องเย็น เหมาะส าหรับเก็บผล ผลไม ้อาหารแช่แข็ง อาหาร
ทะเล และ ยา ท่ีตอ้งการเก็บรักษาให้คงสภาพความสด ท าอุณหภูมิได ้+20 – (-20) องศา มีการ
ตรวจเช็คตูก่้อนส่งถึงมือลูกคา้ โดยมีการท า PRE TRIP RUN ตวัเคร่ืองท าความเยน็เพื่อทดสอบ
ระบบเป็นระยะเวลา 1 วนั เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบเคร่ืองท าความเยน็และตวัตูอุ้ปกรณ์
ช้ินส่วนท่ีไม่ดี หรือ มีสภาพไม่พร้อมใชง้าน จะด าเนินการเปล่ียน ซ่อม ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
เพื่อให้ลูกคา้ได้ใช้ตูค้อนเทนเนอร์ห้องเย็น ในสภาพพร้อมใช้ ในสภาพท่ีดี อายุการใช้ง านตูโ้ดย
เฉล่ียนบัจากวนัส่งมอบตู ้ประมาณ 10 ปี ข้ึนไป 
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รูปภาพท่ี 3.4 ตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็เคล่ือนท่ี ขนาด 20 ฟุต 

 
รูปภาพท่ี 3.5 ตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็เคล่ือนท่ี ขนาด 40 ฟุต 

 
 3. Open Top Container  
 ตู้คอนเทนเนอร์ประเภทน้ีมีขนาดใหญ่ และมีความสูงถึง 40 ฟุต โดยจะไม่มี
หลงัคา ออกแบบมาให้ดา้นบนเปิดโล่ง ตูป้ระเภทน้ีใช้ส าหรับขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถ
ขนยา้ยผา่นประตูตูไ้ด ้หรือสูงเป็นพิเศษ (เกินกวา่ 2.7 เมตร) เช่น เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่อชนิดต่างๆ เคร่ืองโม่หิน วสัดุก่อสร้างบางประเภท ยานพาหนะท่ีมีความสูงเป็นพิเศษ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นตน้ตูค้อนเทนเนอร์ชนิดน้ีจะไม่มีเพดานตู ้ซ่ึงจะ
เหมาะส าหรับ สินค้าท่ีมีความสูงกว่าตู้สินค้าปกติ (ประมาณ 2.7 เมตร) โดยตู้ชนิดน้ี เรือจะไม่
สามารถวางตูสิ้นคา้อ่ืนไวด้า้นบนไดท้ าใหพ้ื้นท่ีส าหรับวางตูช้นิดน้ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เหตุน้ีเอง  
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รูปภาพท่ี 3.6 ตูค้อนเทนเนอร์ Open Top ขนาด 20 ฟุต 

 

 
รูปภาพท่ี 3.7 ตูค้อนเทนเนอร์ Open Top ขนาด 40 ฟุต 

 4. Flat  Rack  Container  
 เป็นคอนเทนเนอร์แบบพื้นราบ (Platform) ท่ีมีขนาดกวา้งและยาวตามขนาดของตู้
สินคา้มาตรฐาน เปิดโล่งทั้งด้านบนและดา้นขา้ง ออกแบบมาเพื่อบรรจุสินคา้ลกัษณะพิเศษ ทั้งท่ี
กวา้งเกินไป และสูงเกินไป ใส่ตูม้าตรฐานไม่ได ้มีทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต ใชข้นส่งสินคา้ เช่น 
เคร่ืองยนตอุ์ตสาหกรรม แท่งหิน หวัรถจกัร เคร่ืองจกัรประติมากรรม รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ท่อ
ชนิดต่างๆ วสัดุก่อสร้าง ยานพาหนะท่ีมีลกัษณะกวา้งยาวสูงเป็นพิเศษ เพื่อให้จดัเรียงไดอ้ยา่งเป็น
ระเบียบและไดม้าตรฐาน  และแน่นอนว่าราคาในการขนส่งก็จะสูงกว่าการจดัส่งในตูแ้บบทัว่ไป
อยา่งแน่นอน เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีมาก และไม่สามารถวางซ้อนกนัไดตู้สิ้นคา้ชนิดน้ีจะไม่มีผนงั และ
เพดาน เหมาะกบัสินคา้ท่ีมีขนาดไม่พอดีกบัตูสิ้นคา้ และไม่สามารถโหลดใส่ตูแ้หง้แบบปกติได ้
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รูปภาพท่ี 3.8 ตูค้อนเทนเนอร์Flat Rack 

 5. ISO Tank Container  
 คอนเทนเนอร์ประเภท Tank ถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนถงับรรจุของเหลว ท่ีมี
โครงขนาดเท่าคอนเทนเนอร์ทัว่ไปครอบอยู ่ ตูป้ระเภทน้ีน้ีจะใชก้บัสินคา้ท่ีเป็นของเหลว โดยความ
จุของถงัจะอยู่ท่ี 11,000 ลิตรถึง 26,000 ลิตร ข้ึนอยู่กบัประเภทของถงั รวมถึงใช้ส าหรับขนส่ง
ของเหลวท่ีเป็นอนัตรายไดอี้กดว้ยส่ิงท่ีน่าสนใจของตูป้ระเภทน้ีคือสามารถบรรจุของเหลวไดม้าก 

 
รูปภาพท่ี 3.9 ตูค้อนเทนเนอร์Tank 

 
 6. ตูค้อนเทนเนอร์ Garment  
 เป็นตูสิ้นคา้ท่ีออกแบบส าหรับใชใ้นการบรรจุสินคา้ท่ีเป็นเส้ือผา้โดยเฉพาะ และมี
ราวส าหรับแขวนเส้ือ เป็นตูสิ้นคา้ประเภทพิเศษท่ีผลิตข้ึนมาใชก้บัสินคา้ท่ีเป็น Fashion เป็นหลกั 
และสามารถขนส่งไดโ้ดยไม่ตอ้งพบั หรือบรรจุภณัฑสิ์นคา้ใหสิ้นคา้ยบั ไม่สวยงาม 
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รูปภาพท่ี 3.10 ตูค้อนเทนเนอร์ Garment 

 

 
รูปภาพท่ี 3.11 สินคา้ท่ีแขวนอยูภ่ายในตูค้อนเทนเนอร์Garment 

 
6. การจัดการพืน้ทีภ่ายในคลังเพ่ือลดต้นทุน 
 1.ลดการเก็บสินคา้ในคลงัวิธีการ Cross Docking เป็นการรับสินคา้เขา้เพื่อกระจาย
ออกไปยงัลูกคา้ทนัที ไม่มีการน าสินคา้เก็บในคลงั การท า Cross Docking จะช่วยลดตน้ทุนไดม้าก
เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนการจดัการสินคา้ท่ีอยู่ในคลงั หรือตน้ทุนค่าแรงในการเคล่ือนยา้ย
สินคา้ในคลงั 
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 2. การใช้พื้นท่ีให้คุม้ค่าลองส ารวจภายในคลงัสินคา้ของคุณดูสิว่า บางพื้นท่ี คุณ
จดัเรียงสินค้าอย่างเปลืองพื้นท่ีมากไปหรือไม่ โดยอาจมีการจดัเก็บเป็นพื้นท่ีในแนวด่ิงมากข้ึน 
แทนท่ีจะใช้พื้นท่ีในแนวราบอย่างเดียว มีการจดัการหรือก าจดัสินคา้ท่ีเป็นประเภท Dead stock 
ออกไปจากคลงัสินคา้ หรือ พาลเลทท่ีใช้บางอนัก็ใหญ่เกินไป ท าให้เปลืองพื้นท่ีใช้สอย ควรจะ
เปล่ียนเป็นพาลเลทท่ีมีขนาดเหมาะสม 
 3. ประหยดัพลงังานตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้อีกตวัหน่ึงท่ีตอ้งนึกถึง คือ เร่ือง
พลงังาน ลองนึกถึงระบบท่ีใชช่้วยประหยดัพลงังาน อยา่งเช่นใชร้ะบบไฟฟ้าแบบออโตเมติก ก ากบั
ควบคุมการใช้ไฟและน ้ าจากพนกังาน, เปล่ียนการใช้น ้ ามนักบัรถโฟล์คลิฟต์ เป็นแก๊ส, เปล่ียน
หลอดไฟนีออนเป็นหลอดประหยดัพลงังาน หรือแมก้ระทัง่เปล่ียนกระเบ้ืองบางแผน่ ให้เป็นแผ่น
โปร่งแสง ลงทุนคร้ังเดียว แต่ประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาว 
 4. ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อการลดตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการท า
และตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง เพราะมิเช่นนั้นกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราตั้งใจท าเพื่อเป็นโครงการลดตน้ทุน 
ไม่วา่จะเป็น การลดการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน, ลดสินคา้คงคลงัท่ีไม่ก่อน
ประโยชน์ลดการเก็บสินคา้คงคลงัให้นอ้ยลง จะเป็นการกระท าท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเห็นเป็น
ประสิทธิพล 
 5. กระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการช่วยกนัลดตน้ทุนพนกังานท่ีท างานอยูห่นา้
งานทุกวนั จะสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ตรงจุดไหนของการท างานท่ีใชพ้ลงังานอยา่งไร้ค่า ตรงจุดใด 
ท่ีสามารถปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน หรือ ปรับปรุงงานเพื่อให้ลดระยะเวลา
และลดค่าใชจ่้ายได ้
 

 
รูปภาพท่ี 3.12 การจดัการพื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ 
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รูปภาพท่ี 3.13 การจดัการพื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ 

 
7. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเคล่ือนย้ายสินค้าในท่าเรือ 
 1. เครนหนา้ท่า  
 เครนหนา้ท่าสามารถยกขนสินคา้ไดน้ ้ าหนกัมากถึง 40 ตนัสามารถยกขนสินคา้ได้
ถึง25 คร้ังต่อชัว่โมง 
 

 
รูปภาพท่ี 3.14 เครนหนา้ท่า 

 2. เครน RTG 
 เป็นเครนป้ันจัน่เคล่ือนท่ีท่ีใชใ้นการวางภาชนะบรรจุแบบ intermodal ภายในพื้นท่ี
วางซ้อนกนัของตูค้อนเทนเนอร์ รถเครน RTG ใชท่ี้เทอร์มินลัคอนเทนเนอร์และท่ีเก็บของหลาไป
จนถึงคราทางรถไฟ / ถนนและท่ีจดัเก็บขอ้มูลหรือเม่ือตอ้งการเก็บความหนาแน่นสูงสุดใน 
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รูปภาพท่ี 3.15 เครนRTG 

 
 3. รถยกตูค้อนเทนเนอร์เปล่า 
 ท่าเทียบเรือสามารถบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์เปล่าขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เน่ืองจากลานตูค้อนเทนเนอร์ของท่าเรือสามารถรองรับตูค้อนเทนเนอร์
เปล่าเป็นจ านวนมากท าใหส้ามารถยกขนข้ึนรถบรรทุกไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 
รูปภาพท่ี 3.16 รถยกตูค้อนเทนเนอร์เปล่า 

 
 4. รถหวัลากและหางลาก 
 รถหวัลากสามารถเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งรถพ่วงมีความ
แขง็แรงและทนทาน สามารถยกขนตูเ้ทนเนอร์ไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดเส้นทางการขนส่ง 
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รูปภาพท่ี 3.17 รถหวัลาก 

 5. รถฟอร์คลิฟท์ 
 เป็นการช่วยลดเวลาการท างาน ทุ่นแรงยกและการเคล่ือนยา้ย ลดการบาดเจ็บจาก
การยกของหนักและลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทัว่ไปของรถยกมีแท่งเหล็กยื่นออกมาจาก
โครงสร้างหลกัของตวัรถเรียกว่า งา เพื่อใช้ส าหรับวางและยกส่ิงของ เพื่อท าการเคล่ือนยา้ย โดย
อาศยักลไกการท างานในรูปแบบต่างๆซ่ึงผูใ้ชค้วรมีความช านาญในการควบคุมและบงัคบั เพราะ
อาจเกิดอนัตรายได ้

 
รูปภาพท่ี 3.18 รถฟอร์คลิฟท ์

8. ระบบ PMS (Post Management System) ทีใ่ช้ในท่าเรือ 
 การก าหนดเป้าหมายของผลงานระดบัองค์กร  เป็นการก าหนดเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรระยะสั้น(ประจ าปี)ระยะปานกลางหรือระยะยาว(3-5 ปี) รวมถึงการจดัท าแผนกล
ยทุธ์เป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ย การกระจายเป้าหมายองคก์รสู่หน่วยงาน เป็นการเช่ือมโยงเป้าหมาย
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และแผนงานระดบัองค์กรสู่หน่วยงานต่างๆท่ียกข้ึนตรงกบัผูบ้ริหารสูงสุด ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่า
เป้าหมายองค์กรมีหน่วยงานรับผิดชอบครบถ้วน ใครรับผิดชอบเป้าหมายข้อไหน ข้อไหน
รับผิดชอบร่วมกนัในฐานะฝ่ายบริหาร การจดัท าใบประเมินผลงานพนักงานรายบุคคล เป็นการ
เช่ือมโยงเป้าหมายหน่วยงานสู่ต าแหน่งงาน และการประเมินผลงานรายบุคคล ทั้ งน้ี ก็จะไป
เช่ือมโยงกบัระบบการประเมินผลงานประจ าปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโบนสั ปรับค่าจา้งประจ าปี 
หรือผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีใช้ผลงานเป็นเกณฑ์ในการให้หรือจ่ายสรุปว่าระบบการบริหารผลงาน
สมยัใหม่หรือท่ีเรียกวา่ PMS คือการบริหารผลงานในภาพรวมขององคก์รโดยการเช่ือมโยงระบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลงานไม่วา่จะเป็นเป้าหมายองคก์ร งบประมาณประจ าปี แผนปฏิบติัการ การบริหาร
ความเส่ียง ระบบมาตรฐานสากล ตลอดจนถึงระบบการประเมินผลงานประจ าปีของพนกังานมาอยู่
ดว้ยกนั ทั้งน้ีเพื่อให้มองเห็นภาพความสัมพนัธ์ของผลงานตั้งแต่ระดบัองค์กรจนถึงพนักงานได้
อยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึนนัน่เอง 
 ระบบการบริหารผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย 
 1. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารทุกระดบั : เร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์าร
จะตอ้งเห็นดว้ย โดยจะตอ้ง ประกาศให้ชดัว่าจะระบบ PMS มาใช้นั้นจะมีประโยชน์อย่างไรกบั
พนกังาน นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกหน่วยงาน จะตอ้งสร้างความเขา้ใจ และความร่วมมือร่วมใจของ
พนกังานทุกคน โดยตอ้งให้ความส าคญักบัเวทีการนา PMS มาใช ้เพื่อให้ทุกคนเห็นชอบและรับรู้
ถึงประโยชน์ร่วมกนั พนักงานตอ้งเขา้ใจ และมีส่วนร่วม – การน าระบบ PMS มาใช้นั้นจะมี
ประสิทธิภาพหรือข้ึนอยูก่บัพนกังาน ซ่ึงพนกังานจะตอ้งเขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและ
องคก์าร ไดเ้ผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจให้ พนกังานรู้จกัระบบ PMS โดยใชเ้วทีการฝึกอบรมเขา้มา
ช่วยเผยแพร่ให้พนกังานเขา้ใจ โดยพนกังานตอ้งเห็น ประโยชน์อยา่งของการนา PMS มาใช้อยา่ง
แทจ้ริง ตวัระบบตอ้งไม่ยุง่ยากในการน ามาใช–้ การน า PMS มาใชน้ั้นตอ้งเป็นระบบท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก
มากนกั พบวา่ ในบางองคก์ารมีการน าระบบ PMS มาใชแ้ลว้มีกระบวนการค่อนขา้งมาก มีการเก็บ
บนัทึกขอ้มูลท่ียุ่งยาก มุ่งเน้น ให้ผูบ้งัคบับญัชาจดบนัทึกขอ้มูลซ่ึงท าให้ผูบ้งัคบับญัชามองว่าเป็น
การเพิ่มภาระงานมากกวา่ ท าให้เกิดกระแส การต่อตา้น PMS ท่ีน ามาใช้ในองคก์าร อยา่งไรก็ตาม
ในการน าระบบ PMS มาใชใ้นปัจจุบนันั้นจะเนน้ ความไม่ยุง่ยากให้ผูบ้งัคบับญัชาจดบนัทึกเช่นกนั 
แต่เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลเฉพาะเหตุการณ์หลกั/เป็น เหตุการณ์ท่ีจ  าเป็นเท่านั้น เป็นการจดบนัทึก
ขอ้มูลเพื่อให้จ  าไดแ้ละสามารถไปพูดคุยกบัพนกังานถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน โดยเน้นให ้
พนกังานรู้ วา่ความสามารถขอ้ใดเป็นขอ้ดีและขอ้ท่ีตอ้งพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
9. กจิกรรม 5 ส. 
  กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบติั ท่ีเหมาะสมสามารถ

น ามาใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขงานและรักษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน ทั้งในส่วนงานดา้น
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การผลิต และดา้นการบริการ ซ่ึงน ามาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร ไดอี้กทาง

หน่ึงหลกัการ 5 ส กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจยัพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ท่ีจะช่วยสร้างสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดีในท่ีท างานใหเ้กิดบรรยากาศท่ีน่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านกังาน ถูกสุขลกัษณะ 

ท าให้พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี สามารถใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้าง

ทศันคติท่ีดีของพนกังานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการ พฒันาคุณภาพ เป็นกิจกรรมท่ีท าแลว้เห็นผลเร็ว และชดัเจน โดยหลกัการ 5ส เป็น

แนวทางการปฏิบติัท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายเน่ืองจาก ท าให้สภาพแวดลอ้มการท างานดีข้ึน 

สถานท่ีท างานสะอาด บุคคลมีระเบียบวินยั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานมีอายุการใช้งาน

นาน ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึน ทั้งยงัใช้งบประมาณในการปฏิบติัต ่า จะเห็นไดว้่าหลกัการ 5ส 

เป็นการลงมือท าความสะอาดท่ีช่วยสร้างความสะอาดให้กบัองค์กร และช่วยสร้างนิสัยท่ีดีให้กบั

บุคคล ทั้งยงัสะดวก รวดเร็ว ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายอีกดว้ยนอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็น

พื้นฐานในการน าวธีิการบริหารใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นอนาคตต่อไป 

 กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบติั ท่ีเหมาะสมสามารถ
น ามาใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขงานและรักษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน ทั้งในส่วนงานดา้น
การผลิต และดา้นการบริการ ซ่ึงน ามาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร ไดอี้กทาง
หน่ึง 
 สะสาง Seiri (เซริ) (ท าใหเ้ป็นระเบียบ) คือ การแยกระหวา่งของท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้บั
ของท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้จดัของท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชทิ้้งไป 
 สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในท่ีท่ีควรอยู่) คือ การจดัวางของท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้หเ้ป็นระเบียบสามารถหยบิใชง้านไดท้นัที 
 สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ท าความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานท่ี 
ส่ิงของ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 สุขลกัษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลกัษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษา
และปฏิบติั 3ส ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก และสะอาดใหดี้ตลอดไป 
 สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและ
ปฏิบติั4ส หรือส่ิงท่ี ก าหนดไวแ้ลว้อยา่งถูกตอ้งจนติดเป็นนิสัย 

เหตุผลทีก่จิกรรม 5ส ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
 5ส เป็นเทคนิคท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัได้ง่าย อุปกรณ์ท่ีใช้มี
เพียงเคร่ืองมือ ท าความสะอาด ซ่ึงใช้งบประมาณต ่า ผูท้  า 5ส ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมเป็น
กิจกรรมท่ีปฏิบติัเป็นกลุ่มพื้นท่ี ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนเร่ืองการท างานเป็นทีม สมาชิกในพื้นท่ีได้
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ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นท่ี ปฏิบติังานของตนเอง และกลุ่มกิจกรรม 5ส ยงัช่วย
เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูน้ าให้แก่หัวหน้าพื้นท่ีอีกด้วยเห็นผลท่ีเป็นรูปธรรม พื้นท่ีได้รับการ
พฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจดัเก็บส่ิงของเป็นระเบียบมากข้ึน ท า
ให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร การปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้และเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินยัในหน่วยงานการปฏิบติักิจกรรม 5ส อยา่งสม ่าเสมอ
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจ าวนัจะเสริมสร้างลกัษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินยั
ให้แก่ผูป้ฏิบติักิจกรรม ส่ิงของในท่ีท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 
ท าใหก้ารท างาน มีประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
 ประโยชน์ของ 5ส 
 5ส มีคุณค่าในการพฒันาคนให้ปฏิบติักิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยท่ีดีมีวินยั อนัเป็น
รากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ทุกคนร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าเป็นทีม ค่อยเป็น
ค่อยไปไม่ยุง่ยาก ไม่รู้สึกวา่การปฏิบติังานอยา่งมีระเบียบวินยัเป็นภาระเพิ่มข้ึนอีกต่อไป ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ารดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่ิงแวดลอ้มในการท างานดี เป็นการเพิ่มขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน 
 2. ลดอุบติัเหตุในการท างาน 
 3. ลดความส้ินเปลืองในการจดัซ้ือวสัดุเกินความจ าเป็น 
 4. ลดการสูญหายของวสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
 5. พื้นท่ีการท างานเพิ่มข้ึนจากการขจดัวสัดุท่ีเกินความจ าเป็นออกไป 
 6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากข้ึน 
 7. สถานท่ีท างานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทบัใจใหเ้กิด 
 8. พนกังานมีการท างานร่วมกนัเป็นทีมมากข้ึน 
 9. สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของต่อองคก์ารของพนกังาน 

องค์ประกอบของ 5ส 
 กิจกรรม 5ส นั้น ส.ทุกตวัจะถูกก าหนดค านิยามไวเ้พื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ 
และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัน้ี 
 ส1 : สะสาง คือการแยกของท่ีจ าเป็นออกจากของท่ีไม่จ  าเป็นและขจดัของท่ีไม่
จ  าเป็นออกไปโดยก าหนดขั้นตอนไว ้3 ขั้นตอนประกอบดว้ย 
 1. ส ารวจ 
 2. แยก 
 3. ขจดั 
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 ส2 : สะดวก คือการจดัวางหรือจดัเก็บส่ิงของต่างๆในสถานท่ีท างานอย่างเป็น
ระบบเพื่อความ สะดวกปลอดภยัและคงไวซ่ึ้งคุณภาพประสิทธิภาพในการท างานโดยก าหนด
ขั้นตอนไว ้4 ขั้นตอนประกอบดว้ย 
 1. ก าหนดของท่ีจ าเป็น 
 2. แบ่งหมวดหมู่ 
 3. จดัเก็บใหเ้ป็นระบบมีระเบียบ 
 4. บ่อยอยูใ่กลน้านๆใชอ้ยูไ่กล 
 ส3 : สะอาด คือการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ สถานท่ีและใช ้เป็นการตรวจสอบและบ ารุงรักษาไปดว้ยโดยก าหนดขั้นตอนไว ้4 ขั้นตอน
ประกอบดว้ย 
 1. ก าหนดพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 2. ขจดัตน้เหตุของความสกปรก 
 3. ท  าความสะอาดแมแ้ต่จุดเล็กๆ 
 4. ปัด กวาด เช็ด ถู พื้นใหส้ะอาด 
 ส4 : สร้างมาตรฐาน คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 1. ไม่มีส่ิงของไม่จ  าเป็นอยูใ่นพื้นท่ี 
 2. ไม่มีสภาพรกรุงรัง 
 3. ไม่มีส่ิงสกปรกตกคา้ง 
 ส5 : สร้างนิสัย คือการสร้างนิสัยในการมีจิตส านึก ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน
ตามระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดรวมทั้ง อบรมใหพ้นกังานรู้จกัคน้ควา้ และปรับปรุงสถานท่ี
ท างาน 
 1. Visual Control 
 2. วดัประสิทธิผลการท า 5ส 
 3. ประกวดค าขวญั 5ส 
 4. เปรียบเทียบภาพก่อนท า-หลงัท า 5ส 
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ค านิยามศพัท ์

ล าดบัท่ี ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอธิบายศพัท ์
1 คลงัสินคา้ Warehouse สถานท่ีส าหรับวาง จดัเก็บ 

พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลัง สินค้า มี ช่ื อ เ รี ยกได้
ต่างๆ กนั  

2 สินคา้คงคลงั Inventory สินค้าและวสัดุท่ีเก็บไวอ้ยู่
ในกระบวนการผลิต ทั้ ง
ก่อนผลิต ระหวา่งผลิต และ
ผลิตส าเร็จรอจ าหน่าย 

3 วตัถุดิบ Material ส่ิ ง ท่ี เต รียมไว้เพื่ อใช้ใน
กร ะบวนก า รผ ลิ ต ห รื อ
ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น สิ น ค้ า
ส าเร็จรูป 

4 ความพอใจแก่ลูกคา้ Customers Satisfaction เป็นความรู้สึก ท่ีคนๆหน่ึง 
รู้สึกยินดี แห่งการกระท า
ใดๆ ของอีกฝ่ายหน่ึง หรือ
ความพอใจ ท่ีได้ รับการ
บริการท่ีดี  ผลการใช้สินคา้ 
แลว้ไดรั้บความชอบ 

5 ตน้ทุนพสัดุคงคลงั Inventory Cost  เป็นตน้ทุนของสินคา้คคลงั 
6 คลงัสินคา้ชนิดท่าเปล่ียน

ถ่ายสินคา้ 
Cross-Dock Warehouse คลงัสินคา้ใช้ส าหรับในการ

รับสินค้าและส่งสินค้าใน
เ วล า เ ดี ย วกัน  ห รือ เ ป็ น
ค ลั ง สิ น ค้ า ซ่ึ ง มี ก า ร
ออกแบบเป็นพิเศษ  

7 ผูบ้ริโภค Customer ผู ้ซ่ึงได้รับการเสนอหรือ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ    

8 
 
 

 
การคา้ปลีก 

 

 
Retail 

 

การคา้ขายสินคา้หรือ
บริการแก่ผูบ้ริโภคผา่นทาง
ช่องทางต่างๆ  
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ล าดบัท่ี ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอธิบายศพัท ์
9 สายพาน Conveyors ส า ย หนั ง ห รื อ ส า ย ด้ า ย

ส าหรับคลอ้งโยงเคร่ืองจกัร
ต่างๆ เพื่อพาให้หมุนไป
ดว้ยกนั. 

10 พาเลทหรือไมร้องรับ
สินคา้ 

Pallet แท่นวางสินค้า ใช้ส าหรับ
วางสินค้าในสถานท่ีเก็บ
สินค้า ภายในแท่นมีช่อง
ส าห รับให้ ง าของรถยก 
(Fork Lift) 

11 เคร่ืองล าเลียง Conveyor ระบบล าเลียงเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ ช้ินงาน ผลิตภณัฑ์
หรือล าเลียงกระสอบจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยใช้
สายพานล าเลียง 

12 สินคา้ส าเร็จรูป Finished goods ผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีได้เม่ือ
กระบวนการแปรรูปเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ท่ี
น า ไ ป จ า ห น่ า ย ใ ห้ แ ก่
ผูบ้ริโภค 

13 สถานีตูสิ้นคา้ Container Freight Station การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จน
เตม็พื้นท่ี 

14 รหสัแท่ง Barcode สัญลักษณ์รหัสแท่งโดยมี
ลกัษณะเป็นแท่งหรือแถบสี
ท่ีมีความหนาบางแตกต่าง
กนั  

15 จ านวนและลกัษณะหีบ
ห่อ 

QUANTITY ANDKIND 
OF PACKAGES 

จ านวนของสินคา้หรือ
ลกัษณะหีบห่อท่ีบรรจุของ 

16 กลางน ้า Middle Stream การจดัซ้ือจดัจา้ง การผลิต  
 

17 
 

ท่าเปล่ียนถ่ายสินคา้ 
 
 

Cross Dock 
 
 

คลังสินคา้ท่ีใช้ส าหรับการ
รับสินค้าและส่งสินค้าใน
เวลาเดียวกนั 
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ล าดบัท่ี  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอธิบายศพัท ์
18 หมายเลขตูสิ้นคา้ Container And Seal No. หม า ย เ ล ข ตู้ สิ น ค้ า แ ล ะ

หมายเลขแถบผนึกตูสิ้นคา้ 
19 สินคา้ไม่เตม็ตู ้ Less Than Container Load การบรรจุสินค้าไม่ เต็ม ตู้

คอน เทน เนอ ร์ห รือก าร
เหลือพื้นท่ีในตู ้

20 คลงัสินคา้ทณัฑบ์น Bonded Warehouse คลงัสินค้าของทางราชการ
ศุลกากรท่ีรับเก็บสินคา้เข้า 
โดยยงัไม่ตอ้งช าระอากรขา
เข้าจนกว่าจะได้มีการน า
สินคา้นั้นออก 

20 สถานีตูสิ้นคา้ Container Freight Station การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จน
เตม็พื้นท่ี 

21 ประโยชน์ของการจดัการ
คลงัสินคา้ 

The Benefit of warehouse ช่วยสนบัสนุนการผลิตโดย
ค ลั ง สิ น ค้ า ท า ห น้ า ท่ี
รวบรวมวตัถุดิบ 

22 ตน้ทุนพสัดุคงคลงั  Inventory Cost ตน้ทุนของสินคา้คคลงั 
23 ซอฟตแ์วร์ส าหรับการ

จดัการคลงัสินคา้ 
Warehouse Management 
System : WMS 

การจัดการในการรับ การ
จดัเก็บ การจดัส่งสินค้าให้
ผู ้รับเพื่อกิจกรรมการขาย 
เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก ใ น ก า ร
บริหาร ด าเนินธุรกิจ 

24 ผูใ้หบ้ริการการสนบัสนุน
แก่ธุรกิจการผลิต 

Logistics Outsourcing 
service 

ผูใ้ห้บริการการสนับสนุน
แก่ธุรกิจการผลิต 

25 ระบบการวางแผน
ทรัพยากรของธุรกิจ 

Enterprise resource 
planning :ERP 

ระบบท่ีใช้ในการจัดการ
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรต่างๆ ขององคก์ร 
โดยเป็นระบบท่ีเช่ือมโยง 

26 การพยากรณ์ Forecasting  การคาดคะเนวา่อะไรจะเกิด 
27 

 
การช าระสินคา้ผา่น
ธนาคาร 

Letter Of Credit 
 

การช าระสินคา้ผา่นธนาคาร 
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ล าดบัท่ี ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอธิบายศพัท ์
28 คลงัสินคา้เพื่อกิจกรรม

พิเศษ 
Special warehouse ลังสินค้าท่ีใช้ส าหรับเก็บ

รั ก ษ า ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เกษตรกรรม เช่น คลงัสินคา้
ผลไม้ ล้ินจ่ี ล าไย เป็นต้น
ประเภทของคลงัสินคา้ ตาม
ลกัษณะการครอบครอง 

29 ระบบการจดัเก็บโดยไร้
รูปแบบ 

Informal System เ ป็น รูปแบบการจัด เก็ บ
สินค้า ท่ี ไม่ มี ก า รบัน ทึก
ต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้
ใน ระบบ และสินค้าทุก
ช นิดสามารถจัด เก็ บ ไว้
ต า แ ห น่ ง ใ ด ก็ ไ ด้ ใ น
คลงัสินคา้ 

30 ระบบจดัเก็บโดยก าหนด
ต าแหน่งตายตวั 

Fixed Location System สินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU 
นั้ นจะมีต าแหน่งจัดเก็บท่ี
ก าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้  

31 ระบบการจดัเก็บโดย
จดัเรียงตามรหสัสินคา้ 

Part Number System มีแนวคิดใกล้เคียงกับการ
จั ด เ ก็ บ แ บ บ ก า ห น ด
ต าแห น่งตายตัวโดยข้อ
แตกต่างนั้นจะอยู่ท่ีการเก็บ
แบบใชร้หสัสินคา้ 

32 ระบบจดัเก็บสินคา้ตาม
ประเภทของสินคา้ 

Commodity System จั ด ว า ง สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม
เ ดี ย ว กั น ห รื อ ป ร ะ เ ภ ท
เดียวกันไว ้ต าแหน่งท่ีใกล้
กนั 

33 ระบบจดัเก็บแบบผสม Combination System โดยต าแหน่งในการจดัเก็บ
นั้ นจะมีการพิจารณาจาก
เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั 

34 
 
 

โลจิสติกส์ 
 
 

Logistics 
 
 

ขั้นตอนหน่ึงของห่วงโซ่
อุปทาน เก่ียวขอ้งกบั
วศิวกรรมศาสตร์  
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35 ตูค้อนเทนเนอร์ Container ภาชนะส าหรับบรรจุท่ีใช้

กับการขนส่งทางเรืออย่าง
แพร่หลาย มีหน้าท่ีเพื่อให้
ขนส่งง่ายและปลอดภยั 

36 ทางเดินหลกั Main Aisles เป็นทางเดินท่ีใช้เป็นหลัก
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้ง 
การน าเข้าเก็บ-น าออกเพื่อ
จ่ายรวมทั้งทางเดินอ่ืน ๆ 

37 สินคา้หมดอายุ End-of-life สินคา้ท่ีหมดอายุท่ีสามารถ
วางจ าห น่ ายได้  รวม ถึ ง
สินคา้ท่ีตกรุ่นช ารุดไม่ 

38 คลงัสินคา้สาธารณะ Public warehouse การจดัให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรักษา
สินคา้และให้บริการในการ
จดัเก็บรักษาสินคา้ 

39 คลงัสินคา้เอกชน Private warehouse การ รับท าการเก็บ รักษา
สินคา้ และให้บริการต่าง ๆ 
เก่ียวกบัสินคา้ท่ีรับฝากเก็บ 

40 คลงัสินคา้ปลายทาง PLACE OF DELIVERY สถานท่ีสุดทา้ยท่ีจะส่งมอบ
สินค้าให้แก่ผูซ้ื้อ อาจเป็น
คลั ง สิ น ค้ า  ณ  เ มื อ งท่ า
ปลายทางหรือคลังสินค้า 
สถานท่ีท าการของผูซ้ื้อท่ีอยู่
ในอีกเมืองหน่ึง 

41 การบริการลูกคา้ Customer Service สนับสนุนให้กบัลูกคา้ของ
คุณทั้งก่อนและหลงัการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงช่วยให้พวก
เขามีประสบการณ์ท่ีดี  

42 
 
 

ค่าคืนตูสิ้นคา้เกินกวา่เวลา
ท่ีก าหนด 

 

Detention Charge 
 
 

ค่าคืนตูสิ้นคา้เกินกวา่เวลาท่ี
ก าหนด 
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43 ผูรั้บตราส่งสินคา้ Consignee ผูรั้บตราส่งสินค้า กรณีซ้ือ

ขายโดย L/Cวา่TO ORDER 
หรือระบุเป็นช่ือธนาคารผู ้
เปิด L/C กรณีซ้ือขายตรง
โดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุ
ช่ือผูรั้บสินคา้โดยตรง 

44 การจดัเก็บ Storage การจัดการในการรับ การ
จดัเก็บ หมายถึง การจดัส่ง
สินค้าให้ผูรั้บเพื่อกิจกรรม
การขาย 

45 ปลายน ้า Downstream ระบบความสัมพัน ธ์กับ
ลูกค้าหรือ CRM ถือเป็น
ระบบย่อยของ M/S มี
จุดประสงค์เพื่อให้บริการ
แก่ลูกคา้หลงัการขาย 

46 สินคา้กอง Bulk Cargo สินค้าทั่วไปท่ีไม่สามารถ
จัดเก็บเป็นหีบห่อได้ ซ่ึ ง
ประกอบด้วย สินค้าแห้ง 
และสินคา้เหลว เป็นสินคา้
ท่ีขนส่งคราวละมากๆ  

47 ศูนยก์ระจายสินคา้รวม Campus เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง
กระบวนการโล จิส ติก ส์ 
เป็นกลไกของโลจิสติกส์ท า
ให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้
ไปสู่ลูกคา้ 

48 การปล่อยสินคา้ Dispatch การล าเลียงตูค้อนเทนเนอร์
ข้ึนบนพาหนะขนส่งหรือ
จ านวนเงินท่ีจ่าย 

49 
 
 

สัญลกัษณ์/เครืองหมาย/
ป้ายก ากบัสินคา้ 

 

Shipping Marks 
 
 

สัญลกัษณ์/เครืองหมาย/ป้าย
ก ากบัสินคา้ 
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50 การขนถ่ายวสัดุ Material Handling การจัดเตรียมสถานท่ีและ

ต า แ ห น่ ง ข อ ง วัส ดุ เ พื่ อ
อ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ยหรือเก็บรักษา 

51 การจดัหา Sourcing การจดัการสินคา้ 
52 การใชพ้ื้นท่ี Assignment of Space การบริหารใชพ้ื้นท่ีให้คุม้ค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
53 การตรวจสอบโดยละเอียด Full examination ความถ่ีถว้นในการท างาน 

 54 การรวมสินคา้ของผูค้า้ Vendor consolidation การรวมสินค้าของพ่อค้า
หรือแม่คา้ 

55 สินคา้หมดอายุ End-of-life สินคา้ท่ีหมดอายุท่ีสามารถ
วางจ าห น่ ายได้  รวม ถึ ง
สินคา้ท่ีตกรุ่น หรือสินคา้ท่ี
ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซม 

56 ค่าคืนตูสิ้นคา้ท่ีชา้เกินกวา่
เวลาท่ีก าหนด 

Detention ค่าใช้จ่ายในขณะท่ีตู้สินค้า
อยูบ่นบกเกินก าหนด 

57 คลงัสินคา้ขนาดใหญ่ Consolidation Center คลังส าหรับรวมสินค้าซ่ึง
หน่วยใหญ่ในการรวบรวม
สินคา้  

58 ตูข้นาด 20 ฟุต Twenty foot Equipment 
Unit 

ตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 
ฟุต 

59 ตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 40 
ฟุต 

Forty foot Equipment Unit ตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 40 
ฟุต 

60 ใบแจง้หน้ี Invoice เอกสารและหลกัฐานวา่ได้
มีการส่งมอบสินคา้หรือ
ส่ิงของรายละเอียดและ
มูลค่าตามท่ีระบุ 

61 หมายเลขตูสิ้นคา้ Container and Seal No. หมายเลขตูสิ้นคา้ 
62 

 
ระยะเวลาปลอดค่าใชจ่้าย 

 
Free time 

 
ระยะเวลาปลอดค่าใชจ่้าย 
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64 รายการบรรจุสินคา้ Packing List เป็นเอกสารส าหรับแจ้งว่า

สินค้า ใด  ถูกบรร จุห รือ 
Packing มาแบบใด อยู่
กล่องใด โดยใบน้ีจะออก
โดยผูส่้งออก 

65 ภาษี Duty/Vat เงินท่ีรัฐ หรือทอ้งถ่ินบงัคบั
เก็บจากราษฎรเพื่อใชจ่้าย
ในการบริหารประเทศ  

66 การรับมอบสินคา้ Door To Door การรับมอบสินคา้จากสถาน
ท่ีตั้งของผูส่้งออก และส่ง
มอบสินคา้ไปถึงสถานท่ีตั้ง
ของผูน้ าเขา้ 

67 การใชพ้ื้นท่ี Assignment of Space การบริหารใชพ้ื้นท่ีใหคุ้ม้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

68 การคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

Demand  Forecasting การคาดการณ์ความตอ้งการ
ในตวัสินคา้หรือการบริการ 

69 การควบคุมสินคา้ดว้ย
อุณหภูมิ 

Temperature-controller การควบคุมอุณหภูมิของ
สินคา้โดยใช้เคร่ืองควบคุม
อุ ณ ห ภู มิ ล ด ห รื อ เ พิ่ ม
อุณหภูมิ 

70 การจดัการทรัพยากร Supply chain management กระบวนการโดยรวมของ
การไหลของวัสดุ  สินค้า 
และธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน
องค์ก าร ท่ี เ ป็นผู ้ส่ งมอบ 
ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย 

71 การช าระสินคา้ผา่น
ธนาคาร 

Letter Of Credit (L/C) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคาร ตามค าขอของ
ผูน้ าเขา้สินคา้  

72 
 
 

เอกสารท่ีใชใ้นการเตรียม
ออกของ 

 

Shipping Documents 
 
 

เอกสารท่ีใชใ้นการเตรียม
ออกของ ประกอบดว้ย BL 
หรือ AWB, Commercial
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73 ตน้ทุนแปรผนั Variable Cost ต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามปริมาณการผลิต 
74 ใบขนสินคา้ขาออก/  

ขาเขา้ 
Export / Import entry เอกสารส าหรับแจ้งข้อมูล

สินคา้ทั้งชนิด ราคา จ านวน
ให้กับกรมศุลกากรทราบ 
โ ด ยน า ไ ป คิ ด ภ า ษี แ ล ะ
จัด เก็บข้อ มูลการน า เข้า
ส่งออก 

75 ใบปล่อยสินคา้ Delivery order ใบน้ีผูน้ าเข้าจ  าเป็นต้องใช้
ส าหรับน าไปปล่อยตูสิ้นคา้
ท่ีท่าเรือหรือท่าอากาศยาย 
โดยผู ้ท่ีจะออกใบน้ีให้คือ
ผูใ้ห้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศ  

76 ใบเรียกเก็บเงิน Proforma Invoice เป็นใบท่ีใชส้ าหรับเรียกเก็บ
เงินอาจมีความคล้ายกบัใบ
แจ้งห น้ี  เพราะ เ ป็น ส่ิ ง ท่ี
จะแจ้งให้ ลูกค้าทราบถึง
ราคาของผลิตภณัฑ ์ 

77 ใบอนุญาตส่งออก Export Licence เอกสารท่ีน ามาใช้ต่อเม่ือ
สินค้า ท่ีจะส่งออกไปนั้ น
เป็นสินค้าประเภทต้องขอ
อนุญาตเพื่อส่งออก 

78 ลานตูสิ้นคา้ Container Yard ลานท่ีเก็บตูค้อนเทนเนอร์ 
79 การไหลแบบท่ีละช้ิน One-Piece Flow แน วท า ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

ส่งออก ช้ินงานแบบ 1 ช้ิน
ต่อ 1 ช้ิน 

80 สแตก็เกอร์ Stacker อุปกรณ์ยกซอ้นกนั 
81 

 
 

คอนเทนเนอร์ยกัษ ์
 
 

Bulk container 
 
 

ตูค้อนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
ท่ีไดรั้บการออกแบบข้ึน
เพื่อบรรทุกสินคา้ปริมาณ 
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ล าดบัท่ี ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอธิบายศพัท ์
82 รถฟอรคลิฟท ์ Forklift Truck เป็นรถท่ีใชส้ าหรับยกและ

ขน ยา้ยส่ิงของ 
83 สัญญาซ้ือท่ีคลุมระยะยาว Blanket Order การออกใบสั่งซ้ือล่วงหนา้

ใน ปริมาณมากๆ 
84 ระบบการสั่งซ้ือท่ี ประ

หยด 
Economic Order Quantity จ ะ สั่ ง ใ น ป ริ ม า ณ ห รื อ

จ านวนท่ีทั้ งให้ค่ าใช้ จ่าย
รวมต ่าท่ีสุด ซ่ึง ค่าใช้จ่าย
รวมนั้ นเกิดจาก ค่าใช้จ่าย
ในการสั่งซ้ือ 

85 ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา Carrying cost เป็นค่าใชจ่้ายในการเก็บ
และ การรักษาสภาพสินคา้
คงคลงั ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานได ้

86 สินคา้คงคลงัและการ 
จดัการคุณภาพ   

Inventory and Quality 
Management 

เ ป็น เ ร่ือง ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ
บุคคล สองกลุ่มคือลูกค้า 
และเจา้ของผลิตภณัฑ์ โดย
ทั้งสองฝ่ายตก ลงกัน โดย
ลูกค้า จะพิ จ ารณา  เ ร่ื อ ง
ลกัษณะสินคา้  

87 
 

ค่าใชจ่้ายในการตั้ง
เคร่ืองจกัรใหม่ 

Setup Cost ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี 
เคร่ืองจักรจะต้องเปล่ียน
การ ท างานหน่ึงไปท างาน
อีกอยา่ง หน่ึง  
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จดัการอยา่งเป็นระเบียบ Set in order จดัสินคา้หรือส่ิงของท่ีถูก
ใชน้ า ออกมาบ่อย ใหอ้ยูใ่น
บริเวณท่ี สามารถเขา้ถึงได้
ง่าย มีไกด ์ไลน์การทา งาน 

89 ชั้นวาง Rack ใชว้างสินคา้คงคลงั 
 

 



 
 

 

บทที ่4 

การวเิคราะห์ปัญหา 
                    ในการศึกษาการจดัการสินคา้ในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง 
จ  ากัด (ท่าเรือยูนิไทย) ศึกษาดูงานวนัท่ี 18 กันยายน 2562 วิเคราะห์ตามความส าเร็จโดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. ระบบ PMS (Post Management System) ท่ีใชใ้นการจดัเก็บกระเบ้ืองแผน่ใน
คลงัสินคา้ของบริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยูนิไทย) เน่ืองจากบริษทัใช้ระบบน้ีตั้งเร่ิม
ก่อตั้งบริษทัอาจมีระบบล่มการท างานระบบเก่าล่าช้า มีความซับซ้อน ท าให้การจดัเก็บกระเบ้ือง
หรือสินค้าอ่ืนๆมีผลกระทบ การจดัเก็บตรงกนัและเม่ือเวลาผ่านการใช้เทคโนโลยีมีการพฒันา
ระบบให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน มีความแม่นย  าในการจดัเก็บ การเขา้ถึงระบบงาน
คลงัสินคา้หรือในระบบน้ีช่ือ Warehouse CFS 
 

 
รูปภาพท่ี 4.1 หนา้โปรแกรมระบบ PMS Post Management System 

 
 2. การล าเลียงกระเบ้ืองแผน่ในคลงัสินคา้ บริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือ
ยูนิไทย) การล าเลียงกระเบ้ืองแผ่นหรือสินคา้อ่ืนๆภายในคลงัสินคา้มีอุปกรณ์พาหนะท่ีใช้เป็นรถ
ฟอร์คลิฟต์ รถยกพาเลทเพราะในคลงัสินคา้มีพื้นจ ากดั การใช้อุปกรณ์ล าเลียงจึงมีความสะดวก



 
 

 

 
รูปภาพท่ี4.2การล าเลียงสินคา้ 

 
 3. ขอ้ดีขอ้เสียของระบบ PMS (Post Management System)ท่ีใช้ในคลงัสินคา้
ทัว่ไประบบแต่ล่ะระบบมีความแตกต่างกนัออกไปทั้งการใชง้านท่ีมีความจ าเป็นของแต่ละบริษทัใน
ท่ีน้ีบริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง จดักดั (ท่าเรือยูนิไทย) เลือกใช้ระบบ PMS (Post Management 
System) เป็นระบบท่ีเหมาะสมกบับริษทั แต่ระบบน้ีก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียเช่นกนักบัระบบอ่ืนๆ 
ดงัน้ี 
 4. ขอ้ดีของระบบ PMS (Post Management System) 
 4.1 มีความแม่นย  าในการจดจ าขอ้มูล 
 4.2 สะดวกต่อการใชง้าน 

 4.3 ลดการท างานซ ้ าซอ้น 
 4.4 ตน้ทุนต ่า 
 4.5 มีประสิทธิภาพในการท างาน 
 4.6 สามารถบริหารพื้นท่ีในคลงัไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 4.7 ประหยดัเวลา 
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
  ในการศึกษาการจดัการสินคา้ในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง 
จดักดั (ท่าเรือยนิูไทย)  มีผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 

 
 

รูปภาพท่ี 5.1 ขอบคุณบริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จดักดั (ท่าเรือยนิูไทย) 
 1. ระบบ PMS (Post Management System) ท่ีใชใ้นการจดัเก็บกระเบ้ืองแผน่ใน
คลงัสินคา้ของบริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือยูนิไทย)  เน่ืองจากบริษทั ยูไนเต็ดไทย ชิป
ป้ิง จดักดั (ท่าเรือยูนิไทย)  บริษทัท่ีเป็นตวัแทนน าเขา้ส่งออก การขนส่งภายในและนอกประเทศ มี
การจดัการสินคา้และบริหารสินคา้ภายในคลงัสินคา้โดยใชร้ะบบ PMS (Post Management System) 
เพื่อบนัทึกขอ้มูล รายละเอียดของสินคา้ การจดัวางให้ตรงกบับล็อกท่ีไดก้ าหนดไวภ้ายในคลงั โดย
ในระบบ PMS (Post Management System) มีโปรแกรมหลกัท่ีใชใ้นคลงัสินคา้คือ  Warehouse CFS 
โปรแกรมยอ่ยอีก 5 โปรแกรมคือ 
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 1. Master  
 2. CFS Container Stuffing Request 
 3. Gate 
 4. Warehouse CFS 
 5. Report 
 โปรแกรมย่อยท่ี 4. Warehouse CFS เพราะเป็นโปรแกรมงานคลงัสินคา้ท่ีตอ้ง
กรอกรายละเอียดทั้งหมดลงในโปรแกรมน้ี เช่น เม่ือเรือเขา้มาเทียบท่าทางพนกังานจะท าการคีย์
รายละเอียดลงในระบบ PMS (Post Management System) วนัท่ีลงเรือเขา้ ช่ือเรือ ช่ือตูค้อนเทนเนอร์ 
จ  านวนสินคา้ท่ีมากบัเรือ  ใส่โลเคชัน่ท่ีน าสินคา้ไปจดัเก็บ 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี5.2 ลงัสินคา้
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ข้อเสนอแนะ  
 1. พนกังานน าสินคา้จดัเก็บตามบล็อกและกรอกขอ้มูลลงในระบบแลว้ เม่ือลูกคา้
ตอ้งการรับสินค้าลูกค้าจะต้องท าการช าระค่าใช้จ่ายก่อนท่ีกรมสรรพากรก่อนท่ีจะน ามาให้ยงั
พนักงานคลงัสินคา้พร้อมใบรับสินคา้ พนักงานก็จะกรอกรหัสรับสินค้าในระบบ PMS (Post 
Management System) โปรแกรม Warehouse CFS การจดัเก็บสินคา้ในคลงัจะตอ้งใส่ขอ้มูลให้
ถูกตอ้งเพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการรับสินคา้ 
 2. การล าเลียงกระเบ้ืองแผน่ในคลงัสินคา้ บริษทั ยไูนเตด็ไทย ชิปป้ิง จ  ากดั (ท่าเรือ
ยูนิไทย) ในคลงัสินคา้สามารถล าเลียงไดห้ลายรูปแบบเช่น คน รถฟอร์คลิฟต์ รถยกพาเลท  เพื่อ
ล าเลียงกระเบ้ืองแผน่หรือสินคา้อ่ืนๆไปส่งลูกคา้ ส่วนมากจากใชเ้ป็นรถเพื่อล าเลียงสินคา้เน่ืองจาก
ประหยดัเวลาในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
 3. ขอ้ดีขอ้เสียของระบบ PMS (Post Management System)ท่ีใช้ในคลงัสินคา้
ทัว่ไปจากการท่ีไดศึ้กษาระบบ PMS (Post Management System) มีขอ้ปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดนอ้ย
มากหรือแทบจะไม่มีขอ้ผดิพลาดเลย ระบบมีความแม่นย  าในการจดจ าขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด ลดการ
ท างานซ ้ าซ้อน สะดวกต่อการใชง้านในคลงัเป็นตวัช่วยจดัการ การวางสินคา้ การจดัเก็บให้มีความ
เป็นระเบียบและจดัการพื้นท่ีในคลงัใหมี้ความสมดุลคุม้ค่า 
 4. หลักการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเง่ือนไขด้านความรู้การน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเง่ือนไขด้านความรู้มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนการท างาน ท าให้การท างานมีความ
รอบคอบท่ีจะน าความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนัประกอบการวางแผน 
ข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญ 
 1. การเพิ่มเติมเน้ือหาในเน้ือเร่ืองให้มากข้ึน เนน้หัวขอ้ส าคญัเป็นหลกัให้มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 2. ปรับเปล่ียนสไลด์พาวเวอร์พอ้ย ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เพิ่มรูปภาพลด
เน้ือหาในสไลดใ์หน้อ้ยลง 
 3. โมเดลขาดความแข็งแรง ไม่มีความมัน่คงควรจะเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีความ
แขง็แรงไดม้าตรฐานมาท าโมเดล 


