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บทคัดย่อ 
                               ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้

มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเหล็กเส้น เพื่อศึกษาการลดเวลาหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการ

ผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการการประกอบ

อาชีพทางด้านโลจิสติกส์หรือด้านอ่ืนๆ เพื่อให้คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบัติการวางแผนการท างานให้ตระหนักในคุณธรรมและซื่อสัตย์ 

จากการศึกษาคร้ังนี้ได้ทราบถึงระบบการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบ
ทันเวลาพอดี ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญต่อ บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด และได้มีการพัฒนา
ธุรกิจด้านการจัดเก็บเหล็กเส้นภายในคลังสินค้าโดยการน าระบบ Just-in-Time เข้ามาใช้ในการลด
ระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และการบริหารคลังสินค้าเพื่อจัดเรียงสินค้า
อย่างถูกต้องตามระบบ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดเก็บเหล็กเส้น และผู้จัดท าได้น า
โปรแกรมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้าง
เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ และใช้ Microsoft Power point ในการน าเสนอข้อมูลและน ามาตกแต่งภาพให้
สวยงาม 
                       ผลจากการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และผู้จัดท าได้รับประโยชน์ 

จากการศึกษาดูงานในบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้ทราบถึงการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้น

แบบทันเวลาพอดีและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ดังกล่าว ผู้จัดท าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเล่มนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่

สนใจและสามารถน าไปต่อยอดเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้ และจะน าไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 

Pantip.com เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ 



 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการการศึกษาระบบการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี นี้จะ

ส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่มีผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยคณะผู้จัดท าได้รับความกรุณาความ

ช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก อาจารย์รัตนา ชาตรูประมัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่คอยให้

ค าแนะน าและช่วยเหลืออยู่เสมอรวมถึงอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการจักการโลจิสติกส์ ที่ได้ให้

ค าแนะน าต่าง ๆ ท าให้โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด จากคุณ ชัยวัฒน์ เปี่ยมกุลวนิช 

กรรมการผู้จัดการ ที่ให้คณะผู้จัดท าเข้าไปศึกษากระบวนการท างาน เป็นอย่างดีในเร่ืองของข้อมูล

ต่าง ๆ ของบริษัทและขอขอบคุณตัวแทนผู้ให้ข้อมูลที่พาเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ในบริษัทท าให้เกิดเป็น

โครงการเล่มนี้และท าให้โครงการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คณะผู้จัดท ารู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิในเป็นอย่างยิ่งกับโครงการเล่มนี้หวังว่า

โครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปและผู้ที่สนใจในการท าโครงการ หาก

ผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

คลังสินค้า(Warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้า

ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า

(Warehouse) มีวัตถุดิบ(Material),สินค้าส าเร็จรูป(Instant Products)การบริหารจัดการคลังสินค้า 

การรับ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับ เพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักการบริหาร ด าเนิน

ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การ

ควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการด าเนินงานเพื่อให้

ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด การจัดการคลังสินค้าต้องมีระบบและวิธีการต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้

ในการบริหารคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยังรวมไปถึงการกระจายสินค้าไปในที่ต่างๆ ให้

ถึงมือลูกค้าหรือน าไปสู่กระบวนการต่อไปอย่างปลอดภัยและตรงเวลาที่สุด และถูกต้องที่สุด ดังนั้น 

คลังสินค้าจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่บริษัท หรือองค์กรต้องให้ความส าคัญ และน าองค์ความรู้

ใหม่ๆ เข้ามาแก้ปัญหาการบริหารให้มีคุณภาพสูงสุด และมาตรฐานที่ดีที่สุด การวางแผนการบริหาร

คลังสินค้า เป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรประสบความส าเร็จ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงต้องมีการวางแผนที่ดี

และแยกประเภทสินค้าเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายค้นหาสะดวกเมื่อต้องการใช้งานลดการประปนของ

สินค้า ลดการเกิดความล่าช้าในการขนถ่ายและเสียหายได้ 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภททั่วไป ซึ่งมี

คลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าเป็นของตัวเอง เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตาม Order และส่ง

มอบไปยังกระบวนการต่อไป สินค้าที่น ามาจัดเก็บส่วนมากจะเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่รอการส่งออก

ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถูกล าเลียงมาโดยรถบรรทุก การจัดเก็บสินค้าจะถูกด าเนินการตามขั้นตอนโดยเร่ิม

จากการตรวจสอบสินค้าตาม Invoice และท าการรับเข้าระบบสินค้าจะถูกจัดเก็บตามบิลที่เซตไว้ใน

ระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดเรียงตามวันที่ก่อน-หลัง การจัดการเก็บสินค้าที่น าเข้ามา

จึงเป็นหน้าที่หลักของแผนกคลังสินค้า  ที่จะต้องให้ความส าคัญทุกอย่างในการจัดเก็บรักษาสินค้า 
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ดังนั้นคณะผู้จัดท าได้มีความสนใจที่เข้าไปศึกษา เร่ืองการศึกษาระบบการจัดการ

สินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เพื่อศึกษา

ระบบการจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเหล็กเส้น รวมถึงศึกษาการลด

เวลาหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ไปศึกษาต่อและน าไปประกอบอาชีพ ทางด้านโลจิสตกส์หรือด้านอ่ืนๆ ซึ่งข้อมูลใน

การศึกษาในคร้ังนี้คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติการวางแผนการท างาน และ

ตระหนักในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

เหล็กเส้น 

2. เพื่อศึกษาการลดเวลาหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด 

3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ในการประกอบ

อาชีพทางด้านโลจิสติกส์หรือด้านอ่ืนๆ 

4. เพื่อให้คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติการวางแผนการท างาน

ให้ตระหนักในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจถึงระบบการจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

เหล็กเส้น 

2. ได้ทราบถึงการลดเวลาหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด 

3. น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้การศึกษาต่อ และในการประกอบอาชีพ

ทางด้านโลจิสติกส์หรือด้านอ่ืนๆ 

4. คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติการวางแผนการท างานให้

ตระหนักในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัดผลิตสินค้าใช้ในงานก่อสร้างเพื่อลดเวลา และค่า

ต้นทุนในการก่อสร้างของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เน้นในการ

ส่งมอบที่ตรงเวลาและได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเราดูแลลูกค้าเสมือน

ครอบครัว สามชัยอินฟราเทค จ าหน่ายเหล็กโครงสร้างทั้งเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กตะแกง

เสริม คอนกรีต ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเราเน้นคุณภาพ และความ

ปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก มีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

2. รูปป้ายบริษัท 

3. แผนที ่

4. ผังองค์กร 

5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2548 และเมื่อปี 2558 ได้เปลี่ยน

จากสามชัยวายเค (Samchai YK) มาเป็น สามชัยอินฟราเทค (Samchai Infratech) ด้วยทุนจด

ทะเบียน 2,100,000 บาท ด้วยจุดประสงค์เพื่อมุ้งเน้นในการดีไซน์ และผลิตสินค้าใช้ในก่อสร้างเพื่อ

ลดเวลา และค้าต้นทุนในการก่อสร้างของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัท สามชัยอินฟราเทค 

จ ากัด เน้นในการส่งมอบที่ตรงเวลาและได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเราดูแลลูกค้า

เสมือนครอบครัวบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด จ าหน่ายเหล็กโครงสร้างทั้งเหล็กเส้น เหล็ก

รูปพรรณ เหล็กตะแกรงเสริม คอนกรีต ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเราเน้น

คุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 
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2. รูปป้ายหน้าบริษัทสามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

 

ภาพท่ี 2.1 หน้าบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด
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2. แผนท่ีบริษัท 

 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีไปบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 
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4. ผังองค์กร 

 

ภาพท่ี 2.3 ผังโครงสร้างองค์กร บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 
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5. นโยบาย / วิสัยทัศน์ 

ต้นทุนต้องประหยัด คุณภาพต้องพัฒนา 

การส่งมอบตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าพึงพอใจ 

ในด้านความปลอดภัย บริษัทมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการซ้อมการ

ดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่มี

คุณภาพนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วบริเวณโรงงาน 

ในด้านสวัสดิการบริษัทได้จัดให้มีตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดอบรมพนักงาน

เพื่อให้เกิดความรู้ และน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและได้จัดท ากิจกรรมของ

พนักงานให้เกิดความสามัคคีและผูกพันธุ์ต่อองค์กร 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศใน

การผลิตสินค้าโดยบริษัทจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงความ

ต้องการ บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่พนักงานให้มีการ

พฒันาฝีมืออย่างต่อเน่ือง และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

ภาพท่ี 2.4 โครงหลังคาส าเร็จรูป 

โครงหลังคาส าเร็จรูป (EZY Truss) 
เป็นนวัตกรรมของระบบโครงหลังคากึ่งส าเร็จรูปส าหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ 

และเป็นที่ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว ปัจจุบันได้รับความนิยมและการยอมรับจาก
โครงการบ้านจัดสรรคุณภาพ 

 

ภาพท่ี 2.5 ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต 

 
 

http://www.samchaiinfratech.com/EASYTRUSS.html
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ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 
ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตผลิตได้มาตรฐานและทันต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งมี

กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพที่มั่นใจในการส่งมอบ  

 

ภาพท่ี 2.6 เหล็กโครงสร้าง (H-Beam,I-Beam,Wide Flange) 
เหล็กโครงสร้าง (H-Beam,I-Beam,Wide Flange) 

เหล็กที่มองจากหน้าตัดแล้วจะเป็นรูปตัว H ตั้งตะแคงจะใช้ท าเสาคานในงาน

บ้านพักอาศัยหรืองานก่อสร้างขนาดเล็ก (ปีกเหล็กจะยาวและเป็นเส้นตรง) 

 

ภาพท่ี 2.7 ลวดผูกเหล็ก 

http://www.samchaiinfratech.com/WIREMESH.html
http://www.samchaiinfratech.com/H-Beam.html
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ภาพท่ี 2.8 เสาเอ็นทับหลังส าเร็จรูป 

เสาเอ็นทับหลังส าเร็จรูป 
ถ้าเปรียบเทียบเสากับคานเป็นกระดูกของบ้าน "เสาเอ็น - ทับหลัง" ก็เปรียบเสมือน

เส้นเอ็นที่ช่วยยึดเกาะประสานระหว่างผนังบ้านกับวงกบประตู -หน้าต่างช่วยป้องกันปัญหาการ
แตกร้าวของผนังการทรุดตัวของก าแพง 

 

ภาพท่ี 2.9 อิฐรับแรง 

อิฐรับแรง ( InnoBlock) 
อิฐ ( Innoblock )ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง ใช้เคร่ืองจักรในการผลิต ท าให้มั่นใจได้

ว่าทุกก้อนได้มาตรฐาน สามารถรับน้ าหนักได้ตามสเปค ทนน้ า ไฟ แผ่นดินไหว และลมพายุ 
 
 

http://www.samchaiinfratech.com/AnnealingWire.html
http://www.samchaiinfratech.com/Innoblock.html
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
กรณีศึกษาระบบการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ในการบริหารคลังสินค้าให้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถลดเวลาหรือระยะเวลารอคอยใน

บริษัทได้ทั้งหมด สะดวกและประหยัดเวลา โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของคลังสินค้า 

2. การจัดการคลังสินค้า 

3. การบริหารคลังสินค้า 

4. ระบบทันเวลาพอดี 

5. นิยามค าศัพท์ 

1. ความหมายของคลังสินค้า 

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 

คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่าง ๆ 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 ที่ใช้

เวลาและก าลังคนมากที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง จึงเรียกว่าศูนย์จ าหน่ายสินค้า  

อย่างไรก็ตาม ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้ายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความ

เป็นเจ้าของสายการผลิต การจ าหน่าย และการกระจายสินค้าที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่

ต้องการสร้างคลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 

คลังสินค้า 
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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 ส่งเข้าคลังสินค้า
และกระจายไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็น Spec ทั่วไปของสินค้าคงคลัง ความไม่แน่นอน
ของอุปสงค์ท าให้ผู้ผลิตต้องวางแผนและค านวณว่า จะจัดสรรปันส่วนการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด 
เพื่อน า สินค้าคงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินค้า การวางแผนจะท าให้ทราบว่าควรผลิต
จ านวนเท่าใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แต่ละชนิดจ านวนเท่าไรในวัตถุดิบที่มีอายุสั้นอย่างผักผลไม้ การ
วางแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้างจ าเป็นมาก เพราะสินค้าไม่มีความเป็นอิสระ มีเงื่อนไข ด้านเวลาเป็น
ข้อจ ากัด หากต้องการให้อิสระอาจน าเข้าห้องเย็น แต่เป็นการเพิ่มต้นทุน การทราบอุปสงค์ท าให้ได้
ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้าคงคลังส่งผลต่อเน่ืองต่อระบบการผลิตและจ าหน่ายสินค้า  

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

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 เป็นสถานที่เก็บรักษา
สินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการ 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 
                           1. เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 

                           2. เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต 

                           3. เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการสั่งซื้อในปริมาณมาก 

                           4. เพื่อใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบ เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซื้อวัตถุดิบ 

                           5. เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย 

                           6. เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ า 
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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. รักฝากสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้ารับได้ค่าตอบแทน 
2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั้นจ าน าไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการ 
3. ให้บริการด้านความเย็นโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับค่าตอบแทนหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด 
4. กระท าการใด ๆ ตามแบบพิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การน าเข้า การส่งออก การ

ขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระท าตามสัญญาเก็บของใน
คลังสินค้า “ การจัดตั้งบริษัทจ ากัดที่ประกอบคลังสินค้าสาธารณะ และการด าเนินงานทางธุรการ
ของกิจการคลังสินค้าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน และเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ” 

2. คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล  
องค์การของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจ 

หรือรัฐพาณิชย์รูปอื่น จุดมุ่งหมายหรือนโยบายหลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้ เพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น
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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 ดังนี้ 

1. คลังสินค้าท่ัวไป (General Merchandise Warehouses) เป็นคลังสินค้าที่
ออกแบบส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดใดก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีก คลังสินค้าแบบนี้จะ
เป็นคลังสินค้าแบบธรรมดาที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้า ซึ่งใช้วิธีเก็บรักษาสินค้าแบบธรรมดาไม่
ต้องใช้วิธีการเก็บรักษาแบบพิเศษอะไร ลักษณะโครงสร้างของอาคารเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป 
จะเป็นอาคารชั้นเดียวหรือหลายชั้น มีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้าน แต่โดยทั่วไปอาคารมาตรฐานจะ
เป็นแบบชั้นเดียวเพราะสะดวกในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายสินค้า สร้างด้วยคอนกรีต 

2. คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or Cold-Storage Warehouses) คลังสินค้าที่
มีอุปกรณ์ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ คลังสินค้าแบบนี้ใช้
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และยา โครงสร้างของคลังสินค้า
ห้องเย็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป คือ มีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้าน แต่จะมีขนาด
เล็กกว่าและมีการปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอก  

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouses) คลังสินค้าที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าบางชนิดซึ่งต้องรอการด าเนินการตามระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเว้นภาษี รอ
การเสียภาษี รอการตรวจ กรณีที่เป็นสินค้าควบคุมหรือสินค้าต้องห้าม 

4. คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Houseshold-Goods and 
Furniture Ware-houses) คลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษา
สินค้าและมักจะเป็นการเก็บรักษาเพียงชั่วคราวเท่านั้น วิธีการเก็บรักษาอาจจะเก็บในพื้นที่โล่ง คือ 
มีแต่หลังคา ไม่มีฝาผนังหรือเก็บเฉพาะที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 
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 5. คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง (Special-Commodity Warehouses) 
คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น ฝ้ายและขนสัตว์ เป็ นต้น 
โดยทั่วไปแต่ละคลังสินค้าจะเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้น
และให้บริการเฉพาะสินค้าชนิดน้ันเท่านั้น 

6. คลังสินค้าส าหรับสินค้าท่ีมีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Bulk Storage Warehouses)                    
คลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษาสินค้าที่มีจ านวนมากเป็นกองใหญ่ ลักษณะของคลังสินค้าแบบนี้อาจมี
ถังเพื่อบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลวหรือมีที่เก็บรักษาทั้งที่เป็นที่โล่งและมีหลังคา ส าหรับสินค้าแห้ง  

ข้อดีของคลังสาธารณะ 
1. มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการลูกค้า  
2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายราย 
3. เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 
4. มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of Scale) มากกว่า 
5. มีความยืดหยุ่นสูง 
6. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า 
ข้อเสียของคลังสาธารณะ  
1. อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่าง 
2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้าน 
3. พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 
กลุ่มคลังส่วนตัว (Private Warehouse) 

คลังส่วนตัวคือคลังโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งบริษัทหลาย ๆ แห่งได้สร้างคลังใน

พื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือ

สินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้า 

การจัดการคลังสินค้าประเภทนี้ไม่เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณสะสมในการเก็บ

รักษา แต่การวางแผนในการใช้เนื้อที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้า 

2. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้า 

จะประกอบด้วย  2  ส่วน คือ  ฝ่ายควบคุมสินค้า  จะท าหน้าที่ก าหนดความต้องการ 

จัดหาสินค้าและก าหนดความต้องการจัดหาสินค้าและก าหนด ชนิด  ปริมาณ  ที่จะสะสมสินค้าชนิด 

ใดซึ่งใช้หลักก าหนดความต้องการจัดหาสินค้าและก าหนด ชนิด ปริมาณ ที่จะสะสมสินค้าชนิดใด 

ซึ่งใช้หลัก  ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด  โดยมีหลักอยู่ว่า สั่งซื้อมาสะสมเฉพาะรายการที่จ าเป็น

ในปริมาณจ ากัด แต่ต้องไม่ขาดแคลนด้วยอัตราความถี่ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม 
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3. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้า                                                                                   

เป็นการลงทุนของเอกชน องค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับ

บริการการขนส่งสินค้าหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า โดย

กิจการเหล่านี้เป็นเจ้าของคลัง แต่สินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้า ฯ เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืน สินค้าที่

เก็บไว้ จะเป็นสินค้าที่พักรอการบรรทุกขนส่งต่อไป 

ข้อดีของคลังส่วนตัว 

1. มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 

2. มีความยืดหยุ่นสูง 

3. มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 

4. มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

ข้อเสียของคลังส่วนตัว 

1. ขาดความยืดหยุ่น  

2. ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน  

3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

 

ภาพท่ี 3.1 องค์ประกอบคลังสินค้า   
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2. 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 ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ 
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 ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงาน
เพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 
 

 

ภาพท่ี 3.2 กระบวนการจัดการคลังสินค้า 



18 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 
1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ

และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
4. สร้าง ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย

สินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก 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 คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่ง
ขนาดใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง                                     
                        4. คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง ในกรณีที่การ
ขนส่งจากผู้ผลิตมหีีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ ่คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้า 
ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบ ให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์   

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด  13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้

เป็น2กลุ่ม  คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการท างานของ

องค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่

เหลืออีก  5  กิจกรรม  ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร   ดังรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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1. การบริการลูกค้า  (  Customer  Service )  เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายาม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งจะท าได้ดีเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกิจกรรมโล
จิสติกส์อ่ืน ๆ  เข้ามาประกอบ  โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและครบตามจ 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 ) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการคลังสินค้า  อาทิ  การจัดเก็บสินค้า  การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า  อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า  ซึ่งในปัจจุบันกิจกรรมการบริหาร
คลังสินนับเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย 

7. Reverse  Logistics  คือกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน  ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าที่เสียหาย  หมดอายุการใช้งาน  เป็นต้น 

8. การจัดซื้อ  ( Purchasing)  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ  จัดหาวัตถุดิบ 
และบริการทั้งในส่วนของการเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  ก าหนดช่วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ 
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9. การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ(Part  and  Service  Support )  นับเป็น
ความรับผิดชอบต่อสินค้าหลังการขาย   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของบริการหลังการขายที่บริษัทให้กับ
ลูกค้า  โดยการจัดหาชิ้นส่วน  อะไหล่  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในกรณีที่สินค้าเกิดความช ารุด  ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าหลังการขายเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในอนาคต  เกิดความรู้สึกที่ดีกับยี่ห้อสินค้า  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้
บริษัทสามารถด ารงความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าไว้ได้ 
                          10. การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant  and  Warehouse  Site  Selection) 
การเลือกที่ตั้งโรงงานของโรงงานและคลังสินค้าจะต้องให้ความส าคัญกับความใกล้  – ไกลของ
แหล่งวัตถุดิบและลูกค้า  เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับระยะทางการขนส่ง  รวมถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย 

11. Material  Handling   เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ  และ
สินค้าคงคลังในระหว่างการผลิตรวมถึงการขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว   ภายในโรงงานหรือ
คลังสินค้า  วัตถุประสงค์ของการจัดการด้าน  คือเพื่อ 

1. ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด 
2. ลดจ านวน 
3. แก้ไขกระบวนการที่เป็นคอขวดให้มีการไหลได้ดีขึ้น 
4. ลดการขนถ่ายให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย 
12. บรรจุภัณฑ์  (Packaing)  ในด้านการตลาดนั้น  บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง

ถึงลักษณะภายนอกของสินค้า  ซึ่งจะต้องสามารถดึงผู้บริโภคให้สนใจในตัวสินค้า  แต่ทางด้านโลจิ
สติกส์  บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทส าคัญต่างออกไปจากด้านการตลาด  โดยประการแรก  บรรจุภัณฑ์
จะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะที่ มีการเคลื่อนย้าย  ประการที่
สอง  บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น 

13. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์   ( Logistics  Communications) การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร  ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กร  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และการตัดสินใจต่าง ๆ   สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  การสื่อสารที่ประสิทธิภาพขององค์กรควรจะมีลักษณะดังนี้ 

1. มีการสื่อสารระหว่างองค์กร  ซัพพลายเออร์  และลูกค้า 
2. มี ก ารสื่ อสารระหว่ า งหน่ วยง านภายในองค์ กรโดย เฉพาะฝ่ า ยกา ร

บัญช ี การตลาด  ฝ่ายผลิต 
3. มีการสื่อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง  13  กิจกรรม 
4. มีการสื่อสารกันในหน่วยงานย่อย   เช่นฝ่ายขายกับฝ่ายบริการลูกค้าในฝ่าย

การตลาด 
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5. มีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในระบบโซ่อุปทานที่ไม่ได้มีการติดต่อกับองค์กร
โดยตรง   

กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ทั้ง  13  กิจกรรม  อาจน ามาจัดเป็นกลุ่มได้  5  กลุ่ม   

คือกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการการผลิต   การตลาดและการบริการ

ลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ  การกระจายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง   การ

จัดส่ง  ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ 

 

ภาพท่ี 3.3 องค์ประกอบของโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติกส์ 

3. การบริหารคลังสินค้า 

การบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วย

ให้กิจการประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

การบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ย่อมน ามาซึ่งการลดต้นทุนด าเนินงานของกิจการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมี คุณภาพและทันเวลา การบริหาร

คลังสินค้าที่ไม่เป็นระบบ ย่อมจะส่งผลให้การกระจายสินค้าไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้า ขาดความ

ต่อเน่ือง  และไม่ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้สร้างความสิ้นปลืองค่าใช้ 

จ่ายในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก การมีคลังสินค้าเพื่อส ารองสินค้าคงคลัง(Inventory) ในปริมาณ

ที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงค์และอุปทานของการด าเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ 

การบริหารคลังสินค้า  จะจัดการตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจ่ายออกซึ่งสินค้า

ประเภทต่าง จึงต้องอาศัยเคร่ืองมือส าคัญคือการมีระบบSoftware และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(Information Technology)หรือระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งจะ

เป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการด าเนินงาน ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และยัง

จะเป็นตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน าสินค้านั้นไปจัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะ

เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่งโซนจัดวางสินค้าให้

เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ระหว่างสินค้าที่มีกลิ่น สินค้าเคร่ืองอุปโภค -บริโภค และสินค้าที่เป็น

เคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้อง นอกจากนี้ Software ยัง

ช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไปจากคลังสินค้า และเมื่อตัดสต็อกออกแล้ว พนักงานก็จะน า

สินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยทันที 

หัวใจหลักของการบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้อง

พิจารณาถึงการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลังใน 2 ส่วนส าคัญหลักๆ ดังจะ

กล่าวถึงต่อไปนี้ 

1. ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Cost) เกิดจากกิจกรรมการให้บริการ

ภายในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ

ต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถด าเนินงานเองที่เรียกว่า In-house และการจ้างให้

ผู้อ่ืนด าเนินการให้ หรือเช่าคลังสินค้าของผู้อ่ืนที่เรียกว่า Outsource ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง

ตัดสินใจว่าจะเลือกด าเนินการเอง หรือจ้างผู้อ่ืนที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า 

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
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ค านึงถึงมากที่สุดก็คือ เทคนิคในการลด ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง นั่นก็คือท า

อย่างไรที่ 

จะจัดการให้ต้นทุนการสต็อกสินค้าต่ าที่สุด ซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ ”ระบบการผลิต

แบบทันเวลาพอดี” ที่เรียกว่า Just in time(JIT) เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ตราบ

กระทั่งปัจจุบันระบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ การผลิตแบบทันเวลาพอดี เป็นระบบผลิตที่มุ่งเน้น

ก าจัดความสูญเสีย 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 

การปฏิบัติงานในส่วนของการผลิตจะต้องพิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ 

จนถึงเมื่อกิจการได้รับการช าระเงินจากลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเป้าหมายคือการลดช่วงเวลา

ด าเนินการให้สั้นลงมากที่สุด ด้วยการก าจัดความสูญเปล่าที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่า 

การบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลังนั้นไม่มีสูตรตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของธุรกิจว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องใช้พื้นที่ ระยะเวลา และต้นทุนในการสต็อกสินค้าที่มี

ความแตกต่างกัน แต่โดยหลักการแล้วก็จะต้องมีการประเมินความต้องการของตลาดในแต่ละ

ช่วงเวลา เพื่อจะได้วางแผนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลานั้น ๆ แต่ในโลกแห่ง

ความเป็นจริงนั้น ความต้องการของลูกค้าในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการหยุดนิ่ง 

เพราะในแต่ละวันผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่าการเก็บ 

สต็อกสินค้าจะมีขั้นตอนด าเนินงานมากมาย ซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ แต่หากมองในแง่

ธุรกิจแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากข้อจ ากัดของลูกค้า

แต่ละรายไม่เหมือนกัน แต่ก็จ าเป็นต้องเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อการผลิตในระยะต่อ ๆ ไป เพราะเมื่อ

วัตถุหมดแล้วก็จะไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน ท าให้สายการผลิตด้านโรงงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งก็จะ

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยปริยายจากการหยุดผลิตในแต่ละช่วงเวลา 



24 
 

การวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในแต่ละห้วงเวลา 

นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ 

และการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์ เพราะหากมีการประสานความร่วมมือกัน

เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดระบบการวางแผนงานที่ผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า Co-

Planning อันจะส่งผลให้การผลิตสินค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ไม่เกิดการเก็บสต็อกสินค้า

เพื่อรอผลิตที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพตลาดในขณะนั้น ซึ่งก็สามารถลดต้นทุนของกิจการ

ได้ทางหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป การสร้างคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อรองรับการเก็บสต็อกสินค้าภายใน

บริษัทนั้น หากเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็คงจะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ และ

ความคุ้มค่าในการลงทุนก่อน เพราะการสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก มีค่าใช้จ่ายด้าน

ที่ดิน รวมถึงการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่จะมีราคาค่าที่ดินที่แตกต่างกันไปในแต่ละท าเล 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระดับต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ

ติดตั้งระบบเทคโนโลยี รวมถึงค่าโสหุ้ยที่แฝงอยู่อีกจ านวนหนึ่ง แต่ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามไปนั่น

ก็คือ ท าอย่างไรที่จะไม่ต้องมีคลังสินค้าเพื่อการสต็อกสินค้า เพราะนั่นย่อมหมายถึงการไม่มีต้นทุน

ส่วนเพิ่มจ านวนมากจากการเก็บรักษาสินค้า แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นจริง ๆ ที่จะต้องมีคลังสินค้า 

ล าดับแรกก็จะต้องศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งก็จะต้องสอดรับกับธุรกิจที่ท าอยู่  เพราะ

คลังสินค้ามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และนโยบายของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อจะได้

ก าหนดรูปแบบและท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมว่า ควรตั้งอยู่ในแหล่งของลูกค้า ตั้งอยู่ในแหล่งผลิต หรือ

ควรตั้งอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ เมื่อก าหนดรูปแบบคลังสินค้าได้แล้ว ภายหลังจากนั้นจึงพิจารณาว่า

คลังสินค้าจะใช้กับลูกค้ากลุ่มใด ใช้กับกลุ่มสินค้าอะไร นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงอัตร าความ

ต้องการในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าว่าจะใช้

เทคโนโลยีอะไร ต้องจัดพื้นที่ส าหรับพนักงานมากน้อยเพียงใด รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการขยายการลงทุนในอนาคต

ด้วย เพราะการสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก จึงควรต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด

รอบคอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ส าคัญคือเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบบาร์โค๊ด ฯลฯ ซึ่งก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องให้ความส าคัญก่อน

การตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

การค านวณความต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า 

1. ปริมาณของสินค้าที่จะเก็บ พิจารณาปริมาณของยอดขายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 
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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 

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  

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
ประโยชน์ท่ีได้รับของการบริหารสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น 

2. เงินลงทุนในสินค้าคงคลังน้อยลง 

3. ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังลงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนลดลง 

4. สามารถตั้งราคาขายให้ต่ ากว่าคู่แข่งขันได้ 

5. ธุรกิจได้รับก าไรเพิ่มขึ้น 
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4. ระบบทันเวลาพอดี 

JIT ระบบทันเวลาพอดี ย่อมาจากค าว่า Just-in-time ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบ

การส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ มาถึงผู้ใช้ในเวลาที่ต้องการ และจ านวนที่ต้องการใช้เท่านั้น 

ระบบทันเวลาพอดี อาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น ระบบสินค้าคงคลังเท่ากับศูนย์ (Zero Inventory) หรือ 

ระบบการผลิตที่ไม่มีสินค้าคงคลัง (Stockless Production) หรือ ระบบสั่งวัสดุเมื่อต้องการ (Material 

as needed) โดยส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิต 

คุณสมบัติของระบบ JIT 

1. ช่วยลดสินค้าคงคลัง ท าให้ลดขนาดพื้นที่ในการเก็บ 

2. สามารถก าหนดเวลาในการรับของได้ 
3. ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง การหยิบ การยกขน 

4. ลดเวลาในการจัดเรียง การจัดเก็บสินค้า 
ลักษณะของระบบ JIT 

1. การไหลของวัสดุแบบดึง (Pull Method of Material Flow) เป็นวิธีการที่ใช้

ความต้องการของลูกค้าเป็นเคร่ืองก าหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ ซึ่งลูกค้าในที่นี้ ไม่ได้

หมายถึงเฉพาะลูกค้าผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบุคลากรในส่วนงานอ่ืนที่ต้องการงาน

ระหว่างท าหรือวัตถุดิบ  

2. การรักษาคุณภาพในระดับสูงอย่างคงท่ี (Consistently High Quality) ระบบ 

JIT เป็นระบบการด าเนินงานที่ค้นหาและขจัดเศษซาก หรือชิ้นงานที่เสียออกจากกระบวนการ 

เพื่อให้ระบบการไหลของงานเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ JIT จะมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยการควบคุม

คุณภาพของสินค้าและบริการโดยเทคนิคการจัดการคุณภาพ เช่น TQM เพื่อให้สินค้าและบริการมี

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยระบบ JIT จะควบคุมคุณภาพที่แหล่งวัตถุดิบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะ

เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

 3. ปริมาณการผลิตขนาดเล็ก (Small Lot Size) ระบบ JIT จะพยายามควบคุมวัสดุ

คงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บและ

ต้นทุนค่าเสียโอกาสจึงผลิตในปริมาณที่ต้องการ  

4.ระยะเวลาการตัดตั้งและเร่ิมด าเนินงานสั้น (Short Setup Time) ผลจากการลด

ขนาดการผลิตให้เล็กลงท าให้ฝ่ายผลิตต้องเพิ่มความถี่ในการจัดการขึ้น ขณะที่ต้องท าให้เวลาของ

การจัดการลดลง ดังนั้นถ้าจัดเวลาให้มีช่วงเวลาของการผลิตที่ใช้เวลามาก จะท าให้เกิดการสูญเสีย

เวลา เกิดเวลาว่าเปล่าของพนักงานและอุปกรณ์ ดังนั้นผู้ควบคุมกระบวนการผลิตจึงต้องลดเวลาของ

การจัดตารางเวลาให้สั้นลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่และสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตจ านวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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น้อย ในทางปฏิบัติการที่จะให้เวลาในการติดตั้งและเร่ิมด าเนินงานสั้น ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ

อย่างใกล้ชิด 

 5. ภาระงานของสถานีปฏิบัติงานอยู่ในระดับเดียวกัน (Uniform Workstation 

Load) ถ้าการท างานของสถานีท างานเป็นไปอย่างคงที่และสม่ าเสมอ การปฏิบัติงานที่เป็นแบบ

เดียวกันสามารถที่จะบรรลุผลส าเร็จได้โดยที่ชิ้นส่วนประกอบเป็นแบบเดียวกัน การผลิตในแต่ละ

วันเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน และมีปริมาณที่เท่าๆ กัน ซึ่งเป็นผลท าให้ความต้องการชิ้นงานในแต่ละ

สถานีเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ การวางแผนก าลังการผลิต การปรับปรุงวิธีการให้อยู่ในจุดที่วิกฤติ และ

การท างานในระดับที่สมดุล  

6. ส่วนประกอบและวิธีการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standardized Components 

and Work Method) การก าหนด “ชิ้นส่วนมาตรฐาน” ที่เรียกว่า “Part Commonality” หรือ 

“Modularity” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่ด าเนินงานซ้ า โดยที่ส่วนประกอบ 

และวิธีการท างานเป็นมาตรฐานจะช่วยให้ระบบการผลิตบรรลุเป้าหมายและผลิตภาพที่สูง และมี

ระดับวัสดุคงคลังที่ต่ า 

7. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ขายวัตถุดิบ (Close Supplier Ties) เป็นสิ่งส าคัญ

เนื่องจากระบบ JIT มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการให้วัสดุคงคลังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งท าให้การจัดส่งมี

บ่อยคร้ังมาขึ้น โดยใช้ระยะเวลารอคอยที่สั้นลง ประการส าคัญการส่งของต้องมาถึงตรงเวลาและ

วัตถุดิบต้องมีคุณภาพ 

 8. แรงงานยืดหยุ่น (Flexible Work Force) หมายถึง พนักงานที่ถูกพัฒนาให้มี

ทักษะที่หลากหลายสามารถท างานได้มากกว่าหนึ่งอย่าง โดยที่ประโยชน์ของแรงงานยืดหยุ่น คือ 

พนักงานสามารถที่จะไปท างานในแผนกผลิตอ่ืนได้ เพื่อที่จะสามารถลดภาวะคอขวด (Bottle Neck)  

หรือ การที่มีปริมาณงานค้างอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือคนงานสามารถท างานแทน

บุคคลอ่ืนที่ขาดงานได้ ถึงแม้ว่าการให้คนงานไปท างานที่ไม่มีความถนัดอาจท าให้ประสิทธิภาพ

ของการท างานลดลง แต่การหมุนเวียนงานอย่างเป็นระบบสามารถที่จะความเบื่อหน่าย และท าให้

คนงานมีความตื่นตัวได้ 

9. ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ (Product Focus) ถ้าหากปริมาณการผลิตของ

ผลิตภัณฑ์บางประเภทมีจ านวนมากพอ เราสามารถที่จะจัดกลุ่มของคนงานและเคร่ืองจักรให้

สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความถี่ในการปรับเปลี่ยนและเร่ิมด าเนินงาน แต่ถ้าปริมาณของ

ผลิตภัณฑ์มีไม่มากพอ เราสามารถใช้วิธีรวมกลุ่มเทคโนโลยี (Group Technology) เพื่อที่จะ

ออกแบบสายการผลิตขนาดเล็ก ซึ่งกรรมวิธีการผลิตและใช้อุปกรณ์ร่วมกัน นอกจากนี้การที่คนงาน
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หนึ่งคนสามารถคุมเคร่ืองจักรหลายเคร่ือง (One Worker, Multiple Machines) หรือที่เรียกว่า เทคนิค 

OWMM โดยเคร่ืองจักรแต่ละตัวถูกออกแบบและจัดระบบให้ท างานต่อเนื่องกัน  เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

10. การผลิตแบบอัตโนมัติ (Automatic Production) การน าเคร่ืองจักรมาใช้แทน

แรงงานคนมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จของระบบ JIT และเป็นกุญแจส าคัญในการผลิตแบบ

ต้นทุนต่ า โดยผู้ บ ริห ารต้ อ งว างแผนการใช้ ง าน เค ร่ื องจั ก ร อัตโนมั ติ อ ย่ า ง รอบคอบ  

                                11. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เนื่องจากระบบ JIT 

ให้ความส าคัญในเร่ืองการไหลของวัตถุดิบและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้ง

การจัดให้มีวัตถุดิบส ารองไว้ในระดับต่ า ตลอดจนมีวัฏจักรการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน ดังนั้น

หากเกิดปัญหาเคร่ืองจักรขัดข้องขึ้นมากะทันหันก็อาจส่งผลเสียต่อระบบการผลิต การบ ารุงรักษา

เชิงป้องกันจะช่วยลดความถี่ และการขัดข้องของเคร่ืองจักร โดยการบ ารุงรักษาถูกจัดท าขึ้นตาม

ตารางเวลาให้สมดุลกันระหว่างต้นทุนการบ ารุงรักษา และความเสี่ยงของต้นทุนที่เกิดจากการ

เสียหายของเคร่ืองจักร 

ระบบ JIT ให้ความส าคัญกับการลดความไม่มีประสิทธิภาพและเวลาที่สูญไปใน

กระบวนการผลิต เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการท าให้วัสดุคงคลังลดลงเป็นสิ่งที่จ าเป็นของการ

ด าเนินงานระบบ JIT โดยระบบ JIT อาจถูกเรียกในชื่อต่อไปนี้ เช่น ระบบการผลิตแบบ Lean (Lean 

Production) ระบบวัสดุคงคลังเป็นศูนย์ (Zero Inventory) ระบบการผลิต Synchronous (Syehronous 

Manufacturing) ระบบการผลิตแบบ Stockless (Stockless Production) ระบบวัสดุตามความต้องการ 

(Material as Needed) หรือระบบการผลิตแบบไหลต่อเนื่อง (Continuous Flow Manufacturing) ซึ่ง

อาจเรียกแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมขององค์กร 

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time System หรือ JIT)       

 การผลิตแบบ Just In Time หรือ JIT  คือ การผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่

ต้องการ ด้วยจ านวนที่ต้องการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเคร่ืองก าหนดปริมาณการผลิต

และการใช้วัตถุดิบ ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ที่ต้องการงานระหว่างท า (Work In 

Process) หรือวัตถุดิบ (Raw Material) เพื่อให้เกิดการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้วัสดุคงคลังที่

ไม่จ าเป็นในรูปของวัตถุดิบ (Raw Material), งานระหว่างท า (Work In Process) และสินค้าส าเร็จรูป 

(FinishedGoods) กลายเป็นศูนย์  
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วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

                           1. ต้องการควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์  

2. ต้องการลดเวลาน าหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด 

3. ต้องการขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตให้เป็นศูนย์  

ผลกระทบจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

1. ปริมาณการผลิตขนาดเล็ก ระบบ JIT จะพยายามควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ใน

ระดับที่น้อยที่สุดเพื่อไม่ก่อนให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บและต้นทุนค่าเสียโอกาส  

2. ระยะเวลาการติดตั้งและเร่ิมด าเนินงานสั้น ผลจากการลดขนาดการผลิตให้เล็ก

ลง ท าให้ฝ่ายผลิตต้องเพิ่มความถี่ในการจัดการขึ้น ดังนั้น ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตจึงต้องลดเวลา

การติดตั้งให้สั้นลงเพื่อไม่ให้เกิดเวลาว่างเปล่าของพนักงานและอุปกรณ์ 

3. วัสดุคงคลังในระบบการผลิตลดลง เหตุผลที่จ าเป็นต้องมีวัสดุคงคลังส ารองเกิด

จากความไม่แน่นอน ไม่สม่ าเสมอที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวน การผลิต ระบบ JIT มีนโยบายที่จะ

ขจัดวัสดุคงคลังส ารองออกไปจากกระบวนการผลิตให้หมด 

4. สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพ 

ประโยชน์ท่ีเกิดจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

1. เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นและลดของเสียจากการผลิตให้น้อยลง 

เน่ืองจากเมื่อชิ้นงานเสร็จก็จะส่งไปยังคนต่อไปทันที และเมื่อพบข้อบกพร่องก็จะรีบแจ้งให้คนงาน

ที่ผลิตทราบทันทีเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง จึงท าให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น  

                        2. ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็ว เนื่องจากการผลิตมีความคล่องตัวสูง 

การเตรียมการผลิตใช้เวลาน้อยและสายการผลิตก็สามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 

ท าให้สินค้าส าเร็จรูปคงคลังเหลืออยู่น้อยมาก การพยากรณ์การผลิตก็แม่นย าขึ้น ผู้บริหารไม่ต้อง

เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงงาน ท าให้มีเวลาเหลือส าหรับการก าหนดนโยบาย 

วางแผนการตลาด หรือท าเร่ืองอ่ืน ๆ 3. คนงานจะมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานของ

ส่วนรวมสูง เนื่องจากจะต้องผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูง ส่งต่อให้คนงานคนต่อไป คนงานทุกคน

ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

ระบบ คัมบัง (Kanban System) 

ระบบคัมบัง ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบ  JIT โดยใช้ระบบดึง 

ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารเพื่อให้การผลิตในแต่ละขั้นมีจังหวะความเร็วในการผลิตที่
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สอดคล้องกัน เป็นการควบคุมการไหลของงาน   คัมบังเป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลว่า บัตร หรือ  สัญญาณ 

ที่บ่งบอกให้รู้ถึงความต้องการว่าให้ท าอะไร จ านวนเท่าไร   โดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนบัตรที่

บรรจุสารสนเทศต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิต (แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นบัตรเสมอไป อาจเป็น ภาชนะ 

หรือ พื้นที่ท างาน หรือ สัญญาณไฟ  ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมกับการใช้งาน)โดยจุดเร่ิมต้นของ

การดึงมาจากความต้องการของลูกค้า  ซึ่งเป็นผู้ดึงผลิตภัณฑ์จากโรงงานออกไป ทางโรงงานก็จะ

เร่ิมท าการผลิตผลิตภัณฑ์เข้ามาทดแทน หลังจากนั้นกระบวนการถัดไปทางต้นน้ าก็จะถูกดึงให้ท า

การผลิตตามๆกันมา ตั้งแต่กระบวนการสุดท้ายจนกระทั่งถึงการดึงวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบ  คัมบังโดย

ทั่วๆ ไปจะแบ่งออกเป็น2  ชนิดคือ คัมบังที่ใช้ในการสั่งผลิต และ คัมบังที่ใช้ในการเบิกวัสดุ   ดัง

แสดงตัวอย่างในรูป จากรูป เป็นตัวอย่างของระบบคัมบัง 2 ใบ บัตร P จะมีความหมายถึงบัตรคัมบัง

สั่งผลิตและบัตรM จะหมายถึงคัมบังเบิกหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ในรูปเป็นการแสดงการ

การประสานงานกันระหว่าง 2 หน่วยผลิต หน่วยหนึ่งสมมติว่าเป็นหน่วยของผู้ใช้  อีกหน่วยหนึ่งถือ

ว่าเป็นหน่วยของผู้ส่งมอบชิ้นส่วน  เมื่อหน่วยงานผู้ใช้ มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนเพื่อท าการผลิต ก็

จะไปน าชิ้นส่วนมาจากหน่วยงานของผู้ส่งมอบ โดยใช้บัตร  M ใส่ภาชนะเปล่าแล้วเคลื่อนย้าย

ชิ้นส่วนไปหน่วยงานผู้ส่งมอบ เมื่อไปถึงจึงน าบัตร M ใส่ลงไปแทนที่ภาชนะที่มีชิ้นส่วนที่ต้องการ

อยู่แล้ว บัตรM จะเสมือนเป็นใบอนุญาตให้เราท าการเคลื่อนย้ายได้ หรือเบิกกลับไปยังหน่วยงานผู้

ใช้ได้ แต่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุชิ้นส่วนกลับไปจะต้องเอาบัตร  P ซึ่งปกติจะเสียบอยู่ใน

กล่องภาชนะที่บรรจุชิ้นส่วนไว้  ออกมาแขวนไว้ที่ป้าย เพื่อเป็นการสั่งให้พนักงานของหน่วยผลิตผู้

ส่งมอบท าการผลิตชิ้นส่วนทดแทนชิ้นส่วนที่ถูกเบิกถอนไป พนักงานหน่วยผลิตผู้ส่งมอบเมื่อเห็น

บัตร P ก็จะท าการผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาทดแทนตามชนิดและจ านวนที่ก าหนดไว้ในในบัตร P เมื่อผลิต

เสร็จแล้วก็น าบัตร P มาใส่ไว้ในภาชนะที่มีชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมา การท างานจะวนเวียนซ้ าอยู่เช่นนี้

ตาม ชนิดของชิ้นส่วน อัตราเร็วของชิ้นส่วน และต่อเน่ืองไปเร่ือยๆจนถึงขั้นตอนผลิตต้นน้ า 

องค์ประกอบของ (Just-In-Time) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างตนพอจะสรุปได้ว่า ระบบการผลิตแบบ JIT จะเป็นระบบการ

ผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ด้วยความคล่องตัว และไร้

ความสูญเสีย ตามเจตนารมณ์ และอุดมการณ์นั้นจ าเป็นต้องมีการองค์ประกอบสนับสนุนหลายอย่าง 

ซึ่งผู้บริหารที่คิดจะน าระบบ JIT เข้ามาใช้ในองค์กรของตนจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการ

ผลิตและสภาพแวดล้อมในองค์กรของตนให้เข้าใกล้แนวทางของJIT ให้ได้มากที่สุด ซึ่งแนวทาง

ดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้              
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1. ต้องมีการจัดสมดุลการไหลในสายการผลิต โดยจัดให้แต่ละสถานีงานมีภาระ

งานเท่ากัน (มิใช่ก าลังการผลิตที่สมดุลหรือเท่ากัน) และสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายต้องก าจัดเวลาในการตั้งเคร่ืองหรือเตรียมเคร่ือง (Setup Time) ในการเปลี่ยนแปลงรุ่น

การผลิต ให้หมดไปหรือให้เหลือเวลาให้น้อยที่สุด โดยอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกกระบวนการ

ผลิตที่ส าคัญจะต้องใช้เวลาในการเตรียมเคร่ืองหรือตั้งเคร่ืองไม่เกิน 10 นาที              

2. ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์ และ 

วิศวกรรมการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง 

3. ลดขนาดรุ่นของการผลิตในแต่ละคร้ัง (Small lot size) ตามแนวทาง

ของ JIT ขนาดของรุ่นการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจะต้องพยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมี

ความถี่ในการสั่งสูง อาจจะวันละหลายเทียว ในกรณีของการผลิต จะต้องก าจัดเวลาในการตั้งเคร่ือง

ให้เหลือน้อยที่สุด (เข้าใกล้ศูนย์) ส่วนในกรณีของการสั่งซื้อ ผู้ส่งมอบต้องอยู่ไม่ไกลเกินไปและ

ต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ส่งมอบ  ซึ่งความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวอาจจะเกิดจาก

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนาน มีความเชื่อถือได้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และ การส่งมอบ 

(ตรงเวลา สถานที และครบตามจ านวน)              

4. พัฒนาให้พนักงานมีความช านาญหลายอย่าง สามารถท างานแบบข้ามสายงาน 

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถรองรับกับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทั้งชนิดและจ านวน ความช านาญหลายด้านของพนักงานหมายถึงพนักงานคนเดียวสามารถควบคุม

หรือปฏิบัติงานได้กับหลายเคร่ืองจักรและหลายกระบวนการ เช่นงาน ผลิต งานซ่อมบ ารุง และงาน

ตรวจสอบ เป็นต้น 

5. มีระบบการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิผล สามารถดูแลเคร่ืองจักรให้มีความพร้อม 

ในการใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตลอดเวลา การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเป็นสิ่งจ าเป็น ในระบบ JIT จะ

ใช้แนวทาง การซ่อมบ ารุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือที่เรียกสั้นๆ

ว่า TPM ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะให้พนักงานฝ่ายผลิตเข้ามามีบทบาทในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร

ด้วย ในการผลิตแบบ JIT เคร่ืองจักรจะได้รับโอกาสในการซ่อมบ ารุงมากกว่าการผลิตปริมาณมาก 

6. ต้องสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคุณภาพสูงได้อย่างสม่ าเสมอ (Consistently 

High Quality Level) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่จ า เป็นมากในระบบการผลิต

แบบ JIT   หลักการควบคุมคุณภาพของ JIT เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน และควบคุม

คุณภาพที่กระบวนการ หรือ แหล่งที่ผลิตผลิตภัณฑ 
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7. มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบ ระบบการผลิตแบบ  JIT ต้องการ

ความสัมพันธ์ที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์รวมกัน มีความเชื่อถือได้ และมีความร่วมมือ

กันในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 

8. มีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป้าหมาย

ของJIT คือ การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ไหลลื่นอย่างคล่องตัว สม่ าเสมอ ของ

วัสดุที่มีคุณภาพทั่วทั้งระบบ โดยไม่เกิดการสะดุด ความส าเร็จจะท าได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการขจัดอุปสรรคยุ่งยากในระบบให้หมดไป และพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นเลิศ 

ขึ้นมาแทน ดังนั้นการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องอยู่คู่กับระบบ JIT ตลอดไป 

การประยุกต์ระบบ JIT เชิงกลยุทธ์ 

ระบบ  JIT เหมาะสมกับกลยุทธ์การด าเนินงานที่ต้องการปรับปรุงอัตราการ

หมุนเวียนของวัสดุคงคลัง และผลิตภาพของแรงงาน เนื่องจากระบบของ  JIT จะให้ความส าคัญกับ

การลดวงจรวัสดุคงคลัง การปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง และการเพิ่มผลผลิตของ

แรงงาน ซึ่งจะพิจารณาถึงการประยุกต์ระบบ JIT เชิงกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ล าดับความส าคัญในการแข่งขัน (Competitive Priorities) ระบบ JIT จะให้

ความส าคัญกับต้นทุนที่ต่ าและคุณภาพที่คงที่ โดยออกแบบระบบให้มีความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์และความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต แต่ระบบการผลิตที่เฉพาะเจาะจงตามความ

ต้องการของลูกค้าจะไม่เหมาะสม 

2. กลยุทธ์การก าหนดต าแหน่ง (Positioning Strategy) ระบบ JIT จะเป็นระบบการ

ผลิตแบบให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ โดยจัดคนงานและเคร่ืองจักรให้อยู่รอบๆ การไหลของ

ผลิตภัณฑ์ และจัดให้เหมาะสมกับล าดับการด าเนินงานในสายการผลิต เมื่องานเสร็จจากสถานีหนึ่ง

จะถูกส่งต่อไปยังสถานีต่อไปในทันที ซึ่งจะลดเวลารอคอยและวัสดุคงคลังของโรงงาน นอกจากนี้ 

กระบวนการที่ท าซ้ าจะช่วยให้มองเห็นปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างชัดเจน 

3. ประโยชน์ในการด าเนินการ (Operational Benefits) ระบบ JIT มีประโยชน์ใน

การด าเนินการ คือ ลดความต้องการพื้นที่ลง, ลดการลงทุนในวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง โดยเฉพาะ

การจัดซื้อวัตถุดิบอะไหล่งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป , ลดช่วงเวลารอคอยในกระบวนการ

ผลิตเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแรงงานทั้งทางตรง และทางอ้อม , เพิ่มปริมาณการใช้งานเคร่ืองจักร

ให้เต็มที่, ต้องการเพียงระบบวางแผนง่ายๆ และช่วยลดงานเอกสาร, จัดล าดับความส าคัญของตาราง

การผลิต, สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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ระบบ JIT มิได้เกี่ยวข้องแต่การด าเนินงานในระดับปฏิบัติการเท่านั้น แต่จะ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดของระบบการผลิตใน

ปัจจุบันเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบให้เป็น JIT โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และผลดีผลเสียที่

เกิดขึ้นประการส าคัญผู้บริหารต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานและข้อจ ากัดของระบบอย่างชัดเจนก่อน

การด าเนินงาน 
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        นิยามค าศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การควบคุม Control กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
มาตรฐานที่ก าหนด 

2 การบริการลูกค้า   Customer  Service เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายาม
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

3 การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า   

Demand  Forecasting   เป็นการคาดการณ์ความต้องการ
ในตัวสินค้ าห รือการบริการ
ลูกค้าในอนาคต 

4 
 

กระจายสินค้า Distribution กิ จกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไป
ยั ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ ผู้ ใ ช้ ท า ง
อุตสาหกรรม 

5 การประหยัดจากขนาด Economies of Scale หมายถึงความได้เปรียบที่เกิดขึ้น
จากการที่หน่วย 

6 การเงิน Finance การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการ
ตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการ
หมุนเวียนโดยที่ เน้นไปที่การ
จัดสรรด้านการเงินอย่างเป็น
ระบบ 

7 การบริหารสินค้าคงคลัง   Inventory  Management เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  
เนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังที่
มีอยู่ย่อมส่งผลต่อองค์กร 

8 การจัดการคลังสินค้า Introduction to Warehouse 
Management 

พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอย
และการเคลื่อน ย้ายสินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

9 การลงทุน Investment การน าเงินที่เก็บสะสมไปสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม 
โดยก ารลงทุนในพันธบั ตร
รัฐบาล หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 

10 การติดต่อสื่อสารทางด้าน 
โลจิสติกส์  

Logistics  Communications การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร  ถือได้ว่ า เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ 

11  การใช้แรงงาน Labor การออกแรง ในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าและบริการเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผู้ที่
ด าเนินการจะได้รับค่าตอบแทน 

12 การขนถ่ายวัสดุ Material  Handling    เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้าย  วัตถุดิบ  และสินค้า
คงคลังในระหว่างการผลิต 

13 การเคลื่อนย้าย Move การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ 
การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ 

14 การจัดการ Management ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ห รื อ
กิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร 
ร่วมกันท างาน 

15 การผลิต Manufacturing การผลิตต่างๆ อันได้แก่ ที่ดิน 
แ ร ง ง า น  ทุ น  วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ไ ป ผ่ า น
กระบวนการผลิตหรือกรรมวิธี
ในการผลิต 

16 การด าเนินการตามค าสั่งซื้อ
ของลูกค้า   

Order  Processing เป็นกิจกรรมที่จะต้องพยายาม
ด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า   
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

17 การท างาน Operation เป็นกิจกรรมที่จ าเป็น และเป็น
กิจกรรมเฉพาะมนุษย์  มนุษย์
เท่านั้นที่ต้องท างาน 

18  การเลือกค าสั่ง Order Picking กระบวนการการน าสินค้าออก
จากพื้นที่จัดเก็บสินค้า โดยเลือก
ท าตามค าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 

19 การเลือกที่ตั้งโรงงานและ
คลังสินค้า   

Plant  and  Warehouse  Site  
Selection 

ก า ร เ ลื อกที่ ตั้ ง โ ร ง ง านขอ ง
โรงงานและคลังสินค้าจะต้องให้
ความส าคัญกับความ 
ใกล้ – ไกล 

20 การจัดเตรียมอะไหล่และ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ   

Part  and  Service  Support นับ เป็นความ รับผิ ดชอบต่ อ
สินค้าหลังการขาย  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ง  ของบริการหลังการขายที่
บริษัทให้กับลูกค้า   

21 การจัดซื้อ Purchasing เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อ  จัดหาวัตถุดิบและบริการ
ทั้ ง ใ นส่ ว นขอ ง ก า ร เ ลื อ ก ผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบ 

22 กระบวนการ Process ขั้นตอนการท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ 

23 การสั่งซื้อที่เหมาะสม Proper order ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 

24 กลุ่มคลังส่วนตัว Private Warehouse คลังโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
บริษัทหลาย ๆ แห่งได้สร้างคลัง
ในพื้นที่ของตัวเอง 

25 การเก็บรักษา Storage เป็นวิธีการที่ด าเนินการเพื่อรักษา
ส ภ า พ เ พื่ อ ใ ห้ สิ น ค้ า มี ก า ร
เคลื่ อนย้ า ย จ ากผู้ ผ ลิ ต ไปยั ง
ผู้บริโภค หรือผู้จัดจ าหน่าย  ใน
สภาพที่สมบูรณ์ 
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26 ขาเข้า Inbound คลังสินค้าขาเข้า 
27 ข้อจ ากัด Limitation สิ่งที่ก าหนดขอบเขตสิทธิหรือ

อ านาจไว้โดยเฉพาะ 
28 ขาออก Outbound คลังสินค้าขาออก 
29 คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่

มีลักษณะเป็นกองใหญ่ 
Bulk Storage Warehouses คลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษา

สินค้าที่มีจ านวนมากเป็นกอง
ใหญ่ ลักษณะของคลังสินค้า
แบบนี้อาจมีถังเพื่อบรรจุสินค้า
ที่ เป็นของเหลวหรือมีที่ เก็บ
รักษาทั้ งที่ เ ป็นที่ โล่ งและมี
หลังคา 

30 คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded Warehouse คลั งสินค้ าของทางราชการ
ศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดย
ยั งไม่ต้องช าระอากรขา เข้ า
จนกว่าจะได้มีการน าสินค้านั้น
ออกจากคลังสินค้าก่อน 

31 คลังสินค้าสาธารณะของ
สหกรณ์ 

Cooperative Public 
Warehouse 

สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชน
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและ 
โดยการสนับสนุนของรัฐบาล 
การรวมตัวของกลุ่มอาชีพ หรือ
กลุ่มผลประโยชน์ 

32 คลังสินค้าสินค้าทั่วไป General Merchandise 
Warehouses 

เ ป็ นคลั งสิ นค้ า ที่ อ อกแบบ
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดใด
ก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งและ
ผู้ขายปลีก คลังสินค้าแบบนี้จะ
เป็นคลังสินค้าแบบธรรมดา
ที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้า 

33 คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

Houseshold-Goods and 
Furniture Ware-houses 

คลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่า
เก็บรักษาสินค้าและมักจะเป็น
การเก็บรักษาเพียงชั่วคราว 
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34 คลังสินค้าสาธารณะของ
องค์การรัฐบาล 

Public warehouses of 
government organizations 

องค์การของรัฐบาลที่ประกอบ
ธุรกิจทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นใน
รูปของรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐ 

35 คลังสินค้าสาธารณะ Public Warehouse คลังสินค้าสาธารณะคือการจัด
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า สิ น ค้ า แ ล ะ
ให้บริการในการจัดเก็บรักษา
สินค้ารวมทั้งให้บริการต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้านั้นเพื่อบ าเหน็จ
ตอบแทน 

36 คลังสินค้าส่วนบุคคลของ
กิจการขนส่งสินค้า 

Personal warehouse of the 
freight business 

สถานที่ ใช้ ในการเก็บ รักษา
สิ นค้ า ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภ าพแล ะ
คุณภาพที่พร้อมจะน าส่งมอบ
ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ตามที่ร้องขอ 

37 คุณภาพ Quality ลักษณะดีที่มีอยู่ประจ าบุคคล 
หรือสิ่งของ 

38  คลังสินค้าแช่เย็นหรือห้อง
เย็น 

Refrigerated or Cold-Storage 
Warehouses 

คลังสินค้าที่มีอุปกรณ์ท าความ
เย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่ ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ 
คลังสินค้าแบบนี้ใช้ส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย  

39 คลังสินค้าส าหรับพืชผล
เฉพาะอย่าง 

Special-Commodity 
Warehouses 

คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษา
ผลผลิตทางการเกษตรกรรม 
เช่น ฝ้ายและขนสัตว์ เป็นต้น 

40 คลังสินค้า Warehouse ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า สิ น ค้ า  ก า ร
ค ลั ง สิ น ค้ า ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการในการรับ การเก็บ 
การหยิบ ตลอดจนถึงการส่ง
สินค้า ให้แก่ผู้ รับเพื่อการขาย 
หรือการใช้งานต่อไป 
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41 จัดหา Supply สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยวิธีการต่างๆได้แก่การ
จัดซื้อ 

42 จัดส่ง Transport การจัดส่งสินค้าด าเนินการด้วย
ระบบของบริษัท  ร่ วมกับผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า
ประสิทธิภาพสูงอื่นๆ 

43  ซ่อมบ ารุง Maintenance การบ ารุงรักษา 
44 ต้นทุน Cost ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นก า ร

ด า เนินการผลิตสินค้ า  หรือ
บริการต่างๆ 

45 ทันเวลาพอดี Just in Time การผลิตแบบทันเวลาพอดี โดย 
JIT คือ ผลิตสินค้าตามความ
ต้องการและส่งมอบทันทีเพื่อ
ลดสินค้าคงคลังให้เท่ากับหรือ
ใกล้เคียง 0 

46 แบ่งเป็นกลุ่ม Break-bulk กลุ่มที่สมาชิกจัดตั้งหรือรวมตัว
ขึ้นมาเอง โดยไม่เป็นไปตาม
ค า สั่ ง ห รื อ โคร งส ร้ า ง ขอ ง
องค์กร  

47 ปริมาณการสั่งซื้ออย่าง
ประหยัด 

Economical order quantity ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 
โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละ
ค ร้ั ง จ ะสั่ ง ใ นป ริ ม าณห รื อ
จ านวนที่ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ า
ที่สุด 

48 เป้าหมาย Goal จุดที่มุ่งหมายไปสู่, ความมุ่ง
หมายเจาะจง เพื่ อให้ได้ตาม
ต้องการ 

49 ประสิทธิภาพ Performance ความสามารถที่ท าให้เกิดผลใน
การงาน 
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50  ประหยัดค่าขนส่ง Save shipping cost ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคิด
เป็ นสั ดส่ วนส่ วนใหญ่ของ
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

51 ประโยชน์ของคลังสินค้า The Benefit of a warehouse การจัดส่งสินค้าให้ผู้ รับเพื่ อ
กิจกรรมการขาย เป้าหมายหลัก
ในการบริหาร 

52 ผู้บริโภค Customer ผู้ซื้อหรือได้ รับบริการจากผู้
ประกอบธุรกิจ  รวมถึงผู้ซึ่ ง
ได้รับการเสนอหรือชักชวนจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ  เพื่อให้ซื้ อ
สินค้า หรือรับบริการด้วย 

53 ผสมคลังสินค้า Mix warehouse การจัดส่งสินค้าให้ผู้ รับเพื่ อ
กิจกรรมการขาย 

54 ผลิตภัณฑ์ Product สิ่งที่ท า หรือประดิษฐ์ขึ้น 

55 ผลิตภัณฑ์ผสม Product-mixing กลุ่มของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
มีลักษณะคล้ายกัน ที่กิจการท า
การเสนอขายให้แก่ลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

56 ผลตอบแทน Return of an investment สิ่งที่ได้จากการลงทุน 

57 ระยะยาว In the long run เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลานาน 

58 ลูกค้า Customer ผู้ซื้อสินค้า, ผู้อุดหนุนในเชิง
ธุรกิจ 

59 วัตถุดิบ Material สิ่ ง ที่ เ ต รี ย ม ไ ว้ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ห รื อ
ประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
อาจได้มาจากธรรมชาติ หรือ
ผลิตจากสิ่งอื่น 
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60 วัตถุประสงค์ของการ
จัดการคลังสินค้า 

Objective of Warehouse 
Management 

การจัดส่งสินค้าให้ผู้ รับเพื่อ
กิจกรรมการขาย เป้าหมาย
หลักในการบริหารคลังสินค้า 

61 ศูนย์กลางการกระจาย
สินค้า 

Distribution center คลั ง สิ นค้ า ขอ งบ ริษั ท ใ ด
บริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบให้มี
ลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้
เกิดความสะดวก 

62 หีบห่อ Package วัตถุสิ่ งของที่ บรรจุกล่อง 
ห รือมี สิ่ ง อ่ื นห่ อหุ้ ม อย่ า ง
มิดชิด 

63 หลักเกณฑ์ Rules หลัก หรือแนวทางที่ก าหนด
ขึ้นเพื่อใช้วินิจฉัยหรือปฏิบัติ
ตาม 

64 ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain กระบวนการต่างๆ ที่ท าให้
เกิดสินค้าขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น 
กระบวนการจัดซื้อ การผลิต 
ก า รจั ด เ ก็ บ   เ ทค โนโลยี
สารสนเทศ การจัดจ าหน่าย 
และการขนส่ง 

65 สหกรณ์ Cooperative งานร่วมมือกันเพื่อหาก าไร 
หรือเพื่อประโยชน์อ่ืน ๆ ใน
งานนั้นร่วมกัน, คณะบุคคล
ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการ 

66 สินค้าส าเร็จรูป Instant products ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ ได้ เมื่อ
กระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้น
สมบูรณ ์

67 สนับสนุนการผลิต Manufacturing support มีหน้าที่หลัก คือ การจัดหา
แ ล ะ ส นั บ สนุ น ท า ง ด้ า น
เทคนิคและความรู้เกี่ยวกับ
ล า ดั บ ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
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68 สเป็ค Spec กระทรวงแต่ละแห่งจะต้อง
ก าหนดสเปคของสินค้าที่จะ
จัดซื้อ 

69 องค์ประกอบ Element สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้น
เป็นสิ่งใหญ่ 

70 อุปทานการด าเนินงาน Operation Supply การออกแบบและควบคุม
กระบวนการผลิตและการ
ออกแบบในการด าเนินธุรกิจ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 



43 
 

บทที ่4 

การวิเคราะห์การพัฒนา 
กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดู

งานการจัดเก็บเหล็กเส้น ของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00

น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้น าคณะผู้จัดท าโครงการเข้าเยี่ยมชม

โรงงานส่วนต่างๆ คือ แนะน าประวัติบริษัท และเอกสาร ขั้นตอนในการจัดการเหล็กเส้นในคลัง

ทั่วไป และการลดพื้นที่ในการจัดเก็บเหล็กเส้น บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ยังเป็นบริษัทผู้ผลิต

เหล็กเส้น และเหล็กต่างๆ เป็นเหล็กที่ก าลังได้รับการนิยมของตลาดเป็นอย่างมาก และได้มีการ

ส่งออกเหล็กเส้นไปยังต่างประเทศ เพราะด้วยเหล็กเส้นที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ดังนั้น

คณะผู้จัดท าโครงการจึงได้วิเคราะห์ตามข้อมูลวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ระบบการจัดการคลังสินค้าท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเหล็กเส้น 

การจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเหล็กเส้น ของบริษัท 

สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เป็นการผลิตเหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี จึงต้องบริหารการจัดเก็บ

เหล็กเส้นในพื้นที่ของคลังสินค้า เพื่อที่จะรองรับเหล็กเส้นที่ท าการผลิตตามออเดอร์ลูกค้า และ

ไม่ให้สินค้าค้างสต็อกจนเกินไป เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้มี

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเหล็กเส้น ให้มีความสมบูรณ์ในการจัดเก็บเหล็กเส้นตามเป้าหมายของ

ทางบริษัทฯ 

2. การลดเวลาหรือระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยท่ีสุด 

การลดเวลาหรือระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด ของบริษัท 

สามชัยอินฟราเทค จ ากัด การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคและแนวทางการปรับ

เคร่ืองจักรอย่างรวดเร็วมาปรับปรุงวิธีการท างานของพนักงานร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดตรางการ

ท างาน ในการจัดล าดับงานและมอบหมายงานใหม่โดยดัดแปลงมาจากการก าหนดเวลางานภายใต้

ทรัพยากรที่จ ากัด ซึ่งใช้ค่าเวลาควบคุมร่วมกับพื้นที่การท างานเป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับงานและ

หมายงานเพื่อให้เวลาที่ใช้น้อยที่สุด  
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3. น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านโลจิสติกส์ 

ด้านการศึกษา 

1.น าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานเร่ืองระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

เหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี มาใช้ในการเรียนวิชาการจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์ 

2. เรียนรู้ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ซึ่งท า

ให้น าไปใช้เป็นกรณีศึกษา 

ด้านการประกอบอาชีพ 

ได้รับความรู้จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

ด้านการจัดเก็บเหล็กเส้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดเก็บเหล็กเส้น ซึ่ง

สามารถน าไปใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้ 

4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติการวางแผนการท างานให้ตระหนักในคุณธรรมและความ

ซื่อสัตย์  

คณะผู้จัดท าโครงการได้น าความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติวางแผนใช้ในการจัดท าโครงการเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างมีเหตุผล การ

จัดท าโครงการต้องใช้หลักความรู้ในการท างาน การวางแผนงานต้องระมัดระวัง และค านึงถึงผลที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ต้องตระหนักถึงในคุณธรรมและซื่อสัตย์ ไม่ใช้อารมณ์

ความรู้สึกส่วนตัวและมีการนัดประชุมภายในกลุ่มงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับรู้ว่าจะต้อง

ท าอะไรซึ่งทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการท าโครงการและทุกคู่ต้องรับรู้ว่ามีค่าใช้จ่าย

อะไรบ้างของแต่ละคู่เพื่อความโปร่งใส 
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บทที่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

จากการที่คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในหัวข้อ ระบบการจัดการ

สินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี  กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด โดยมี

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการศึกษาระบบการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบทันเวลาพอดี  

1. ระบบการจัดการคลังสินค้าท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเหล็กเส้น 

คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษา ระบบการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบ

ทันเวลาพอดี กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด  ท าให้ทราบว่า 

1.1 บริษัทมีการบริหารจัดเก็บเหล็กเส้นในพื้นที่ของคลังสินค้า เพื่อที่จะรองรับ

เหล็กเส้นที่ท าการผลิตตามออเดอร์ลูกค้าและไม่ให้สินค้าค้างสต็อกจนเกินไป 

1.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าทั่วไปให้มีประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บเหล็กเส้น ให้มีความสมบรูณ์ในการจัดเก็บเหล็กเส้นตามเป้าหมายของบริษัทฯ 

2. การลดเวลาหรือระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยท่ีสุด 

2.1 บริษัทมีการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคและแนวทางการปรับ

เคร่ืองจักรอย่างรวดเร็วมาปรับปรุงวิธีการท างานของพนักงานร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดตรางการ

ท างาน จัดล าดับงานและมอบหมายงานใหม่  

2.2 การก าหนดเวลางานภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด ซึ่งใช้ค่าเวลาความคุมร่วมกับ

พื้นที่การท างานเป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับงานและหมายงานเพื่อให้เวลาที่ใช้น้อยที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 

จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษา ระบบการจัดการสินค้าคงคลังเหล็กเส้นแบบ

ทันเวลาพอด ีของบริษัทฯ สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ท าให้ทราบว่า 

1. บริษัทควรลดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายสินค้าในการจัดเก็บสินค้าของบริษัทมี

การจัดเก็บสินค้าไว้ในหลายๆที่ท าให้เสียเวลาในด้านการใช้รถโฟล์คลิฟท์วิ่งตักหลายเที่ยวท าให้

เสียเวลาในการเคลื่อนย้าย วิธีแก้ไขคือจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทไว้ในที่สะดวกเรียงเป็นช่องและ

แบ่งประเภทสินค้าไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยลดเวลาในการหาของได้อย่างรวดเร็ว 
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2. ทางบริษัทจะมีการลดต้นทุนจากการใช้แรงงานของคนในการยกสินค้าในการ

แพ็คกิ้งใส่พาเลตสินค้าอาจจะไม่หนักมาก แต่ถ้าในเวลาหลายชั่วโมง ก็จะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ

อ่อนแรงได้ วิธีการแก้ไขคือทางบริษัทควรจัดหาเข็มขัดพยุงหลังเพื่อช่วยลดปัญหาของการปวดหลัง

ของพนักงานได้และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกหลังเคลื่อนตัวในลักษณะที่ผิดธรรมชาติ 

3. บริษัทควรพัฒนาดูแลอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น วิธีแก้ไขคือ

ทางบริษัทควรให้พนักงานใส่หมวกนิรภัยและรองเท้าเซฟตี้ทุกคร้ังเวลาเข้าคลังสินค้า เพื่อลดการ

เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงาน  

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1. แก้ไขพาวเวอร์พอยต์สีพื้นหลังท าให้มองเห็นตัวหนังสือที่ชัดเจน 

2. การน าเสนอไม่ชัดเจนขาดรูปแบบการจัดวางพาวเวอร์พอยต์ 

3. เพิ่มหัวข้อหลัก หัวข้อรอง 

4. เนื้อหาสรุป 
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