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บทคัดย่อ 

 ทางคณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษา
ระบบBarcode มาใช้ในตัวก าหนดสินค้าโดยจะน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงน าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความมีเหตุผลและความ
พอประมาณมาใช้ในทุก ๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ  

จากการที่ได้ศึกษาเน้ือหาข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดทางคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา ระบบBarcode มาใช้ในตัวก าหนดสินค้าเข้ามา
ช่วยในการลดขั้นตอนการท างานต่าง ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงของข้อมูล ทางคณะผู้จัดท าจึง
ได้สรุปข้อมูลต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบของ Power Point และ Microsoft Word เพื่อให้ง่ายต่อ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจและยังสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและการประกอบอาชีพต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงระบบBarcode มาใช้ใน
ตัวก าหนดสินค้า รวมถึงวิธีการควบคุมดูแลรักษาโดยน าความรู้เข้ามาช่วยในเร่ืองของการลด
ขั้นตอนการท างานแต่ยังคงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงของข้อมูลและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของอาจารย์ อ าไพ อุทัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ ทั้งยังคอยกระตุ้นให้ก าลังใจใน

การศึกษาคนคว้า ซึ่งคณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้

และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ขอขอบพระคุณ คุณ มานพ คงจ้อย ผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล ซับพลายเชน

(ประเทศไทย) จ ากัด ที่กรุณาอนุญาตให้คณะผู้จัดท าท าการศึกษาและให้ความสะดวกในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญทุก ๆ ท่าน รวมถึงความร่วมมือในการตอบ

ค าถามต่าง ๆ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมหลักสูตรใน สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ 

ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็น

ก า ลั ง ใ จ ให้ เ สมอม าตลอดระ ยะ เ วล าที่ คณะผู้ จั ดท า ศึ กษ าค้ นคว้ า โค ร งก า รฉบั บนี้
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บทที่1 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

 คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและจุดประสงค์ของการใช้งาน คลังสินค้าหมายถึง

สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้เพื่อใช้ในการพักและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่มาก กิจกรรมของคลังสินค้า

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ

หรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของคลังสินค้าคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่โล่งกว้างส าหรับเก็บ

รักษาสินค้ามีประตูขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์

หลายๆด้านเช่น ท าหน้าที่รักษาระดับสินค้าคงคลังเพื่อสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support)

เพื่อท าหน้าที่ผสมสินค้า เพื่อท าหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง (Cross dock) ศูนย์กระจายสินค้า 

คือคลังสินค้าที่ท าหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่าง

ผู้ผลิต(Manufacturer)กับผู้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู้บริการทางโลจิสติกส์ (Logistics Provider) 

ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปให้กับลูกค้าได้ อย่างทันเวลาและ

ถูกต้องตรงตามความต้องการเหตุผลที่ต้องมีคลังสินค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ด้านโลจิ

สติกส์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจัดการให้การให้บริการลูกค้า (ให้แน่ใจ

ว่ามีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า)หมายถึง ลูกค้ามีความพอใจต่อบริษัทหรือบริการ

ของบริษัทในแง่ของความสะดวก ความถูกต้อง ความรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด สนับสนุน

การผลิตให้เป็นไปอย่างราบร่ืนรองรับความต้องการของลูกค้าที่ ณ จุดสูงสุดได้ (Demand peaks) 

ป้องกันวัตถุดิบขาดและท าให้การผลิตขาดช่วงลดระยะเวลาการคอย เนื่องมาจากปัญหาสินค้ามีตาม

ฤดูกาลบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. มีการน าเข้าโทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung จากประเทศ

เวียดนามเข้ามากระจายยังประเทศไทย ธุรกิจมีการเจริญเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ มีการแข่งขันทางด้าน

ตลาดสูงปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ได้น าความรู้และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

และทางบริษัทมีการน าระบบ  Barcode มาใช้  เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้า
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วัตถุประสงค์          

 1. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ระบบ Barcode เข้ามาก าหนดตัวสินค้า (โทรศัพท์ซัม

ซุง)ของบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.       

 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากระบบบาร์โค้ด Barcode   

 3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพแม่นย า 

บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.        

 4. เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านโลจิสติกส์ 

 5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการท างานในเร่ืองการวางแผนการ

ท างานอย่างรอบคอบมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง    

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ         

 1. ได้ทราบถึงการใช้ระบบ Barcode เข้ามาก าหนดตัวสินค้า (โทรศัพท์ซัมซุง)  

 2. การระบุบาร์โค้ดจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตและท าให้ผู้ผลิ ต

ค านึงถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเน่ืองได้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต 

 3. ระบบบาร์โค้ดจะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นย าและมี

ประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอีกด้วย   

 4. เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ศึกษาต่อและใช้ประอาชีพในการงาน 

โลจิสติกส์ 

 5.ได้น าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติการวางแผนการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน

แ ล ะ กั น แ ล ะ มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ลู ก ค้ า แ ล ะ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น



 
 

บทที่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
 คณะผู้จัดท าโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาของ บริษัท DHL Supply chain (Thailand ) Ltd. พบว่า บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการ

ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความรวดเร็วและปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ คณะผู้จัดท าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการน าเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ดังนี้ 

 1. ประวัติความเป็นมาของบรษิัท DHL Supply Chain Thailand Ltd.  

 2. รูปป้ายบริษัท DHL Supply Chain Thailand Ltd.  

 3. แผนผังองค์กร DHL Supply Chain Thailand Ltd. 

 4. แผนที่บริษัท DHL Supply Chain Thailand Ltd.  

 5. นโยบายบริษัท/วิสัยทัศน์  

 6. ผลิตภัณฑ์ภาพประกอบ  

 7. อ้างอิงข้อมูล 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท DHL Supply chain (Thailand ) Ltd. 

 ก่อตั้งขึ้นใน ซานฟรานซิสโก มากว่า 40 ปีที่ผ่านมาโดยผู้ประกอบการเพื่อนคู่หู 

3 คน คือ เอเดรียน ดาลซี (Adrian Dalsey), แลร์ร่ี ฮิลล์บลอม (Larry Hillblom) และโรเบิร์ต ลีนน์ 

(Robert- Lynn) DHL ตลาดโลกของอุตสาหกรรมบริการ ไปรษณีย์ด่วนและระบบโลจิสติกส์

ย้อนกลับในปี 2512 ซึ่งถือเป็นต้นก าเนิดของธุรกิจในเวลาต่อมา บริษัท DHL Supply chain 

(Thailand) Ltd. ได้เร่ิมธุรกิจโดยการส่งเอกสารเป็นการส่วนตัวจาก ซานฟรานซิสโก ไปยัง โฮนาลูลู

โดยเคร่ืองบิน ต่อมาเครือข่ายของ DHL กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จนค่อย ๆ เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ทั่วทุก

แห่งในโลกและขณะเดียวกันตลาดของธุรกิจดังกล่าวก็ได้ถูกพัฒนาและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น DHL พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลกที่มีการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า ซึ่ ง มี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ดั ง นี้
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  พ.ศ 2512 ดีเอชแอล ก่อตั้งขึ้นโดย มร. เอเดรียน ดาลซี, มร. แลร์ร่ี ฮิลบลอม และ 
มร. โรเบิร์ต ลินน์ ที่เมือง ซานฟรานซิสโก 
  พ.ศ 2514 ดีเอชแอล ขยายเครือข่ายการให้บริการอย่างรวดเร็วและได้รับความไว้ใจ
จากหลายบริษัท  ขณะเดียวกันดีเอชแอลก็เร่ิมขยายธุรกิจไปยังประเทศแถวตะวันตกและแปซิฟิก 
  พ.ศ  2515 เปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย 
  พ.ศ 2517 เปิดส านักงานแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่  กรุงลอนดอน มีลูกค้า 
3,052 ราย และพนักงาน 314 คน 
  พ.ศ 2519-2521 ดีเอชแอล ขยายธุรกิจไปยัง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ตะวันออกกลาง 
ละตินอเมริกา และแอฟริกา 
  พ.ศ 2520 เปิดส านักงานแห่งแรกในประเทศเยอรมนี เมือง แฟรงค์เฟิร์ท 
  พ.ศ 2522 ขยายรูปแบบการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ นอกเหนือจากการจัดส่ง
เอกสารเพียงอย่างเดียว 
  พ.ศ 2526 ดีเอชแอล เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายแรกที่ให้บริการประเทศใน
แถบยุโรปตะวันออก และได้เปิดศูนย์กลางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (HUB) ขึ้นในเมือง
ซินซิแนตติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  พ.ศ 2528 เปิด HUB แห่งใหม่ใน กรุงบรัสเซลล์ สามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 
65,000 ซิปเมนท์ ต่อคืน 
  พ.ศ 2529 ดีเอชแอล ร่วมลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัทขนส่งด่วน
รายแรกที่ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน 
  พ.ศ 2533 ดีเอชแอล ผนึกก าลังกับพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ สายการบิน ลุฟฮันซ่า
เจแปนแอร์ไลน์และ Nissho Iwai 
  พ.ศ 2534 ดีเอชแอล เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศรายแรกที่เปิด
บริการขนส่งไปยังประเทศคูเวตอีกครั้ง หลังการยุติสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
  พ.ศ 2536 ดีเอชแอล ลงทุนกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเปิด HUB แห่งใหม่ใน
ประเทศบาห์เรน 
  พ.ศ 2541 ดอยซ์ โพสท์ เร่ิมเข้ามาถือหุ้นในดีเอชแอล และเปิดศูนย์กลางด้านไอที 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
  พ.ศ 2542 ดีเอชแอล เวิลด์ไวด์เอกเพรส ลงทุนกว่า 1 พันล้านเหรียญยูโร  ส าหรับ
เคร่ืองบินบรรทุกสินค้าในเครือข่ายการบินยุโรปและแอฟริกา เคร่ืองบินบรรทุกสินค้าใหม่  
คือ โบอิง 757SF จ านวน 34 ล า ซึ่งสามารถลดเสียงดังขณะน าเคร่ืองขึ้นได้ 77% และลดการปล่อย
ก๊ า ซ ค า ร์ บ อนได ออก ไซด์ ไ ด้  1 3 % เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ค ร่ื อ งบิ น โบ อิ ง  B737FS รุ่ น เ ดิ ม 



5 

  พ.ศ 2545 ดอยซ์โพสท์  เวิลด์เน็ต เข้ามาถือหุ้นรายใหญ่ใน ดีเอชแอล ตั้งแต่ 
1 มกราคม และถือหุ้น 100% ภายในสิ้นปีเดียวกัน การขยายเครือข่ายในเอเชียโดย เดือนตุลาคม 
ดีเอชแอล ได้ร่วมทุนกับสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก ส าหรับเคร่ืองบินบรรทุกสินค้า เพื่อการขนส่ง
ด่วนทางอากาศ ส าหรับการเปิดศูนย์กลางด้านไอทีใหม่ ณ เมืองสก๊อตเดล สหรัฐอเมริกา 
  พ.ศ 2546 ดีเอชแอล เข้าไปถือหุ้นใน Sino trans เพิ่มขึ้นอีก 5% ส่งผลให้ ดีเอชแอล 
กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ Sino trans ดอยซ์ โพสท์, ดีเอชแอลและโพสท์แบงก์ ได้ร่วมกัน
สร้างแบรนด์ดีเอชแอล ปัจจุบันดีเอชแอลเป็นแบรนด์เดียวที่ให้บริการแบบครบวงจรด้านการขนส่ง
ด่วนและโลจิสติกส์ สีประจ าแบรนด์ของ ดีเอชแอล เปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองและแดงในเดือนเมษายน 
ดีเอชแอล ทั่วโลกได้เร่ิมเปลี่ยนสีของยานพาหนะ บรรจุภัณฑ์รวมทั้งอาคาร หลังจากการซื้อกิจการ
ของ Airborne Express (ซึ่งมีรายได้ในปี 2545 สูงถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ดีเอชแอล  
ได้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งด่วนขนาดใหญ่อันดับ 3 ของ สหรัฐอเมริกา และยัง  
ช่วยประสานช่องว่างของเครือข่ายการขนส่งในสหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายการขนส่งทางบกของ 
Airborne เดือนตุลาคม เร่ิมแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปีในประเทศจีน ด้วยการลงทุนคิดเป็นมูลค่า
กว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ 
  พ.ศ 2547 เปิดศูนย์กลางด้านไอที ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก แทนศูนย์ไอทีเดิม
ในกรุงลอนดอน ดีเอชแอลได้กลายเป็นแบรนด์ใหม่ ส าหรับธุรกิจไปรษณีย์ระหว่ างประเทศของ
ดอยซ์ โพสต์ โดย ดีเอชแอล โกลบอลเมล์ มีบุคลากรกว่า 4,000 คน เข้าถือหุ้น 68% ใน Blue Dart 
ซึ่งเป็น บริษัทคูเรียร์ ภายในประเทศและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศใน ประเทศอินเดีย 
  พ.ศ 2548 ดอยซ์โพสต์ เวิลด์เน็ต ซื้อกิจการของเอ็กเซลล์ ซึ่งเป็น บริษัทโลจิสติกส์
ของอังกฤษในเดือนธันวาคม ด้วยมูลค่า 5,500 ล้านยูโร (267,000 ล้านบาท) เอ็กเซลล์มีบุคลากร 
อยู่ประมาณ 111,000 คนใน 135 ประเทศ โดยให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ให้กับลูกค้าราย
ใหญ่ ๆ หลายราย ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2548 มีก าไรเพิ่มขึ้น 55% 
เป็น 172 ล้านปอนด์, 251 ล้านยูโร (ประมาณ 12,000 ล้านบาท) 
  ปัจจุบันเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศของ DHL ได้เชื่อมโยงมากกว่า 
220 ประเทศด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งด่วน บริการขนส่งทางอากาศและทางเรือ
บริการขนส่งทางบก สัญญารับเหมาจัดการด้านโลจิสติกส์และบริการด้านไปรษณียภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศตัง้แต่ป ี2512 จนถึงวันนีเ้ป้าหมายและความทุ่มเทของเรายังเหมือนเดิมความส าเร็จของเรามี
พื้นฐานมาจากการน าเสนอบริการที่ดีเลิศส าหรับลูกค้า และไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นDHL เป็นที่รู้จัก
ในเร่ืองของค ามั่นสัญญาของพนักงานต่องานที่ได้รับมอบหมายน าเสนอโซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ล่วงหน้าและความแข็งแกร่งในระดับท้องถิ่น หัวใจส าคัญของความส าเร็จก็คือพนักงานที่ใส่ใจต่อ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า
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ประเภทกลุ่มธุรกิจของบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
 การควบรวมกิจการกับบริษัทเอ็กเซลล์ในเดือนธันวาคม พ.ศ 2548 ช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของ ดอยซ์โพสท์ เวิลด์เน็ต ยิ่งขึ้นไปอีกส่งผลให้ปัจจุบัน 
ดีเอชแอล ด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่สามารถให้บริการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 
การด าเนินงานของ ดีเอชแอล แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.DHL EXPRESS ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศทั่วโลก
ผ่านส านักงานเครือข่าย DHL กว่า 4,000 แห่ง ที่ให้บริการครอบคลุมไปยังจุดหมายปลายทาง 
ได้มากกว่า 120,000 แห่งทั่วโลก DHL EXPRESS เกิดจากการรวมธุรกิจของ ดีเอชแอล เวิลด์ไวด์
เอ็กเพรสและ ดอยซ์โพสท์ ยูโร เอ็กเพรส โดยให้บริการขนส่งด่วนถึงที่หมายในวันเดียวกันขนส่ง
เอกสาร และพัสดุด่วนตลอดจนการขนส่งสินค้าจ านวนมาก 
  2. DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND) LTD. ให้บริการขนส่งทาง
อากาศและทางทะเล และเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ส าหรับโครงการต่าง ๆ นอกจากผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยทั่วไปแล้วยังมีบริการเสริมในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร 
\  3. DHL SUPPLY CHAIN ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันทันสมัยตลอดกระบวนการซับพลายเชน 
  กลุ่มบริษัทดีเอชแอล ประเทศไทยได้อ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจต่าง ๆ ใน
ประเทศเป็นระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ด้วยบริการขนส่งด่วนและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบท าให้
วันน้ี ดีเอชแอล มีความพร้อมที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติมโตอย่างแข็งเกร่งยิ่งขึ้น โดยผ่านการ
บริการในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่การจัดส่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมและรับผิดชอบการขนส่งในทุกขั้นตอนของสายการผลิตไปจนถึงการส่งสินค้า  
จัดจ าหน่ายหน้าร้านและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่ ที่ลูกค้าก าหนดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เราก็สามารถจัดส่งได้   
  รางวัลต่างๆที่บริษัทดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับ    
  ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้ให้บริการขนส่งด่วนและโลจิสติกส์ ด้วยความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในความต้องการของแต่ละตลาดและอาศัยความเชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจ ขนส่งด่วน 
ขนส่งแบบธรรมดาทางอากาศและทางทะเล, ขนส่งทางบกและโซลูชั่นโลจิสติกส์ ตลอดจน 
ประสิทธิในการบริหารงานที่ดี จึงเป็นที่มาของรางวัลต่างๆ ดังนี้    
   1. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ประเภท  A ซึ่ง
เป็นขั้นสูงสุดจาก TAPA (Transported Asset Protection Association) ครบทุกศูนย์กระจายสินค้า
และศูนย์บริการของดีเอชแอลที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยการรับรองในคร้ังนี้แสดงถึงบริการที่มีความ
ปลอดภัยและระดับของการให้บริการที่เหนือกว่าแบบครบวงจรในระบบซัพพลายเชนโซลูชั่นและ
เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ พี ย ง ร า ย เ ดี ย ว ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ป ร ะ เ ภ ท นี้
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 2. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี พ.ศ 2550 จากกระทรวงแรงงาน โดยได้รับการคัดเลือก
เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดีการแรงงานประจ าปี พ.ศ 2550  
ในประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลางแบบไม่มีสหภาพแรงงานจากการประกวดสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน    
 3. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับ 9 รางวัลในการประกาศผลรางวัล National Call 
Center Award 2007 คร้ังแรงในไทย โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์  
(The Call Center Industry Association - CCIA) ทั้งในระดับองค์การและรายบุคคล ได้แก่ 
คุณค่าการให้บริการลูกค้า ความเข้าใจในลูกค้า กลยุทธ์ บุคลากร ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี  
ที่น ามาใช้งานช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้และประสบการณ์ โดยเกณฑ์ในการตัดสิน ได้แก่ 
การน าเสนอ,ค าถามและค าตอบ การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานที่น าเสนอและการเยี่ยมชม
ศูนย์บริการลูกค้า 
 4. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลกแห่งปี
ในงานประกาศผลรางวัล (Supply Chain Asia Logistics Award 2007) ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารซับ
พลายเชนเอเชีย ส าหรับนวัตกรรม บริการที่ดีเยี่ยม และค ามั่นสัญญาที่ดีเอชแอลมีให้กับลูกค้า เกณฑ์
การตัดสินจะพิจารณาในด้านการให้บริการลูกค้านวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง
เครือข่ายและเทคโนโลยีที่น ามาใช้        
 5. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล (Asian Freight & Supply Chain Award) 
ในด้านต่าง ๆ ดั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านขนส่งด่วนยอดเยี่ยม (Best Express Operator) ผู้ให้บริการ 
ด้านโลจิสติกส์ชั้นน ายอดเยี่ยม (Best Lead Logistics Provider) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
ยอดเยี่ยม (Best 3PL) ผู้ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศยอดเยี่ยม (Best Air Forwarder) 
ผู้ให้บริการด้านคลังสินค้ายอดเยี่ยม (Best Project Cargo Forwarder) และ ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือ
เดินทะเลยอดเยี่ยม (Best Sea Freight Forwarder) 
 6. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล “ ผู้ให้บริการขนส่งด่วนข้ามประเทศยอด
เยี่ยมประจ าปี 2007 ” (International Express Operator of the Year 2007) ในการประกาศผลรางวัล 
“ World Air Cargo Awards ” 
 7. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล ด้านสิ่งแวดล้อมจาก German Stevie 
Awards ประจ าปี 2018 
  8. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประจ าปี 2018 ซึ่งนับเป็นเคร่ืองยืนยันความส าเร็จอย่างสูงของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์องค์กรที่โดเด่น และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ท างาน  
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2. รูปป้ายหน้าบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 

ภาพที่ 2.1 หน้าบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.  
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3. แผนผังองค์กรบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd 

 
ภาพที่ 2.2 ผังองค์กร บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
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4. แผนท่ีบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
 

 
45/6 หมู่ 1 บางนา - ตราด 22 กม. ถนน ศรีสะเกษใหญ่ อ าเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 

ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd 
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5.นโยบาย/วิสัยทัศน ์

 นโยบาย : น าเสนอบริการต่าง ๆ ที่หลากหลายในการขนส่งด่วนและโลจิสติกส์ 

ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเครือข่ายที่กว้างขวางใน

โลกให้ความสนใจ พัฒนา สนับสนุน และรักษาบุคลากรที่สามารถสร้างคุณค่าในการท างานให้กับ

องค์การเน้นการให้บริการทุกระดับอย่างดีเลิศ ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้ง ในส่วน

ของพนักงานและสาธารณะทั่วไป 

ความประสงค์ที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 

การที่จะช่วยให้ลูกค้า พนักงาน และนักลงทุนประสบความส าเร็จมากขึ้น 

การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

การแสดงความเคารพนับถือ เมื่อบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

 วิสัยทัศน์ : ลูกค้าเชื่อมั่น DHL ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งด่วนและ 

โลจิสติกส์ทั่วโลกอันดับหน่ึง เป็นผู้น าในธุรกิจด้วยคุณภาพผลก าไรและส่วนแบ่งการตลาด 

 พันธกิจ : Excellence. Simply Delivered. เป็นเสมือนแสงน าทางของเรา 

การบริหารและการเปลี่ยนแปลง 

 แผนกลยุทธ์ปี 2020 ของเรา : มุ่งใส่ใจ,เชื่อมโยง,เติบโต เป็นแผนกลยุทธ์ส าหรับ

เส้นทางสู่อนาคตวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายส าหรับอนาคตแสดงไว้เป็นคร้ังแรกในแผน  

กลยุทธ์ปี 2015 ของบริษัท และน ามาเน้นย้ าและให้ความส าคัญใหม่ใน "แผนกลยุทธ์ปี 2020 : 

มุ่งใส่ใจ เชื่อมโยง เติบโต" นี่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ไม่ง่าย สร้างขึ้นมาจากเสาหลักสามต้น นั่นคือ 

มุ่งใส่ใจ เชื่อมโยง และเติบโต คณะผู้บริหารได้วางแผนงานที่ชัดเจนส าหรับปีถัดไปที่ก าลังมาถึง

อย่างทะเยอทะยาน แต่ยังคงเป็นเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้ 

 DHL เป็นบริษัทโลจิสติกส์ระดับโลกที่มีต าแหน่งทางธุรกิจที่บดีในตลาดที่เติบโต

ของโลก ยังคงมุ่งเน้นด้านโลจิสติกส์เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในขณะมีส่วนร่วมในการท าโลก 

ใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น ที่เรียกว่า "ความรับผิดชอบต่อการด ารงชีวิต" 
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6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

ภาพที่ 2.4 ขนาดกล่องแต่ละขนาดของบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
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ภาพที่ 2.5 การขนส่งสินค้าทางเคร่ืองบินของ DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
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ภาพที่ 2.6 การล าเลียงสินค้าเข้าเคร่ืองบินบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 



15 
 

7. อ้างอิงแหล่งท่ีมาข้อมูล 
 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0387/03CHAPTER2.pdf 
 
https://www.dhltoyou.com/th/service 
 
https://www.logistics.dhl/th-th/home/all-products-and-solutions/freight-shipping.html

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0387/03CHAPTER2.pdf
https://www.dhltoyou.com/th/service
https://www.logistics.dhl/th-th/home/all-products-and-solutions/freight-shipping.html


 
 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษาระบบบาร์โค้ดมาใช้
ก าหนดรหัสสินค้าโทรศัพท์Samsungกรณีศึกษา บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. ซึ่งมี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. ความหมายของคลังสินค้า 
 2. การจัดการคลังสินค้า 
 3. การจัดประเภทคลังสินค้า 
 4. ระบบบาร์โค้ดส าหรับการจัดการก าหนดรหัสสินค้า 
 5. กิจกรรม 5 ส 
 6. นิยามศัพท์ 

1. ความหมายของคลังสินค้า 
 คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่ส าหรับการวาง,จัดเก็บ,พัก,กระจายสินค้า 

คงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่าง ๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า,ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและโกดัง ฯลฯ 
ค าว่าคลังสินค้าจึงเป็นค าที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของ
คลังสินค้าแต่ละประเภทคลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า 
ศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Center) และกระบวนการดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking 
คลังสินค้าเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า ด้วยเหตุผลที่สินค้าที่สินค้าคงคลัง
มีหลายประเภท Input ของคลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป ในขณะที่คลังสินค้าบางแห่งมีฟังก์ชั่น  
เพิ่มขึ้นมา คือหลังรับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้าไว้และท าหน้าที่จัดสรรสินค้าก่อนส่งมอบ 
ตามค าสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วยรับสินค้าเข้า ,จัดเก็บ,จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ 
(Order Picking) อันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและก าลังคนมากที่สุด ตรวจสอบหีบห่อและจัดส่ง  
จึงเรียกว่าศูนย์จ าหน่ายสินค้า 

อย่างไรก็ตาม ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้ายังรวมถึง เกี่ยวกับความเป็น
เจ้าของสายการผลิต การจ าหน่าย และการกระจายสินค้าที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเองไม่ต้องการ
สร้างคลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้า
ค ว ร ตั้ ง ใ น จุ ด ที่ ต อ บ ส น อ ง  ผู้ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง ล ง ตั ว
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 คลังสินค้าเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและคลังสินค้า ด้วยเหตุผล
ที่สินค้าคงคลังมีหลายประเภท Input ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจุดเร่ิมต้นจากซัพพลาย 
เออร์น าวัตถุดิบมาป้อนให้คลังสินค้า หรือฝ่ายพัสดุน า MRO ( Maintenance Repair and Operation 
Supply ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาและสนับสนุนการผลิต  ) มามอบให้ฝ่ายผลิต 
ผู้ผลิตสินค้าน าสินค้าส าเร็จ ส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็น 
Spec ทั่วไปของสินค้าคงคลัง ความไม่แน่นอนของอุปสงค์  ท าให้ผู้ผลิตต้องวางแผนและค านวณ 
ว่าจะจัดสรรปันส่วนการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อน า สินค้าคงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิต  
ให้เป็นสินค้า การวางแผนจะท าให้ทราบว่าควรผลิตจ านวนเท่าใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิด
จ านวนเท่าไรในวัตถุดิบที่มีอายุสั้นอย่างผักผลไม้ การวางแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้างจ าเป็นมากเพราะ
สินค้าไม่มีความเป็นอิสระ มีเงื่อนไขด้านเวลาเป็นข้อจ ากัด หากต้องการให้อิสระอาจน าเข้าห้องเย็น 
แต่เป็นการเพิ่มต้นทุน การทราบอุปสงค์ท าให้ได้ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้าคงคลังส่งผลต่อเนื่องต่อ
ระบบการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
 คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพและ
คุณภาพที่พร้อมจะน าส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ โดยอาจเรียกเป็นชื่ออ่ืน ๆ 
เช่น คลังสินค้า (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ(Storage) , ที่เก็บสินค้า (Whaft) 
คลังพัสดุ (Depot) , ฉางเก็บสินค้า (Silo) , แท็งก์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน 
(Bonded Warehouse) โดยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร คลังสินค้าก็จะท าหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่
เก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการ 
Supply Chain 
ความส าคัญของคลังสินค้า 

ความส าคัญของคลังสินค้า ของการประกอบกิจการค้าขายที่เกี่ยวกับสินค้าชนิด
ต่าง ๆ นั้น นับว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
นั้นจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทางอุสาหกรรมประเทศใดก็ตามกิจการคลังสินค้า
นับว่าเป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ส าคัญในอันที่จะให้การประกอบธุรกิจค้าขายเกี่ยวกั บสินค้า
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
  คลังสินค้ามีความส าคัญโดยท่ัวไปและโดยเฉพาะต่อกิจการต่าง ๆ แยกอธิบายดังนี้
  ความส าคัญของคลังสินค้าโดยทั่ว ๆ ไป 
  ความส าคัญต่อการผลิตสินค้า 
  ความส าคัญต่อกิจการตลาด 
  ความส าคัญต่อกิจการบริการ 
   ความส าคัญต่อวงการธุรกิจ 
   ความส าคัญการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ 
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 ความส าคัญของคลังสินค้าโดยท่ัว ๆ ไป คลังสินค้าเป็นห่วงเชื่อมที่ส าคัญในสายโซ่
(Supply Chain) ของการกระจายสินค้าจากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภคในการเป็นห่วงเชื่อมนี้ คลังสินค้า  
ท าหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างการบริโภค ซึ่งมี อัตราความต้องการไม่สม่ าเสมอและคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าซึ่งมีอัตราของการผลิตเป็นปริมาณที่ค่อนข้าง
แน่นอนกว่า แม้ว่าการวางแผนการผลิตสินค้าต้องอาศัยอัตราการบริโภคที่สามารถพยากรณ์ได้ขึ้น
ได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนื่องจากระบบการผลิตต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้ 
ถ้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาใดที่ผลิตภัณฑ์ออกมาเกินความต้องการในตลาดบริโภคคลังสินค้า
(Ware House) ก็จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสะสมปริมาณส่วนที่เกินความต้องการนั้นไว้  
เมื่ออัตราความต้องการบริโภคสูงขึ้นเกินกว่าปริมาณปริมาณการผลิตในห้วงเวลาใดคลังสินค้า 
ก็จะท าหน้าที่ระบายสินค้าที่สะสมไว้นั้นออกสู่ตลาดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการสินค้าท าให้
เกิดความสมดุลโดยเฉลี่ยในระยะยาว แต่ในขณะที่การผลิตเกิดอุปสรรคขัดข้องต้องหยุดชะงักลง
ชั่วคราวด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามเช่นเกิดการเสียหายของเคร่ืองจักรต้องท าการซ่อมแซมหรือเกิดการ
ขาดแคลนของวัสดุการผลิตหรืออาจจะเกิดกรณีพิพาททางด้านแรงงานมีการหยุดงานสินค้าที่  
เก็บสะสมอยู่ในกิจการผลิตยังก าเนินงานอยู่แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้บริโภคลงได้บ้างในระดับหนึ่งจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องของการผลิตลงได้คลังสินค้าที่ตั้งกระจาย
กันอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ หากได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมไว้ในการวางสินค้าในคลังสินค้า
เหล่านั้นในเวลาปริมาณและต าแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถน าสินค้า  
ออกจ าหน่ายสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนอันเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิต 
และผู้บริโภคและต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นส่วนรวมอีกด้วย 
  ความส าคัญต่อการผลิตสินค้า  กิจการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
เป็นการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกลที่มีกระบวนการผลิตเป็นสายงาน ทุกขั้นตอนของการผลิตต้องรับช่วง
ติดต่อกันไปตามล าดับ เร่ิมตั้งแต่การป้อนวัสดุการผลิตเข้าไปจนได้ผลผลิตออกมาเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปและเป็นการผลิตจ านวนมาก ๆ ที่เรียกว่า Mass Production หรือการผลิตแบบต่อเนื่องการ
ผลิตสินค้าในระบบนี้จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีวัสดุการผลิ ตอย่างเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้อย่างไม่ขาดตอนคลังสินค้ามีบทบาทส าคัญในการจัดให้มีการสะสมวัสดุการ
ผลิตไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายการเก็บรักษา
วัสดุการผลิตสะสมไว้เพื่อการนี้ ผู้ผลิตสินค้าอาจลงทุนจัดตั้งและด าเนินการคลังสินค้าของตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตที่จัดอยู่ในจ าพวกคลังสินค้าประเภทคลังเก็บพัสดุของกิจการผลิต
สินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะเพื่อการนี้ก็ได้ 
  ความส าคัญต่อกิจการตลาด คลังสินค้าเป็นเคร่ืองมือในการกระจายสินค้าออก 
สู่ตลาดจากมือของผู้ผลิตไปยังมือผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้าใช้คลังสินค้าในการเก็บรักษาสินค้า
ส าเร็จรูปเป็นผลผลิตตนในขั้นแรกไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตทางอุตสาหกรรม
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ก็ตามและใช้คลังสินค้าที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ในการกระจายสินค้าของตนเองออก  
สู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องคลังสินค้าเหล่านั้นอาจเป็นคลังสินค้าส่วนบุคคลของผู้ผลิต 
คลังสินค้าส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรืออาจเป็นคลังสินค้าสาธารณะก็ได้สหรับผู้ประกอบการ
จ าหน่ายสินค้าเองคลังสินค้าก็เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเก็บสะสมสินค้าไว้ในปริมาณที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนกิจการจ าหน่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยให้มีสินค้าออกวางขายทดแทน
จ านวนที่จ าหน่ายออกไปในแต่ละวันได้อย่างทันท่วงทีอย่างไม่ขาดตอน เพื่อการนี้ผู้จ าหน่ายสินค้า
อาจใช้คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายนั้นเอง หรือเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ
ในการเก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ 
  ความส าคัญต่อกิจการบริการ การประกอบกิจการธุรกิจบริการทุกประเภททั้ง 
ในภาคธุรกิจเอกชนและองค์การของรัฐบาลรวมไปถึงสหกรณ์และหน่วยงานราชการของรัฐ
จ าเป็นต้องมีการสะสมเก็บรักษาพัสดุส าหรับการใช้ในกิจการนั้นอย่างเพียงพอ คลังสินค้าจ าพวก
คลังเก็บพัสดุมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือของกิจการบริการทุกประเภทท าหน้าที่เก็บรักษา
พัสดุสะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการบริการน้ัน ๆ 
  ความส าคัญต่อวงการธุรกิจ คลังสินค้าสาธารณะเป็นแหล่งให้เครดิตแก่นักธุรกิจ 
ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งเช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินประเภทอ่ืน เช่น ธนาคาร โดยวิธีให้ผู้ฝากสินค้าไว้
ในคลังสินค้านั้นกู้ยืมเงินโดยใช้สินค้าที่ฝากไว้นั้นจ าน าประกันและได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 
นอกจากนั้นผู้ฝากสินค้าอาจกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินอ่ืน ๆ  หรือจากบุคคลใดโดยใช้ตราสาร
การรับฝากของคลังสินค้าจ าน าเป็นประกันได้ด้วยวิธีการจ าน าสิน้าในลักษณะนี้จะกระท าได้  
ก็เฉพาะส าหรับสินค้าที่ฝากไว้กับคลังที่ฝากไว้กับคลังสินค้าสาธารณะเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้า
สาธารณะของบริษัทเอกชน, คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลหรือคลังสินค้าสาธารณะ  
ของสหกรณ์ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าก็สามารถท าได้ในท านองเดียวกัน 
  ความส าเร็จต่อการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ความส าคัญในเร่ืองนี้
อาจเป็นคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน, คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล, คลังสินค้า
ส่วนบุคคลขององค์การรัฐบาลหรือคลังสินค้าของสหกรณ์ก็ได้ที่ด าเนินกิจการเกี่ยวข้องกับสินค้า
ประเภทพืชผลทางการเกษตรและสินค้าอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐบาล
อาจใช้คลังสินค้าเหล่านี้ในการเก็บรักษาสินค้าที่รัฐบาลเข้าไปรับซื้อและน าสินค้าที่เก็บรักษาไว้นั้น
ออกสู่ตลาดเมื่อถึงคราวขาดแคลนเพื่อรักษาระดับราคาและปริมาณให้อยู่ในระดับราคาที่ไม่เป็นการ
เดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
 วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า 

คลังสินค้าท าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการจัดส่งซึ่งสินค้าที่เก็บไว้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  วัตถุดิบ (Material) ชิ้นส่วนประกอบ (Components)  
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ชิ้นส่วนต่าง ๆ (Parts) สินค้าส าเร็จ (Finish Goods) ในบางกระบวนการผลิตสินค้าจะนับรวมไปถึง
งานระหว่างผลิต (Goods In Process) สินค้าต้องการทิ้ง (Disposed) วัตถุที่น ามาใช้ใหม่ (Recycle) 
แม้ว่าสัดส่วนของสินค้าประเภทนี้จะมีไม่มากก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้คลังสินค้ามีดังต่อไปนี้
 1. เพื่อให้เกิดการประหยัดในการขนส่งเพื่อให้เกิดการประหยัดในการผลิต 
 2. เพื่อต้องการลดการสั่งซื้อจ านวนมากหรือส่วนลดจากการสั่งซื้อล่วงหน้า 

3. เพื่อเป็นแหล่งของวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้า 
5. เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางการตลาด เช่น  

ความต้องการสินค้าที่ผันผวนความต้องการสินค้าแบบฤดูกาลหรือสภาวะการแข่งขันสูง 
6. เพื่อลดเวลาน าเข้า (Lead Time) ของการสั่งซื้อสินค้า 
7. เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) ของผู้ขายปัจจัย 

การผลิตและลูกค้า 
8. เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท 
9. เพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้าชั่วคราวส าหรับสินค้าต้องทิ้ง หรือที่ต้องน าไปผลิตใหม่ 

 ประโยชน์ของคลังสินค้า(Warehouse) 
  1. เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บส ารองวัตถุดิบ และสินค้า ไว้ใช้ในการด าเนิน 
งานอย่างเหมาะสมโดยหน้าที่หลักของคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ สินค้า
ส าเร็จรูป ทั้งเพื่อรอน าเข้าสู่กระบวนการผลิต และรอการจัดจ าหน่ายไปยังตลาด ซึ่งในบางคร้ังอาจ
ต้องใช้เวลา ผลิตเสร็จอาจไม่มีค าสั่งซื้อหรือมีค าสั่งซื้อเป็นจ านวนไม่เหมาะสม อาจท าให้ต้องมีการ
เก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอการจ าหน่ายต่อไป 
  2. สามารถตอบสนองการท างานในระบบการท างานแบบทันเวลาพอดี  
(Just In Time) ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารสินค้าคงคลังที่มุ่งลดการสูญเสียและลดสินค้าคงคลัง 
ระบบจะเน้นในเร่ืองการผลิตในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและจะต้องการวัตถุดิบเมื่อมีการผลิตด้วยต้นทุน
ที่ต่ าและคุณภาพที่เหมาะสม ลดการถือครองสินค้าหรือวัตถุดิบลงจนท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบ
การจัดตารางการส่งสินค้าและปรับลดระยะเวลาในสถานที่พักสินค้าลงให้มากที่สุดจนกลายเป็น
รูปแบบของศูนย์กระจายสินค้าในปัจจุบัน การด าเนินงานในรูปแบบนี้จะต้องประสานกันอย่าง
ใกล้ชิดกับความต้องการในอุปสงค์ด้านโลจิสติกส์, บริษัทขนส่ง, ผู้จัดส่งสินค้า, วัตถุดิบและผู้ผลิต 
  3. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้านการมีสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
การมีระบบของการจัดการคลังสินค้าที่ดีและเหมาะสมจะช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่
จัดส่งไปให้บริการลูกค้าตามค าสั่งซื้อและเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที เป็นอีกบริบทหนึ่งของ
การสร้างคสามพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
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  4. ป้องกันการขาดแคลนสินค้า ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของ
ตลาดและฤดูกาล คลังสินค้าท าหน้าที่ในการจัดเก็บส ารองวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปในปริมาณ  
ที่เหมาะสม ย่อมเป็นวิธีการในการป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่จะตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า 
  5. ก่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุน ด าเนินการและระบบการผลิตสินค้า
กล่าวคือ ในทฤษฎีเร่ืองความประหยัดที่มีต่อขนาด (Economies of Scale) การมีคลังสินค้า 
ช่วยส่งเสริมการผลิตจ านวนมากอันส่งผลไปสู่ต้นทุนรวมในการผลิตที่ลดลงตามขนาดของการผลิต 
  6. สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม คลังสินค้าจัดเป็น
เคร่ืองมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านเวลา, สถานที่
, ปริมาณที่พร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่ลูกค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 ประเภทของคลังสินค้า 
  คลังสินค้า โดยทั่วไปจะท าหน้าที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปเป็นหลักหรือ
บางคร้ังอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูปบ้าง ซึ่งในการจัดเก็บสินค้า
หรือวัตถุดิบจ าพวกนี้จ า เป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบที่อยู่ภายในคลังสินค้าการแบ่ง
ประเภทของคลังสินค้าสามารถท าได้โดยแบ่งตามลักษณะธุรกิจ แบ่งประเภทของคลังสินค้าตาม
ลักษณะงานหรือแบ่งตามลักษณะสินค้าที่รักษา ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ 
 กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะเป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศของตนเอง โดยจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้าและรับท าการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสินค้านั้นการประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะ เป็นการค้าขายประเภทที่ถือว่า 
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณะชน คลังสินค้ากลุ่มนี้สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภทคือ 
  1. คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน 
  2. คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล 
  3. คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ 
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  1. คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน 

  เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่จัดขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน

แล้วแต่กรณี กิจการส าคัญที่คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชนด าเนินงาน ได้แก่ 

  1. รับฝากสินค้าโดยผู้ประกอบการคลังสินค้าได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ 

  2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั้นจ าน าไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการ

คลังสินค้าโดยผู้ประกอบการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดเป็นค่าตอบแทน 

  3. ให้ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า รับอบพืชลดความชื้น คัดผสม

หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ฝาก 

  4. กระท าการใด ๆ ตามแบบวิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การน าเข้า การส่งออก  

การขนส่งสินค้าและอาจจะจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งตนพึงกระท าตามสัญญาการจัดตั้งบริษัทจ ากัด

ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะและการด าเนินงานทางธุรการของกิจการคลังสินค้าอยู่ภายใต้

ข้อบังคับของกฎหมาย ว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและผาสุกของ  

สาธารณะชนและเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ 

  2. คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล 

 องค์การของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจทางการค้าจะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจ

หรือรัฐพาณิชย์รูปแบบอื่น จุดมุ่งหมายหรือนโยบายหลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้ 

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญคลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลที่  

จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยเศรษฐกิจ เช่น 

องค์การอุสาหกรรมห้องเย็น องค์การคลังสินค้า เป็นต้น 

 การด าเนินธุรกิจคลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล จะประกอบกิจการ

เช่นเดียวกับคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน คือการรับท าการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่รับฝากเก็บรักษานั้นเป็นการค้าปกติและเป็นการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

องค์การคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสินค้า  

พ.ศ. 2498 มาตรา 6 ว่า “องค์การมีวัตถุประสงค์ท ากิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับ ข้าว พืชผลและสินค้า

ต่าง ๆ เพื่อให้จ านวนผลิต คุณภาพ ราคา เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของรัฐบาลและ

ประชาชนทั่วไป” 
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 3. คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ 
 สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมและโดยการสนับสนุนของ
รัฐบาล จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหกรณ์ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีเป้าหมายในการด าเนินกิจการร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทาง
เศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์การประมง เป็นต้น 
 คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ เป็นของสหกรณ์ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าใน
ลักษณะคลังสินค้าสาธารณะ คือ รับท าการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อบ าเหน็จ 
ทางการค้า ปกติสินค้าที่รับท าการเก็บรักษาเป็นสินค้าของสมาชิกและเป็นสมาชิกเฉพาะอย่าง  
อันเป็นผลผลิตตามอาชีพของสมาชิกของสหกรณ์นั้น ๆ ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม 
และเมื่อเกิดผลก าไรจากการประกอบกิจการคลังสินค้า ผลก าไรนั้นก็แบ่งสรรปันผลกลับคืนให้แก่
สมาชิกคลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายสหกรณ์ก าหนดหลักเกณ์ในการ
จัดตั้งและด าเนินงานตามหลักสากลคลังสินค้าสาธารณะสามารถจ าแนกตามลักษณะได้ 6 รูปแบบ 
ดังนี ้
  1. คลังสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบ
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดใดก็ใดก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีก คลังสินค้าแบบนี้จะเป็น
คลังสินค้าแบบธรรมดาที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้า ซึ่งใช้วิธีเก็บรักษาสินค้าแบบธรรมดาไม่ต้องใช้
วิธีการเก็บรักษาแบบพิเศษอะไร ลักษณะโครงสร้างของอาคารเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป จะเป็น
อาคารชั้นเดียวหรือหลายชั้น มีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้าน โดยทั่วไปอาคารมาตรฐานจะเป็นแบบ
ชั้นเดียวเพราะสะดวกในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายสินค้า สร้างโดยคอนกรีต 
  2. คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or cold-storage warehouse) คลังสินค้าที่มี
อุปกรณ์ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอยู่ในระดับที่ต้องการได้ คลังสินค้าแบบนี้ใช้
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และยา โครงสร้างของคลังสินค้า  
ห้องเย็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป คือ มีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้านแต่จะมีขนาด
เล็กกว่าและมีการปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอก ภายในอาคารจะแบ่งออก  
เป็นตอน ๆ แต่ละตอนจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสินค้า 
  3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) คลังสินค้าที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บรักษา
สินค้าบางชนิดซึ่งต้องรอการด าเนินการณ์ตามระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเว้นภาษี  
รอการเสียภาษี รอการตรวจกรณีที่เป็นสินค้าควบคุมหรือสินค้าต้องห้าม 
  4. คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัว (House hold-goods and furniture 
warehouse) คลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษาสินค้าและ  
มักจะเป็นการเก็บรักษาเพียงชั่วคราวเท่านั้น วิธีการเก็บรักษาในภาชนะที่บรรจุเรียบร้อยเพื่อป้องกัน
การถูกกระแทก 
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 5. คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง(Special-commodity warehouse) 
คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น ฝ้ายและขนสัตว์ เป็นต้น
โดยทั่วไปแต่ละคลังสินค้าจะเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้น
และให้บริการสินค้าบางชนิดนั้นเท่านั้น  
 6. คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Bulk storage warehouse) 
คลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษาสินค้าที่มีจ านวนเป็นกองใหญ่ ลักษณะของคลังสินค้าแบบนี้อาจมีถัง
เพื่อบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลวหรือมีที่เก็บรักษาทั้งที่เป็นที่โล่งและมีหลังคา เช่น ถ่านหินทราย 
 ข้อดีของคลังสินค้าสาธารณะ 
  1. มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการแก่
ลูกค้าหลายคน 
  2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน 
  3. เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 
  4. มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า 
  5. มีความยืดหยุ่นสูง 
  6. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า 
  ข้อเสียของคลังสินค้าสาธารณะ 
  1. อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล อาจมีความแตกต่างกันมาก 
  2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภทเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัวสินค้า 
  3. พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 
 กลุ่มคลังส่วนตัว ( Private warehouse) 
 กลุ่มคลังส่วนตัว ( Private warehouse) คือ คลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัท
หลายๆแห่งอได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และ  
ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
  1. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้าการจัดการคลังสินค้าประเภทนี้  
ไม่เกี่ยวกับการก าหนดปริมารสะสมในการเก็บรักษา แต่มีการวางแผนในการใช้เน้ือที่ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามอิทธิพลของการผลิตและ
อัตราการจ าหน่าย 
  2. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้าจะประกอบด้วย2ส่วน คือ  
ฝ่ายควบคุมสินค้า จะท าหน้าที่ก าหนดความต้องการจัดหาสินค้าและก าหนด ชนิด ปริมาณ  
ที่จะสะสมสินค้าชนิดใด ซึ่งใช้หลัก ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยมีหลักอยู่ว่า สั่งซื้อมา
สะสมเฉพาะรายการที่จ าเป็นในปริมาณจ ากัดแต่ต้องไม่ขาดแคลนด้วยอัตราความถี่ของการสั่งซื้อที่
เหมาะสม 
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 3. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้าเป็นการลงทุนของเอกชน  

องค์กรรัฐบาล สหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับบริการการขนส่งสินค้าหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นเจ้าของคลังฯ แต่สินค้าที่เก็บรักษาใน

คลังสินค้าฯ เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น สินค้าที่เก็บไว้จะเป็นสินค้าที่พักรอการบรรทุกขนส่งต่อไป 

 ข้อดีของคลังสินค้าส่วนตัว 

  1. มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 

  2. มีความยืดหยุ่นสูง 

  3. มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 

  4. มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ข้อเสียของคลังสินค้าส่วนตัว 

  1. ขาดความยืดหยุ่น 

  2. ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 

  3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

 กลุ่มคลังเก็บพัสดุ (Material Warehouse) 
ค าว่า พัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มีไว้เพื่อใช้งานหรือมีความมุ่งหมายที่จะน าไปใช้งาน 

ค าว่า สินค้า หมายถึง สิ่งของที่มีไว้ขายหรือมีความมุ่งหมายที่จะน าไปเพื่อขาย  

เป็นการค้า หาก าไรในทางธุรกิจ 

 ค าว่า  การจัดการพัสดุ  หมายถึง กระบวนการจัดการพัสดุแก่องค์การตาม  

ความต้องการ เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น  

 สินค้าที่ เก็บในคลังพัสดุไม่ใช่สินค้าส าหรับขาย แต่เป็นพัสดุส าหรับสนอง  

ความต้องการ ในการปฏิบัติงานภายในของกิจการนั้นหลักการสะสมในการเก็บรักษาพัสดุ  

คือ ความพอเพียง ทันเวลาที่ต้องการและประหยัด โดยใช้เทคนิคการสะสมที่เรียกว่า ปริมาณการ

สั่งซื้ออย่างประหยัด 

 คลังเก็บพัสดุ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

  1. คลังเก็บวัสดุของกิจการการผลิตสินค้า 

  2. คลังเก็บวัสดุของกิจการบริการ 

  3. คลังเก็บวัสดุทางธุรการ 

  4. คลังเก็บวัสดุทางโลจิสติกส์ 
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2. การจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management ) 
การจัดการคลังสินค้าเป็นการจัดการในการรับการจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้า

ให้ผู้ รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหารด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ 
การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด 
และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 

 1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
 2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีเพียงพอ

และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
  4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 

 5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุมและรักษาระดับการใช้ทรัพยากร  
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 
  ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า 

 1. ช่วยสนับสนุนการผลิต ( Manufacturing Support ) โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่
ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ขายปัจจัยการผลิตเพื่อส่ง
ป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไปเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 

 2. เป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ ( Mix Warehouse ) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงาน
หลายแห่งโดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลางจะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆ 
ไว้ในที่เดียวกันเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงาน
ใดบ้าง 

 3. เป็นที่รวบรวมสินค้า ( Consolidation Warehouse ) ในกรณีที่ลุกค้าต้องการซื้อ
สินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็น
ขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเที่ยวซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 

4. ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง ( Break Bulk warehouse ) ในกรณีที่
การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยก
สินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป  
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 ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System ) 

 มีการน าซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิต

และการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดยพัฒนา เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความ

เหมาะสม ระบบซอฟต์แวร์มักจะเชื่อมต่อตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า 

ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็นโซลูชั่นในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้มากมาย ธุรกิจที่เป็น 

Logistics Outsourcing Service หรือผู้ให้บริการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินค้า 

มีการเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้า ประเภทต่าง  ๆ 

ตามความเหมาะสม ของโปรแกรมจะสอดคล้องกับการท างานและกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นใน

คลังสินค้าไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟแวร์ที่ดีจะต้องสามารถเชื่อมต่อและรองรับ

ธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง และการกระจาย

สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นจะต้องเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงาน

ส า ม า ร ถ 

ใช้งานได้ง่าย 

 ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า 

 1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 

 2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 

 3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 

 4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

   การพิจารณาน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการท างาน การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

  1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตและ

ระบบเครือข่ายในองค์การ 

  2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode RFID 

  3. ต้องมีความสามรถในการใช้งานได้สูงและหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุก

กิจกรรมในคลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืน 
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 ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
 ระบบ WMS ที่ดีออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุกกิจกรรม
ภายในคลังสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของกิจการค้า
ส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจ ( 
Enterprise Resource Planning : ERP ) อ่ืนๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อลดความ
สับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse Focused ERP System 
 มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุก
ส่วนในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน (Data Network Flow) 
โดยศึกษาว่าผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply Network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า 
(Warehouse) ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการ
ขนส่งและลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจ าหน่ายออกไปและปริมาณ
สินค้าคงคลังท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปริมาณสินค้าคงคลังท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้า  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ซึ่งลดปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถก าหนดให้ ผู้ใช้หลายระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
(Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน (User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture) 
  2. การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการ
จัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการ
น าเข้า (Input Data) ซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณ
เท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งคืออะไร ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ 
จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้
ถูกก าหนดข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปใน
ระบบฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการ 

 3. การเก็บสินค้า (Put Away) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และ 
ชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนก
ประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วท าการบันทึกลง  
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ในระบบฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงาน
และเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 

 4. หยิบสินค้า ( Order Picking )เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจาย
ในพื้นที่ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการ
ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

5. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle Count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการ 
ตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดอาศัยการประมวลผล
จากฐานข้อมูลแบบ Real Time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ 
Cycle Count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile Network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

6. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าโดยการท างานเชื่อมต่อระบบอ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้า
ภายในคลัง เช่น สินค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ท าให้สินค้า  
ไม่จมคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
การส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
ในช่วงที่ต้องมีการส่งเสริมการขาย ในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บ
ส ารองสินค้า ซึ่งท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน  
ได้มีการน าระบบ Dynamic Slotting ที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลาย
ชนิด (Product Diversification) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า (Turn Over Rate) ในปริมาณที่สูง 
ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ Shipping Dock ส าหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn Over ต่ า 
ก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลจากสถิติ Turn Over ของสินค้าในทุก ๆ 
ช่วงเวลาที่ก าหนดและก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการ
หยิบ สินค้าลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 วัตถุประสงค์         

  1. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ระบบ Barcode เข้ามาก าหนดตัวสินค้าของบริษัท 

  2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากระบบบาร์โค้ด Barcode    

  3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพแม่นย า 

  4. เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านโลจิสติกส์  

  5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการท างานในเร่ืองการวางแผนการ

ท างานอย่างรอบคอบมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง    
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 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ       
  1. ได้ทราบถึงการใช้ระบบ Barcode เข้ามาก าหนดตัวสินค้า  
  2. การระบุบาร์โค้ดจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตและท าให้ผู้ผลิต
ค านึงถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเน่ืองได้เร่ืองการแสดงข้อมูลสินค้า  
  3.  ระบบบาร์โค้ดจะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นย าและ  
มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอีกด้วย    
  4. น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ศึกษาต่อและใช้ประอาชีพในการงานโลจิสติกส์ 

5. ได้น าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติการวางแผนการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน 
3.การจัดประเภทคลังสินค้า 

เกี่ยวกับเร่ืองการจัดจ าหน่ายสินค้านั้นบางกิจการอาจจัดส่งสินค้าโดยตรง  
จากโรงงานให้ลูกค้าโดยไม่ใช้บริการของการคลังสินค้าเลย อย่างไรก็ตามกิจการส่วนมากมักจะมี
แหล่งเก็บสินค้าระหว่างโรงงานและลูกค้า เมื่อกิจการมีกิจกรรมที่จะต้องเก็บรักษาสินค้าก่อนส่ง  
ให้ลูกค้าเกิดขึ้นกิจการจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้บริการของคลังสินค้าประเภทใด กิจการคลังสินค้า
นั้นอาจจ าแนกประเภทได้หลายลักษณะแต่ในที่นี้เป็นการจ าแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการ
ประกอบกิจการ ภาระหน้าที่อันเป็นกิจกรรมของคลังสินค้านั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดหรือประเภทใด  
ก็คือการเก็บรักษาสินค้าหรือวัสดุแต่จุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการอาจแตกต่างกันออกไปใน
หลายลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการด าเนินการทั้งทางเทคนิคแบะทางธุรกิจก็ไม่เหมือนกัน 
อีกด้วย ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงคลังสินค้าตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการนี้
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. คลังสินค้าส่วนบุคคล ( Private Warehouse ) 

 2. คลังเก็บวัตถุดิบ ( Material Warehouse ) 

 1. คลังสินค้าส่วนบุคคล ( Private Warehouse ) 
 คลังสินค้าส่วนบุคคล เป็นกิจการคลังสินค้าที่อ านวยประโยชน์แก่กิจการหลั ก

ไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกับคลังสินค้าสาธารณะ จุดหมายในการจัดตั้ง  
และประกอบกิจการของคลังสินค้าส่วนบุคคลต่อการเก็บรักษาสินค้าเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์
ของกิจการอันเป็นธุรกิจหลักที่เป็นเจ้าของคลังสินค้านั้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นหลักนั้นอาจเป็น
บริษัทเอกชน องค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ก็ไม่แตกต่างกัน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา
อาจเป็นอาคารคลังแบบหนึ่งแบบใดหรือเป็นเพียงพื้นที่เก็บรักษาที่รวมอยู่ในอาคารเดียวกับกิจการ
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อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์การนั้นเองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่เก็บรักษา
ไว้ในขณะใดขณะหนึ่ง  
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คลังสินค้า เอกชน เป็นคลังสินค้าที่กิจการนั้นเป็นเจ้าของเองหรือเช่ าซื้อ  
มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายโดยที่ผู้ผลิต
หรือผู้จ าหน่ายนั้นเป็นเจ้าของคลังสินค้าเองและไม่มีการรับฝากสินค้าจากผู้อ่ืน คลังสินค้าประเภทนี้
จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจอ่ืนของกิจการคลังสินค้าเอกชน 
สามารถอ านวยประโยชน์แก่กิจการหลายๆ ประการดังนี้ 

การออกแบบ เจ้าของกิจการสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อสนองความต้องการ 
พิเศษของตนเองได้ 

การควบคุม กิจการสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ และควบคุมการด าเนินงาน
ทุก ๆ ด้านด้วยตัวเอง ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับการผลิตและ
การขายได้ 

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยทั่วไปของคลังสินค้าทั้งสองประเภท  
จะคล้ายคลึงกันยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาที่คลังสินค้าเอกชนจะไม่มีดังนั้น
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อหน่วยของคลังสินค้าเอกชนจึงมักต่ ากว่า และค่อนข้างคงที่กว่า 

การติดต่อกับลูกค้า กิจการที่มีคลังสินค้าของตนเองย่อมสามารถติดต่อกับลูกค้า 
และตลาดได้สะดวกกว่า และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกค้าย่อมจะตรวจสอบและแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว 

การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คลังสินค้าเอกชนนอกจากท าหน้าที่เก็บรักษาสินค้า  
ของกิจการแล้วยังอาจท าหน้าที่เป็นหน่วยงานซื้อหรือขายระดับท้องถิ่นของกิจการด้วย เพราะมี
สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  เช่น ส านักงาน 
พนักงาน ธุรการ เคร่ืองพิมพ์ดีดแบะข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า เป็นต้น 
 คลังสินค้าส่วนบุคคล ไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
และผาสุกของสาธารณะชนโดยตรงในส่วนด าเนินงานของกิจกรรมที่คลังสินค้านั้น แม้คลังสินค้า
ในกลุ่มนี้บางประเภทจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าของผู้ อ่ืน แต่ความรับผิดชอบ  
ต่อสินค้านั้นก็เป็นเร่ืองของกิจการหลักที่มีคลังสินค้าเป็นกิจกรรมอ านวยประโยชน์ ดังนั้นการจัดตั้ง
และการด า เนินงานจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและเงื่ อนไขควบคุมคลังสินค้ า  
ความเหมือนกันของคลังสินค้าในกลุ่มนี้คือการเป็นกิจกรรมอ านวยประโยชน์ของการประกอบ
กิจการค้าหลักอย่างอื่นที่จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาสินค้าเพื่อสนับสนุนกิจการนั้นแต่จุดประสงค์ใน
การเก็บรักษาและหลักเกณฑ์ในการสะสมสินค้าตลอดจนรายละเอียดในการปฏิบัติทางธุรการ
เกี่ยวกับสินค้าที่เก็บรักษานั้นมีข้อแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคลังสินค้านั้นเป็นกิจกรรมส่วน
บุคคลของกิจการประเภทใด ซึ่งพอจะจ าแนกจามลักษณะความแตกต่างที่กล่าวแล้วออกเป็น 
3 ประเภทดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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 1. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้า กิจการผลิตสินค้านั้นมีขั้นตอนที่
ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือขั้นตอนแรกเป็นเร่ืองของการจัดการวัสดุการผลิต  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดความต้องการจัดหา และการเก็บรักษาวัสดุการผลิตซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบส าเร็จรูปซึ่งจะน าเข้าสู่กระบวนการผลิต ขั้นตอนที่สองเป็นเร่ืองการแปลงสภาพ
หรือการประกอบวัสดุการผลิต ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปซึ่งเรียกว่า กระบวนการผลิตสินค้า เร่ิมตั้งแต่
การน าวัสดุการผลิตที่มีพร้อมอยู่แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตออกมาเป็นสินค้าส าเร็จรูป
ที่มีคุณลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนที่สามเป็นเร่ืองของการตลาดในการที่จะกระจายสินค้าส าเร็จรูป
อันเป็นผลผลิตของกิจการไปยังผู้จ าหน่ายสินค้า ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยการเก็บรักษาสินค้าที่ผลิตออก
มาแล้วจัดส่งไปยังผู้จ าหน่ายโดยผ่านการขนส่งที่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าการด าเนินกิจการในการ
ผลิตสินค้านั้นจะมีกิจกรรมเก็บรักษาอันเป็นภาระหน้าที่ของคลังสินค้าอยู่ 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการ
เก็บรักษาวัสดุการผลิต และขั้นตอนการเก็บรักษาผลผลิตซึ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป คลังสินค้าส่วน
บุคคลของกิจการผลิตสินค้าเป็นการอ านวยประโยชน์ในการเก็บรักษาในขั้นตอนหลังนั้น ส่วนการ
เก็บรักษาในขั้นตอนแรกเป็นเร่ืองของคลังสินค้าเก็บวัสดุ ซึ่งเป็นคลังสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้
กล่าวถึงต่อไป 
 การเก็บรักษาสินค้าอันเป็นผลผลิตที่ส าเร็จรูปแล้วของกิจการผลิตสินค้าเป็น
กิจกรรมอยู่ในขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการกระจายสินค้าหรือตลาด ดังนั้นกิจกรรมคลังสินค้าจึง  
อยู่ภายใต้การจัดการของฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายของกิจการผลิตสินค้านั้นปริมาณการสะสม
สินค้าในคลังสินค้าประเภทนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการผลิตกับอัตราการจ าหน่ายสินค้านั้น หากอัตราการ
ผลิตสูงแต่อัตราการจ าหน่ายต่ า ปริมาณสะสมในคลังสินค้าก็จะมากขึ้นในช่วงนั้นในทางตรง  
กันข้ามถ้าอัตราการผลิตต่ ากว่าอัตราการจ าหน่ายในช่วงใดประมาณการสะสมก็จะต่ าลงการที่จะให้
ปริมาณสะสมในการเก็บรักษาระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาจึงขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิตของ
ฝ่ายควบคุมการผลิตเป็นประการส าคัญ ดังนั้นหน้าที่การจัดการคลังสินค้าส าหรับคลังสินค้า  
ประเภทนี้จึงไม่เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณสะสมในการเก็บรักษา แต่ต้องมีการวางแผนในการ 
ใช้เนื้อที่เก็บรักษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง  
ตามอิทธิพลของอัตราการผลิตและอัตราการจ าหน่ายดังกล่าวแล้วการจัดการเก็บรักษาของกิจการ
ผลิตสินค้านั้นผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้ามีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือการจัดตั้งคลังสินค้าส่ วนบุคคล
ขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาผลผลิตด้วยตนเอง อีกทางหนึ่งผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการคลังสินค้า
สาธารณะซึ่งต้องเสียค่ารักษาผลผลิตด้วยตนเอง อีกทางหนึ่งผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริหาร
คลังสินค้าสาธารณะซึ่งต้องเสียค่าตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ดังนั้นผู้ประกอบกิจการ
ผลิตสินค้าจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าทางเลือกใดจะเป็นผลดีต่อกิจกาธุรกิจ  
ของตนมากกว่ากันก็อาจตกลงใจเลือกทางนั้น ถ้าเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ  
ก็ไม่จ าเป็นต้องจัดการต้ังคลังสินค้าส่วนบุคคลของตนขึ้น  
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 2. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้า กิจการจ าหน่ายสินค้าเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตลาดส าหรับสินค้า กิจการจ าหน่ายในที่นี้หมายถึงเฉพาะ  
การประกอบกิจการที่ถือเอากิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าเป็นธุรกิจหลักของกิจการไม่รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นกิจกรรมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองคลังสินค้าส่วน
บุคคลของกิจการผลิตสินค้าข้างต้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นธุรกิจของพ่อค้าคนกลางที่รับช่วง
สินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายล าดับต้นมาจ าหน่ายอีกต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายแบบขายส่ง
หรือขายปลีกไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นของเอกชนหรือองค์การรัฐบาลหรือของสหกรณ์ก็ตามที่มี
คลังสินค้าเป็นของตนเองเพื่อเก็บรักษาสินค้าที่ตนจ าหน่ายนั้น 
  กิจการจ าหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินค้าอยู่ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายควบคุมสินค้าท าหน้าที่ก าหนดความต้องการจัดหาสินค้าเข้ามาเป็นฝ่ าย 
ที่ก าหนดว่าจะสะสมสินค้าชนิดใด รายการใด ไว้เป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะใช้หลักการ
สะสมที่เรียกว่า ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอยู่ว่า สั่งซื้อมาสะสม
เฉพาะรายการที่จ าเป็นแต่เพียงจ านวนจ ากัด แต่ไม่ขาดมือด้วยอัตราความถี่ของการสั่ งที่เหมาะสม 
คลังสินค้าประเภทนี้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายควบคุมสินค้าท าหน้าที่เก็บรักษาสินค้าตามเกณฑ์สะสม  
ที่ก าหนดน้ัน 
 ผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า มีทางเลือกในการจัดการเก็บรักษาสินค้าอยู่ 2 ทาง
เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ จะเลือกวิธีจัดตั้งคลังสินค้า
ขึ้นมาเป็นส่วนบุคคลของกิจการเองหรือจะเลือกวิธีใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะที่มีอยู่  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 3. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้า กิจการขนส่งสินค้า หมายถึง 
การลงทุนของเอกชนองค์การรัฐบาลหรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับท าการขนส่งสินค้าหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า เช่น บริษัทขนส่งของเอกชน  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น คลังสินค้าเป็นกิจกรรมอุปกรณ์ของกิจการหลักประเภทนี้ 
โดยกิจการเหล่านั้นเป็นเจ้าของคลังสินค้าเอง แต่ถ้าสินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าประเภทนี้เป็น
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนจะกลายเป็นคลังสินค้าสาธารณะ หากอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะเป็นสินค้าของ
ผู้ใช้บริการขนส่งเท่านั้น ข้อที่แตกต่างจากการคลังสินค้าสาธารณะที่ส าคัญก็คือ คลังสินค้าประเภท
นี้ไม่ใช่ลักษณะของธุรกิจเอกเทศ การบริการเก็บรักษาสินค้าก็ไม่อยู่ในลักษณะการรับฝากสินค้า
โดยตรงแต่เป็นสินค้าที่พักรอเป็นการชั่วคราวเพื่อการบรรทุกขนส่งต่อไปและที่ผ่านมาการขนส่ง
สินค้ามาแล้วและรอการรับสินค้าออกไปหรือส่งไปยังผู้รับอีกต่อหนึ่ง การเก็บรักษาได้ค่าตอบแทน
จากเจ้าของสินค้าแต่ไม่ใช่บ าเหน็จในการเก็บรักษาโดยตรงแต่หากเป็นค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งของ
การบริการขนส่งเท่านั้น จุดประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้าประเภทนี้คือการสนับสนุน
การบริการขนส่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการ  



35 
 

 สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาของคลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการ 
ขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่เก็บรักษาอาจเป็นแบบคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้า  
ห้องเย็นหรือคลังสินค้าพิเศษแบบอ่ืนก็ได้ คลังสินค้าทั่วไปส าหรับกิจการขนส่งส่วนมากจะมี
ลักษณะเป็นโรงเก็บสินค้าที่มีฝาผนังอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ใช่ฝาผนังแบบมั่นคงแข็งแรงอย่าง
คลังสินค้าสาธารณะ เพราะการเก็บรักษามักเป็นแบบชั่วคราวเพื่อรอการขนส่งดังกล่าวแล้วซึ่งมีชื่อ
เรียกอาคารคลังสินค้าแบบนี้โดยเฉพาะว่าโรงเก็บสินค้าผ่านทางโดยเฉพาะส าหรับคลังสินค้าของ
กิจการที่ไม่ใช่การขนส่งโดยตรงแต่เป็นกิจการบริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการขนส่ง เช่น คลังสินค้าของ
การท่าเรือ การท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าน าเข้าและสินค้าส่งออกด้วยนั้น ยังต้อง
ท าการเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอการด าเนินกรรมวิธีตามแบบพิธีศุลกากรรวมถึงสินค้าที่รอการตรวจ
เกี่ยวกับภาษีอากรที่เรียกว่าคลังสินค้าทัณฑ์บนอีกด้วย ค่าตอบแทนส าหรับการเก็บรักษาสินค้าใน
คลังประเภทนี้ถือเป็นค่าธรรมเนียมของกิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ใช่บ าเหน็จในการรับฝากสินค้า
อย่างกรณีคลังสินค้าสาธารณะประมาณและชนิดของสินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าส่วนบุคคลของ
กิจการขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสินค้าที่ก าหนดการขนส่ง ฝ่ายจัดการคลังสินค้า
ไม่อาจก าหนดปริมาณสะสมตามหลักเกณฑ์การสะสมสินค้าของคลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการ
จ าหน่ายสินค้าได้ การด าเนินงานทางธุรการและมาตรการควบคุมส าหรับคลังสินค้าประเภทนี้ 
ก็เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นส าหรับกิจการขนส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องอันเป็น
กิจการหลักนั้นแต่ละประเภท 
 2. คลังเก็บวัตถุดิบ ( Material Warehouse ) 

 วัตถุดิบ หมายถึง สิ่งของที่มีไว้เพื่อใช้งาน หรือที่มีความมุ่งหมายที่จะน าไปใช้งาน

ซึ่งต่างกับค าว่า สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีไว้ขายหรือมีความมุ่งหมายที่จะน าไปเพื่อขายเป็นการหา

ก าไรในทางธุรกิจการค้า วัสดุอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่หมดสภาพไปทันทีในการใช้หรือเป็นของใช้หรือ

เคร่ืองใช้ที่คงรูปเดิมอยู่ต่อไปในการใช้งานหรืออาจเป็นอุปกรณ์ที่น าไปประกอบรวมในการผลิต

หรือการซ่อมก็ได้  

 การจัดการวัตถุดิบ หมายถึง กระบวนการสนองให้ซึ่งวัตถุดิบแก่องค์การตามความ

ต้องการเพื่อให้สามารถด าเนินกิจการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น ผู้จัดการวัตถุดิบ

ของกิจการผลิตจะท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุซึ่งน าไปแปลงสภาพเป็นผลผลิตส าเร็จรูปของ

กิจการน้ัน ส่วนผู้จัดการวัตถุดิบของกิจการที่ให้บริการ เช่น องค์กรของรัฐ สายการบิน โรงพยาบาล 

ธนาคารและโรงแรม เป็นต้น ไม่ได้จัดซื้อวัตถุดิบที่จะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายแต่เกี่ยวข้อง

กับการจัดให้มีวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการ  
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คลังเก็บวัตถุดิบเป็นการอ านวยประโยชน์ของการจัดการวัตถุดิบท าหน้าที่  
เก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อจ่ายตามความต้องการของกิจการหรือองค์การที่เป็นเจ้าของคลังเก็บวัตถุดิบนั้น
ในการผลิตหรือการบริการแล้วแต่กรณี คลังเก็บวัตถุดิบมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล 
ต่างกันในเร่ืองส าคัญที่ว่าสิ่งที่เก็บรักษานั้นไม่ใช่สินค้าส าหรับขาย แต่เป็นวัตถุดิบส าหรับจ่าย  
เพื่อสนองความต้องการในการใช้ส าหรับการปฏิบัติงานภายในของกิจการนั้น หลักการในการเก็บ
รักษาวัตถุดิบคือการมีวัตถุดิบเพียงพอในเวลาที่ต้องการและประหยัด โดยใช้ปริมาณการสั่งซื้อ  
อย่างประหยัด เช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคลประเภทกิจการจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเคร่ืองมือของ
การจัดการวัตถุดิบอันเป็นกิจกรรมหลักของกิจการ ซึ่งไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจเอกเทศ 
แต่มีลักษณะในการจัดตั้งขึ้นและการดด าเนินงานเช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล จึงไม่อยู่ใน
บังคับกฎหมายและเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้า เหมือนกับคลังสินค้าสาธารณะ คลังเก็บวัตถุดิบอาจ
จ าแนกตามลักษณะของกิจการหลักที่คลังเก็บวัสดุนั้นท าหน้าที่ เป็นกิจกรรมอุปกรณ์ในการจัดการ
วัสดุซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการแตกต่างกันได้ 4 ประเภท คือ 

2.1 คลังเก็บวัตถุดิบของกิจการผลิตสินค้า ดังได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองของคลังสินค้า
ส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้าเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดการในธุรกิจการผลิตซึ่งมี 3 ขั้นตอน 
คือ การจัดการวัตถุดิบการผลิต กระบวนการแปลงสภาพวัตถุดิบเป็นผลผลิตส าเร็จรูปและการตลาด 
คลังเก็บวัตถุดิบเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการวัตถุดิบ การผลิตท าการเก็บรักษาวัตถุดิบ  
ที่เป็นปัจจัยน าเข้าสู่ระบบการผลิตซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบส าเร็จรูปที่จัดซื้อมาหรือ
ผ่านการแปรรูปขั้นต้นมาแล้วก็ได้ คลังเก็บวัตถุดิบด าเนินงานภายใต้การจัดการของผู้จัดการและ
ภายใต้การอ านวยการของฝ่ายควบคุมการผลิตการเก็บรักษาวัตถุดิบการผลิตนั้น ผู้ประกอบกิจการ
ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะแทนที่จะลงทุนสร้างเอง หากมีกิจการ
คลังสินค้าสาธารณะที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดตั้ง
คลังเก็บวัสดุขึ้นมาเอง เพราะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบการผลิตเป็นส่วนส าคัญในการ
ก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้า 

 2.2 คลังเก็บวัตถุดิบของกิจการบริการ การประกอบธุรกิจทางด้านบริการทั้งปวง
ต้องใช้วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น กิจการโรงแรมต้องใช้อาหารและ
เคร่ืองดื่ม บริการซ่อมบ ารุงต้องใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ บริการสถานพยาบาลต้องใช้เวชภัณฑ์และยา  
เป็นต้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจการนั้น ๆ ที่ก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีการสะสมวัสดุเหล่านั้นไว้ในปริมาณที่เพียงพอและ
ประหยัด จึงจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาซึ่งจะเป็นแบบใดก็ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของวัสดุที่จะท าการเก็บรักษานั้น เช่น บริการโรงแรมต้องสะสมอาหารสดที่เสียไว้ใช้ 
ในกิจกรรมบริการจ าเป็นต้องมีห้องเย็นและต้องสะสมวัตถุดิบทั่วไปที่ไม่เสียง่ายในอุณหภูมิปกติ 
ก็จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาในแบบคลังสินค้าทั่วไป เป็นต้น  
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 2.3 คลังเก็บวัตถุดิบทางธุรการ วัตถุดิบทางธุรการ เป็นรายการวัตถุดิบที่จ า เป็น
ส าหรับการบริการในทุกประเภทขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชน องค์การหรือหน่วยงาน  
ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกิจการผลิตสินค้า กิจการจ าหน่ายสินค้าหรือกิจการบริการก็ตาม รายการ
วัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่วัตถุดิบส านักงาน เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์หรือวัตถุดิบใช้สิ้นเปลือ งทั้งมวล 
ในการปฏิบัติงานประจ าวันของกิจการนั้น ๆ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานทางธุรการเป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดหยุดชะงักขาดตอนและมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาวัตถุดิบ  
ที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจ าอย่างเพียงพอและประหยัด ในการน้ีจ าต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเก็บรักษาที่เรียกว่าคลังเก็บวัตถุดิบ ซึ่งอาจจะเป็นอาคารโดยเฉพาะหรือเป็นเนื้อที่ส่วนหนึ่ง
ภายในที่ตั้งส านักงานของกิจการนั้นๆเองก็ได้ การด าเนินงานของคลังเก็บวัตถุดิบประเภทนี้  
อยู่ภายใต้การจัดการของฝ่ายวัตถุดิบของส านักงานนั้นและเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารวัตถุดิบ 
เช่นเดียวกับคลังเก็บวัตถุดิบของกิจการอ่ืน ๆ 

 2.4 คลังเก็บวัสดุทางโลจิสติกส์ โลจิสติกส์เป็นค าที่ใช้ในทางการทหารหรือใน

กิจการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการทหาร ซึ่งอาจให้ความหมายอย่างเป็นธรรมดาง่าย  ๆ ได้ว่า 

เป็นวิทยาการแห่งการวางแผนและการด าเนินงานเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บรักษาสินค้า 

 ตามความหมายข้างต้นจะเห็นว่ามีกิจกรรมการคลังสินค้าอยู่ในกิจการโลจิสติกส์ 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้า วัตถุดิบ รวมถึงอุปกรณ์ เคร่ืองจักร ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับค าว่า 

วัสดุ นั้นเอง ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกในการคลังสินค้า ก็คือ คลังเก็บวัสดุ ซึ่งเป็นกิจการหลักที่

ส าคัญในการสนับสนุนกิจการทางธุรกิจและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจ

ของกิจการบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 คลังเก็บวัตถุดิบทางโลจิสติกส์เป็นข่ายงานที่แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง  

จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาและสะสม แล้วจ่ายออกไปยังหน่วยงานระดับย่อยในองค์กร 

จนถึงลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้วัสดุนั้นคลังเก็บวัตถุดิบมีหลายแบบหลายขนาดแล้วแต่ลักษณะและปริมาณ

สะสมของวัตถุดิบแต่ละรายการ เช่น คลังเก็บรักษาวัตถุดิบทั่วไป คลังกระสุนและวัตถุระเบิดชนิด

ต่าง ๆ ห้องเย็นส าหรับวัตถุดิบที่เก็บเสียง่าย เป็นต้น 

 หลักเกณฑ์ในการก าหนดปริมาณสะสมวัตถุดิบทางโลจิสติกส์  มีทฤษฎี  

และระเบียบการปฏิบัติโดยเฉพาะที่แน่นอนเป็นหลักเกณฑ์ที่มีระบบอย่างละเอียดอ่อนและต่อเนื่อง 

ซึ่งไม่อาจกล่าวถึงรายละเอียดได้ในที่นี้การจัดการคลังเก็บวัสดุมีหลักการที่สอดคล้องกับระบบ และ

ระเบียบปฏิบัติในการจ่ายวัสดุตามหลักการที่มีเพียงพอ ทันเวลาที่ต้องการ และประหยัดย่อมเป็นที่

ยึดถือโดยทั่วไปเช่นเดียวกับคลังเก็บวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ 
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4. ระบบบาร์โค้ดส าหรับการจัดการก าหนดรหัสสินค้า 
  บาร์โค้ดคือหมายเลขประจ าตัวที่ไม่ซ้ ากันซึ่งก าหนดให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ผู้คนเข้าใจเฉพาะการผสมตัวเลขซึ่งอยู่ภายใต้แถบแนวตั้งขาวด าซึ่งมีข้อมูลส าหรับอุปกรณ์การอ่าน 
เพื่อให้ตัวเลขมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงและไม่รวมการซ้ าซ้อนมีระบบการก าหนดหมายเลข
ส่วนกลางส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาและก าหนดหมายเลข บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดที่จัดการกับปัญหา
เหล่านี้คือสมาคมไม่แสวงหาผลก าไรระหว่างประเทศ EAN ซึ่งได้พัฒนาระบบการเข้ารหัสของ
ตัวเอง EAN-13 ปัจจุบันสมาคมนี้ประกอบด้วยมากกว่า 100 ประเทศและมากกว่า 100,000 องค์กร
ในการเข้าสู่ระบบการเข้ารหัสระหว่างประเทศคุณจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม EAN ในแต่ละ
ประเทศมีตัวแทนอย่างเป็นทางการของระบบและเรามีองค์กรนี้ UNISCAN / EAN RUSSIA นั่นคือ
ในประเทศของเราแต่ละ บริษัท จดทะเบียนกับตัวแทนอย่างเป็นทางการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จ่ายส าหรับการบริการเป็นประจ าทุกปีและในทางกลับกันได้รับหมายเลขเฉพาะส าหรับสินค้าที่  
ผลิตบาร์โค้ดที่ได้รับการยอมรับนั้นได้รับการยอมรับจากผู้อ่านเกือบทุกคนในประเทศส่วนใหญ่
ของโลก ตามระบบ EAN-13 แต่ละผลิตภัณฑ์จะได้รับรหัสสิบสามหลักโดยแต่ละร่างมีความหมาย 
ดังนั้นตัวเลขสองหรือสามหลักแรกจึงเป็นค าน าหน้าขององค์กรระดับชาติและหมายถึง  
รหัสประเทศที่บริษัทผู้ผลิตจดทะเบียน อีก 6-7 หลักคือหมายเลขประจ าตัวขององค์กรซึ่งไม่ซ้ ากัน
ภายในองค์กรระดับชาติ พวกเขาจะตามด้วยรหัส 3-4 หลักส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก าลังผลิตและหลัก
สุดท้ายคือการควบคุมที่สร้างขึ้นโดยระบบของตัวเอง ขอให้เราพิจารณาตัวอย่าง บริษัท 
ผลิตขนมช็อคโกแลต ตามระบบ EAN-13 ผลิตภัณฑ์หนึ่งชนิดกล่าวว่าช็อกโกแลตนมกับอัลมอนด์
ได้รับหมายเลข 4604780430549 ซึ่งหมายความว่า : 460 - บริษัท จดทะเบียนในรัสเซีย 478043 
เป็นหมายเลขส่วนตัวของ บริษัท ขนมหวาน 054 คือหมายเลขของช็อกโกแลตนมที่มีอัลมอนด์ 
และ 9 คือเลขเช็ค ยืนยันความถูกต้องของบาร์โค้ด ตัวเลขสุดท้ายถูกสร้างขึ้นจากตัวเลข 12 ตัว 
ก่อนหน้ารวมกันด้วยวิธีพิเศษ เทคโนโลยีส าหรับการค านวณตัวบ่งชี้หลังนั้นไม่ซับซ้อนและ
สามารถค านวณได้อย่างอิสระ ดังนั้นให้นับควรสังเกตว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่น 
ของตัวเองจะต้องมีหมายเลขรหัสของตัวเอง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของสีและขนาดเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่นสินค้าเดี่ยวพูดช็อคโกแลตมีหมายเลขหนึ่ง
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เดียวกันเหล่านี้เป็นอีกหนึ่ง นี่คือสาเหตุที่ระบบของส่วนลดที่ก าหนด
ไว้ส าหรับการซื้อจ านวนมากและความสะดวกสบายของการบัญชีส าหรับผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า 
โดยวิธีการในกรณีของบาร์โค้ดส าหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มของสินค้าบาร์โค้ดของแพคเกจเดียว  
ไม่ควรมองเห็นและถ้าบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มโปร่งใสให้ใช้ บาร์โค้ดของหนึ่งผลิตภัณฑ์และ 
ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เมื่อวาดภาพกราฟิกบาร์โค้ดจ าเป็นต้องเลือกต าแหน่ง  
ของต าแหน่งที่ราบร่ืนและเปิดให้มากที่สุดมิฉะนั้นกระบวนการอ่านอาจมีความซับซ้อนการอ่าน
บาร์โค้ดจะเกิดขึ้นโดยใช้ล าแสงเลเซอร์เล็ดลอดออกมาจากเคร่ืองสแกน  ในเวลาเดียวกัน
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ล าแสงเลเซอร์ควรหยุดแถบสีด าและสีขาวทั้งหมดในแนวนอน เฉพาะเมื่อล าแสงได้ข้ามภาพ
ทั้งหมดจะสามารถกู้คืนรหัสผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ มีความละเอียดอ่อนเล็กน้อยพร้อมตัวเลข
ตรวจสอบ สแกนเนอร์ค านวณ 13 ตามตัวเลขที่ระบุสิบสองหมายเลขและหากตรงกับตัวเลขสุดท้าย
ที่สแกนแล้วการอ่านจะส าเร็จ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้เคร่ืองสแกนจะส่งเสียงบี๊บเพื่อยืนยัน
ความส าเร็จของการอ่านและหากข้อมูลไม่ตรงกันข้อมูลนั้นจะไม่ถูกส่งและจะไม่มีสัญญาณตามมา 
ขนาดของภาพนั้นมีบทบาทส าคัญในประสิทธิภาพของการอ่านบาร์โค้ด ขนาดของแถบและช่องว่าง
รวมถึงขนาดของตัวอักษร (รหัสดิจิทัล) ได้รับการแก้ไข ดังนั้นความสูงของจังหวะควรเท่ากับ  
2.3 ซม. ความกว้างของภาพทั้งหมด 3.7 ซม. ความสูง 2.6 ซม. อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะ
เพิ่มและลดพารามิเตอร์ข้างต้น แต่สิ่งนี้ควรเกิดขึ้นตามสัดส่วน ขนาดภาพต่ าสุดคือ 2.9 กว้างและ 
สูง 2.0 จ านวนโดยเร่ิมจากหมายเลขสุดท้ายนั่นคือหมายเลขควบคุม เพิ่มตัวเลขทั้งหมดที่สอดคล้อง
กับ 2,4,6,8,10,12 เข้าด้วยกัน คูณจ านวนผลลัพธ์ด้วย  3 ถัดไปเพิ่มตัวเลขที่สอดคล้องกับ 
1,3,5,7,9,11,13 ค านวณผลรวมของการกระท าสองรายการสุดท้ายและหาตัวเลขที่มีค่าเป็น 10 เท่า
และใกล้เคียงที่สุดกับจ านวนเงินที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ลองค านวณตัวเลขตรวจสอบส าหรับบาร์โค้ด
ของช็อกโกแลตนมที่มีอัลมอนด์ที่เรารู้จักกันแล้วผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่อนุญาตให้ใช้บาร์โค้ด
ขนาดใหญ่ดังกล่าวและใช้รูปแบบการเข้ารหัสที่แตกต่างกันแปดหลัก EAN-8 ระบบการเข้ารหัส
ได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตัวเลขสามตัวแรกระบุประเทศที่ บริษัท จดทะเบียน 
ตัวควบคุมหลักสุดท้ายสร้างขึ้นจากเจ็ดอันก่อนหน้านี้ (ใช้เทคโนโลยีเดียวกับใน EAN-13) ในกรณี
นี้รหัส บริษัทไม่ได้ลงทะเบียน มีเพียงกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มเท่านั้นที่ก าหนดหมายเลขของ
ตัวเองเนื่องจากจ านวนอักขระที่น้อยท าให้ขนาดของบาร์โค้ดลดลง ดังนั้นพารามิเตอร์ของ  
มินิบาร์โค้ดมีดังนี้ : ความกว้างของภาพคือ 2.1 ซม. ความสูง 2.6 ซม. อีกคร้ังสามารถเพิ่มหรือ 
ลดสัดส่วนในบาร์โค้ดได้สัดส่วนขั้นต่ า 2.1 ซม. 1.7 ซม. อย่างไรก็ตามการใช้ระบบบาร์โค้ด EAN-8 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ บริษัทที่สนใจทั้งหมดและส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กเท่านั้น นอกจากนี้
กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนั้นเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้นตัวแทนของสมาคม 
UNISCAN / EAN RUSSIA จึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครที่จะก าหนดรหัสแปดหลักส านักงานกลาง
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเร่ืองนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อขออนุญาตส านักงานตัวแทนอย่างเป็นทางการ
จะต้องส่งใบสมัครให้สั้นลงเท่านั้น แต่ยังระบุขนาดของผลิตภัณฑ์และส่งตัวอย่างฉลาก ได้รับสิทธิ์
ในการ EAN - 8 จากผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งบาร์โค้ดมาตรฐาน (สิบสามหลัก) ใช้พื้นที่มากกว่าหนึ่งในสี่
ของพื้นผิวฉลากที่พิมพ์ออกมาคุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการของบาร์โค้ดคือสีและความเปรียบต่าง 
เนื่องจากรหัสถูกอ่านด้วยเลเซอร์ความเร็วและความคมชัดของการท างานของเคร่ืองสแกนจึงขึ้น  
อยู่กับระดับความสว่างของแถบแสง ความแตกต่างสูงสุดมีอยู่เมื่อสลับลายเส้นสีด าและสีขาว
อย่างไรก็ตามพื้นผิวทั้งหมดของผลิตภัณฑ์มีสีขาว แน่นอนมันเป็นไปได้ที่จะอ่านในสีอ่ืน ๆ แต่ก็  
ยังดีกว่าที่จะเพียงแค่สร้างบาร์โค้ดที่มีกาวในตัวและแนบไปกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังนั้นเรา
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จึงพิจารณาเทคโนโลยีและรูปแบบของการสร้างบาร์โค้ด แต่จะท าและน าภาพไปใช้ได้อย่างไร
บาร์โค้ดส่วนใหญ่มักจะวางไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือฉลากที่ติดอยู่  ในการท าเช่นนี้โดย
ปกติบนบรรจุภัณฑ์ที่ต าแหน่งของบาร์โค้ดให้เว้นช่องว่างสีขาวและสี่เหลี่ยมซึ่งจะน าภาพกราฟิก  
มาใช้ในภายหลัง เหนือสิ่งอ่ืนใดคือหากใช้บาร์โค้ดกับบริษัทเดียวกันกับที่พิมพ์ฉลากหรือ  
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อให้บาร์โค้ดสามารถใช้งานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุดต้องมี 
"มาสเตอร์ฟิล์ม" ซึ่งเป็นบาร์โค้ดคุณภาพสูงที่บันทึกไว้ในฟิล์มพิเศษและมีไว้ส าหรับการพิมพ์ใน
โรงพิมพ์ ภาพยนตร์ต้นแบบดังกล่าวสามารถหาได้ใน บริษัท ผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาสร้างเลย์เอาต์
ภาพบาร์โค้ดโดยปฏิบัติตามกฎทั้งหมดส าหรับการสร้างหมายเลขรหัสด้วยความคมชัดสูงสุด 
“ต้นแบบฟิล์ม” หนึ่งอันมีไว้ส าหรับการพิมพ์ฉลากหนึ่งชุดโดยไม่ค านึงถึงปริมาณของมัน โรงพิมพ์
บางแห่งมีอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ไม่เพียง แต่ฟิล์มฟิล์มมาสเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีภาพคอมพิวเตอร์
ของบาร์โค้ดบนดิสก์ไฟล์ต้นแบบด้วยเช่นระบบจะลดต้นทุนในการรับตัวอย่างงานพิมพ์และน า
กลับมาใช้ซ้ าได้ อย่างไรก็ตามเมื่อสั่งซื้อโปรแกรม "ไฟล์หลัก" จะเป็นการดีที่จะเลือกบริษัท  
ของผู้พัฒนาอย่างจริงจังมิฉะนั้นหากตัวอย่างไม่ได้ด าเนินการอย่างถูกต้องโดยมีการละเมิด
เทคโนโลยีกระบวนการอ่านจะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนี้คุณสามารถพิมพ์ฉลากได้อย่างอิสระ  
โดยใช้เคร่ืองพิมพ์ฉลากพิเศษ เพื่อจุดประสงค์นี้จะใช้กระดาษกาวในตัวซึ่งตามโปรแกรมที่ก าหนด
จะมีการใช้รูปภาพในการด าเนินการพิมพ์ฉลากด้วยตนเองคุณเพียงแค่ต้องซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสม
และไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะใด ๆ อย่างไรก็ตามมีข้อเสียเปรียบหนึ่งประการคือมีการพิมพ์
เฉพาะฉลากที่มีบาร์โค้ดซึ่งจะต้องติดกาวเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงสะดวก
ส าหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีสินค้าจ านวนจ ากัด 
 บาร์โค้ดท างานอย่างไร 
 เราคิดว่าทุกคนที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตคาดว่าการเขียนบาร์โค้ด  
จะเป็นอย่างไร แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ถูกก าหนดบาร์โค้ดซึ่งสามารถสแกนเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์
ในระบบ ค้นหาอย่างรวดเร็วส าหรับสินค้าเอกสารและเป็นจุดประสงค์หลักของการเข้ารหัส
บาร์โค้ด ในขณะเดียวกันก็ไม่รวมถึงข้อผิดพลาด : บาร์โค้ดสแกนจะระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคล 
ที่เลือกผลิตภัณฑ์จากนั้นในกรณีของการค้นหาด้วยตนเองสามารถเลือกต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมได้ 
 การติดตั้งระบบบาร์โค้ดส าหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ 
 ไม่จ าเป็นส าหรับคลังสินค้าทุกแห่ง ตัวอย่างเช่น การเข้ารหัสบาร์โค้ดอาจไม่ได้ผล
ส าหรับคลังสินค้าขนาดเล็กที่มีสินค้าราคาถูก แต่หากคุณมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่คุณจ าเป็นต้องใช้
บาร์โค้ดคุณจะต้องคิดไม่เพียงแต่เกี่ยวกับมัน แต่ยังเกี่ยวกับระบบบัญชีอัตโนมัติแบบบูรณาการใน 
บริษัทหรือในคลังสินค้า แนะน าให้คุณใช้ระบบ WMS หรือเป็นวิธีการจัดการคลังสินค้าที่ง่ายกว่า
ตัวอย่างเช่น 1C: Trade Management 11 
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 ผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดในร้าน 
 ในร้านขายอัตโนมัติส าหรับการขายสินค้ายังใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสบาร์  

มักแก้ปัญหาหลายอย่างในคร้ังเดียว ประการแรกเป็นการเร่งความเร็วของการขายสินค้า 

(แคชเชียร์ไม่จ าเป็นต้องค้นหาสินค้าด้วยตนเองเพื่อจัดการการขาย) ประการที่สองเป็นการยกเว้น

ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบเอกสารการขาย ประการที่สามการแนะน าบาร์โค้ดช่วยป้องกันการ

โจรกรรมในร้านลองดูขั้นตอนการขายในตัวอย่างของซุปเปอร์มาร์เก็ต สมมติว่ารายการ“ A” มาถึง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีบาร์โค้ดจากซับพลายเออร์แล้ว ผู้ขายจะอ่านบาร์โค้ดเมื่อรับสินค้าและเข้าสู่

ฐานข้อมูล เมื่อขายสินค้าแคชเชียร์จะอ่านบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์อีกคร้ังระบบจะค้นหาใน

ฐานข้อมูลและแทรกลงในเอกสารการขาย หลังจากการขายสินค้าจะถูกตัดออก 
 บาร์โค้ดเข้ารหัส1Cเพื่อท าบัญชีอัตโนมัติในบริษัท 

 การเข้ารหัสบาร์ยังพบแอปพลิเคชัน ในเวิร์คโฟลวอัตโนมัติ ตอนนี้เพื่อที่จะค้นหา

ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารมันก็เพียงพอแล้วที่จะอ่านบาร์โค้ดจากกระดาษต้นฉบับ 

ตัวอย่างเช่น วิธีนี้สะดวกเช่นเมื่อมีคนมาหาคุณพร้อมใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ออกมาและคุณสามารถ

สแกนบาร์โค้ดจากเพื่อค้นหาค าสั่งซื้อที่สอดคล้องกันของผู้ซื้อ สิ่งนี้สามารถเพิ่มความเร็วการท างาน

ของผู้จัดการได้อย่างมากสามารถใช้บาร์โค้ดของเอกสารใน 1C ผ่านโมดูลเพิ่มเติมหรือผ่าน

โปรแกรมเสริมขนาดเล็กในโปรแกรม (ส าหรับสิ่งนี้ควรติดต่อโปรแกรมเมอร์ 1C)โดยทั่วไป 

การติดตั้งบาร์โค้ดจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแน่นอน มันจะช่วยให้ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดมากมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยมนุษย์ แต่ยังช่วยลดเวลาในการด าเนินการทางการค้าและ

คลังสินค้าอีกมากมายผู้น าขององค์กรส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย  

เร่ิมตระหนักถึงข้อได้เปรียบของการเข้ารหัสบาร์เท่านั้นจากช่วงกลางยุค 90 ขณะที่ในต่างประเทศ

เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกน ามาใช้อย่างประสบความส าเร็จมานานกว่าคร่ึงศตวรรษ ระบบบาร์โค้ด  

เป็นชุดพิเศษของกราฟิกตัวอักษรและตัวเลขที่แสดงถึงการเว้นวรรคและลายเส้นสีด า การเข้ารหัส

ประเภทนี้รวมถึงหมายเลขรายการที่ไม่ซ้ ากันและยังมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ป้อนล่วงหน้า 

 ระบบบาร์โค้ดในประเทศของเรา 

  วันน้ีในรัสเซียมีระบบหลักสองอย่างที่ได้รับการยอมรับส าหรับการสร้างบาร์โค้ด: 

  ระบบบาร์โค้ดนานาชาติ EAN 

  ระบบ OSK รัสเซีย  
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   ระบบ EAN เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ดนี้
สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ เทคโนโลยีในประเทศไม่สามารถอวดความสามารถ
ดังกล่าวได้และผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลเข้ารหัสดังกล่าวจะได้รับการยอมรับเฉพาะในรัสเซีย และแม้แต่
การแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศใกล้เคียงเช่นเบลารุสคาซัคสถานและรัสเซียก็มีความเป็นไปได้  
ก็ต่อเมื่อมีฉลากที่มีบาร์โค้ดระดับสากล 
  ระบบเข้ารหัสบาร์โค้ด EAN มีคุณสมบัติที่มีค่าอย่างหนึ่ง เป็นโอกาสที่จะร่วมมือ
กับประเทศโลกจ านวนมาก ปัจจุบันสมาคมระหว่างประเทศนี้มีมากกว่าหนึ่งร้อยรัฐและอีกหลาย
แสน บริษัท อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเข้าร่วมสมาคมขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ต่างจากสมาคม
ระหว่างประเทศหากผู้ประกอบการไม่เข้าร่วม EAN ดังนั้นการเข้าสู่ระบบ USC แห่งชาติจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น 
 ระบบบาร์โค้ดแบบไหนให้เลือก 
 ดังนั้นผู้ผลิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่จะต้องเลือกระบบบาร์โค้ดส าหรับผลิตภัณฑ์
ของตน ตัวเลือกมีขนาดเล็กดังนั้นคุณต้องเน้นที่นี่เฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า หากบริษัท 
มุ่งเน้น ตลาดในประเทศและในอนาคตอันใกล้ยังไม่มีแผนที่จะขยายระบบรหัสบาร์โค้ดของรัสเซีย 
USC จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 
 ในกรณีเดียวกันเมื่อคาดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศและมีการวางแผนที่จะ

แนะน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศรวมถึงประเทศ CIS การเข้าร่วมสมาคม EAN ก็เป็นสิ่งที่

จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการใช้ระบบการระบุตัวตนระหว่างประเทศจะช่วยให้ความ

ร่วมมือกับคู่ค้าและลูกค้าต่างประเทศ บริษัท ของคุณจะเปิดให้ทุกคน นอกจากนี้ระบบ EAN 

ระหว่างประเทศที่มีค าน าหน้า "2" ยังสามารถใช้ส าหรับการใช้ภายในประเทศเช่นเพื่อบัญชีส าหรับ

การหมุนเวียนทางการค้าภายในองค์กรการค้า สิ่งนี้หลีกเลี่ยงการพัฒนาระบบบาร์โค้ดภายในของเรา

ซึ่งน ามาซึ่งต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

 ในกรณีส่วนใหญ่เทคโนโลยีการเข้ารหัสบาร์โค้ดช่วยปรับปรุงการด าเนินงาน

คลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญโดยอัตโนมัติกระบวนการพื้นฐานที่ต้องใช้การบัญชีและการควบคุม  

ที่เข้มงวด แต่เทคโนโลยีนี้มีข้อบกพร่องจริง ๆ  

 การท าบาร์โค้ดไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ผู้ผลิตอุปกรณ์บาร์ด้วย ตัวอย่างเช่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังเครือข่ายค้าปลีกการติดฉลาก

มักจะต้องใช้บาร์โค้ดที่ใช้ในร้านค้าของเครือข่ายนี้ ส าหรับงานนี้ซื้อเคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ดซึ่งช่วยให้

คุณสามารถสร้างฉลากส าหรับทุกความต้องการที่จ าเป็น หากคุณมีปัญหาและข้อสงสัยโปรดติดต่อ

รหัสพิมพ์  
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 การสังเกตระบบการท าเครื่องหมายและการระบุรวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น 

  KIS - ระบบสารสนเทศขององค์กร 

  ERP –ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร 

  WMS - ระบบการจัดการคลังสินค้า ฯลฯ 

 1. ข้อดีที่ส าคัญประการแรกของการเข้ารหัสบาร์คือความสามารถในการท าให้การ
บัญชีภายในสามารถด าเนินการได้ ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ทางเทคนิคคุณสามารถอ่าน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เรียงล าดับจัดส่งและรับได้ทันที 
  2. กลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่และค้าปลีกเกือบทั้งหมดท างานเฉพาะกับบริษัทที่ขาย
สินค้าด้วยบาร์โค้ด องค์กรที่น้อยลงยังคงติดฉลากสินค้าด้วยฉลาก ส่วนใหญ่ต้องการรหัสในทันที
จากผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ผลิต หากไม่มีบาร์โค้ดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อยผลิตภัณฑ์เมื่อเช็คเอาต์ดังนั้น
จึงไม่สามารถขายได้ 
  3. บาร์โค้ดจะช่วยป้องกันการโจรกรรมในสต็อกและการขโมยสินค้า หากคุณท า
สินค้าคงคลังเป็นประจ าจากนั้นเมื่อสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์โปรแกรมจะแสดงจ านวนหน่วย
ของผลิตภัณฑ์นี้ที่มีอยู่ในสต็อก 
 บาร์โค้ดช่วยในการระบุความไม่ถูกต้องของข้อมูลในสินค้าคงคลังข้อผิดพลาดใน

การจัดส่งสินค้าการขาดแคลนสินค้าที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ตามกฎเฉพาะค่าใช้จ่ายสูงของอุปกรณ์

ส าหรับการใช้บาร์โค้ดและความซับซ้อนของการวางสินค้า นอกจากนี้ยังควรพิจารณาด้วย  

ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจไม่ลงตัวกับสินค้าจ านวนเล็กน้อย สมมติว่าหากบริษัทผลิตสินค้าเพียง  

10 ประเภทที่แตกต่างกัน 100-200 ชิ้นต่อชิ้นซึ่งแตกต่างจากกันอย่างมากจากนั้นการซื้ออุปกรณ์

ราคาแพงเพื่อใช้บาร์โค้ดเพื่อระบุและบันทึกสินค้าจะไม่ได้รับการพิสูจน์หากบริษัทใช้บาร์โค้ด

ส าหรับการบัญชีภายในเท่านั้นไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนรหัส แต่หากบริษัทแนะน าบาร์โค้ด  

ให้ท างานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่พวกเขาจ าเป็นต้องมีบาร์โค้ดที่ลงทะเบียนและไม่ซ้ าใคร มีหลาย

องค์กรที่ให้บริการส าหรับการลงทะเบียนรหัสเข้าระบบระหว่างประเทศ EAN-13 และ UNISCAN 

ร้านค้าและบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ดที่ลงทะเบียน  

ในระบบเหล่านี้เท่านั้นบางทีความสะดวกและการขาดไม่ได้ของการเข้ารหัสบาร์อาจเกินความจริง 

มีความจ าเป็นต้องเข้าใจว่าระบบบัญชีดังกล่าวไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กมากเพราะอุปกรณ์  

ยังไม่เสียค่าใช้จ่าย เคร่ืองสแกนบาร์โค้ดเคร่ืองพิมพ์ฉลากและเคร่ืองเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีราคาอยู่

ที่ 30 - 40,000 รูเบิล และการลงทะเบียนบาร์โค้ดในระบบระหว่างประเทศ EAN-13 และ 

UNISCAN จะต้องใช้อีก 5,000 รูเบิล ส าหรับการพัฒนาบาร์โค้ดหน่ึงถึงห้าที่ไม่ซ้ าใคร  
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5. กิจกรรม 5 ส. ( 5 S ) 
กิจกรรม 5 ส ( 5 S ) คือ กิจกรรมเพื่อจัดระบบการท างานในองค์การให้มีคุณภาพ 

มีระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะดวกคล่องตัว อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีส่วนร่วม  
ในการท างาน มีคุณภาพในการปรับปรุงงานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น  5 ส หรือ 5 S 
มาจากภาษาญ่ีปุ่น 5 ค า คือ เซริ ( Seiri ) เซตง ( Seition) เซโซ ( Seiso ) เซเกตสึ ( Seiketsu ) และ 
ชิตสึเกะ ( Shitsuke) หรือภาษาไทย คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย 
 ความหมายของแต่ละ 5 ส 
 สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด  
โดยของที่ไม่ต้องการให้ขจัดทิ้งไป ส่วนของที่ต้องการให้เก็บเป็นระเบียบ 
 สะดวก คือ การจัดให้เป็นระเบียบ ให้สะดวกในการหยิบใช้ โดยศึกษาหาวิธี  
เก็บ วางสิ่งของ โดยค านึงถึง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
 สะอาด คือ การท าความสะอาดสถานที่ให้น่าดูอยู่ เสมอ ไม่ให้มี เศษขยะ 
ไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ โดยปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเกลี้ ยง เกลาทั้ งฝุ่นละอองบนพื้น 
สิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี โดยรักษา  
3 ส แรกให้คงอยู่ ท าให้ใหม่อยู่เสมอ และท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
 สร้างนิสัย คือ การฝึกฝนให้ทุกคนปฏิบัติอย่างถูกต้องและติดนิสัย ตามกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและฝึกฝนตนให้รู้จักค้นคว้าปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
ความเป็นมาของ 5 ส 
 5 ส ได้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดระเบียบและการท าความ
สะอาดสถานที่ท างานอยู่ เสมอจนเป็นกิจวัตรและถือเป็นเร่ืองปกติ โดยมุ่งเน้นการสร้างนิสัย  
ในตนเองมาเป็นเวลานาน เร่ิมแรกได้ใช้ปฏิบัติในกลุ่มช่างฝีมือ ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรม  
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก ต่อมาได้ปรับปรุงมาใช้ในเร่ืองการ 
จัดระเบียบและความสะอาดของสถานที่เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตเป็น
ส าคัญปี ค.ศ.1985 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ 5 ส เล่มแรกและเรียกชื่อการจัดระเบียบเรียบร้อยภายใน
สถานที่ท างานแบบญ่ีปุ่นว่า “ระบบ 5 S” ต่อมาในปี ค.ศ.1986 หนังสือ 5 S ถือเป็นหนังสือที่ขายดี
เล่มหนึ่งและได้มีการน าระบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายส าหรับประเทศไทย บริษัทแรกที่ด าเนินการ
กิจกรรม 5 S คือ “บริษัท เอ็นเอชเค สปริง ( ประเทศไทย ) จ ากัด” โดยใช้ 3 S แรกก่อน 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด เป็นบริษัทแรกที่น า 5 ส มาใช้และก าหนดค าภาษาไทยให้จ าง่ายว่า 5 ส 
ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ซึ่งใช้กันมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งถือเป็นเทคนิคการ
บริหารการผลิตและปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตที่ส าคัญยิ่ง  
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 วัตถุประสงค์ของ 5 ส 
 ระบบ 5 ส มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตดังนี้ 
  1. พัฒนาความคิดในการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  2. สร้างทีมงานที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
  3. พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผู้น า 
  4. เตรียมพร้อมเพื่อน าเทคโนโลยีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองที่ยากขึ้นมาใช้ต่อไป 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 5 ส  

 1. สถานที่ท างานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2. พนักมีระเบียบวินัย 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 4. การปฏิบัติงานง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 5. ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน 
 6. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานด้านอ่ืน 
 7. ช่วยในการบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 8. พนักงานรู้สึกภาคถูมิใจในผลงาน ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 9. เสริมสร้างภาพพจน์ให้แก่องค์การซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ 
 การท ากิจกรรม 5 ส ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน 

และพนักงานทุกระดับ องค์การต่าง ๆ จึงได้น าหลักการต่าง ๆ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
  1. ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน เร่ิมจากผู้บริหารเป็นผู้วางแนวทางต่าง ๆ 
  2. ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้เข้าใจหลักการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
  3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายและติดตาม
ตรวจสอบ 
  4. ติดต้ังโปสเตอร์รณรงค์ เพื่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 
  5. จัดแบ่งและท าผังพื้นที่รับผิดชอบเพื่อก าหนดกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
  6. ถ่ายภาพก่อนท ากิจกรรม ( เพื่อใช้เปรียบเทียบผลในภายหลัง ) 
  7. ส ารวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง ค้นหาจุดที่ต้องแก้ไข 
  8. ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องอยู่ 
  9. ตั้งเป็นมาตรฐาน 5 ส ก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสม 
  10. มีการตรวจเช็คพื้นที่โดยผู้บริหารอยู่เสมอ 
  11. ถ่ายรูปหลังท ากิจกรรม ( เปรียบเทียบผลกับก่อนท า ) 
  12. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
  13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
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  14. การประกวดพื้นที่ 5 ส 
  ส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
  ขั้นตอนของ สะสาง 

1. ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
2. แยกของที่ต้องการออกจากจองที่ไม่ต้องการ 
3. ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 

  ขั้นตอนของ สะดวก 
1. วางของที่ใช้งานให้เป็นที่ มีป้ายบอก 
2. น าของไปใช้งาน ให้น ามาเก็บที่เดิม 
3. ของใช้งานบ่อยให้วางใกล้ตัว 
4. ของที่ใช้งานให้จัดเป็นหมวดหมู่ 

  ขั้นตอนของ สะอาด 
1. เร่ิมต้นที่พื้น ( กวาดเช็ด ) 
2. ก าหนดเส้นแบ่งเขตพื้นที่ 
3. ขจัดต้นเหตุของความสกปรกเลอะเทอะ 
4. ท าความสะอาดแม้จุดเล็ก ๆ 

  ขั้นตอนของ สุขลักษณะ 
1. ขจัดมลภาวะในสถานที่ที่ท างานซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและจัดสถานที่ที่ท างาน

ให้มีสภาพดี มีแสงสว่างเพียงพอในการท างานมีการระบายอากาศที่ดี 
2. ขจัดสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้า ระเบิด เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
3. ปรับปรุงการจัดสถานที่ที่ท างานให้มีบรรยากาศน่าท างาน เช่น จัดท าสวนหย่อม 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ต้นไม้ประดับอาคารสถานที่ที่ท างาน แจกันดอกไม้ เป็นต้น 
  แนวทางของการสร้างนิสัย 

1. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ก่อน 
2. มีการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามและประเมินผล

ในฝ่ายหรือแผนกและรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ 5 ส เป็นประจ า 
4. จัดให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมและ

ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น การประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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6. นิยามศัพท์ 
ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

1 การก าหนดค่า Cofiguring 
คือ การระบุหรือการตั้งค่าใหม่
ให้กับต าแหน่งเก็บข้อมูลที่แสดง
ไว้ 

2 
การก าหนดต าแหน่งจัดเก็บ

ที่แน่นอน 

Fixed Storage 

Address 

คือ การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บ
ไว้แน่นอน โดยการจัดกลุ่มแต่ละ
ประเภทแต่ละรายการเพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บและแจกจ่าย
ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการระบุ
รหัสไว้ชัดเจน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ 

3 
การก าหนดต าแหน่งจัดเก็บ

ไม่แน่นอน 

Floating Slot 

System 

คือ ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่
จัดเก็บตายตัวแน่นอน สามารถ
เก็บได้ทุกที่ทุกแห่งที่ว่างโดยต้อง
มีการวางระบบการควบคุมและ
ติ ด ต า มที่ ดี  เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ควบคุมได้ทั้งระบบการเก็บการ
จ่ าย  ต้องง่ ายต่อการตรวจนับ 
สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 

4 
การก าหนดต าแหน่งที่

จัดเก็บพิเศษ 
Zoned Storage 

 

คือ การก าหนดอาณาเขตไว้เป็น
พิเศษตามลักษณะของสินค้าที่
จัดเก็บ เช่น วัตถุไวไฟสินค้าที่มี
น้ าหนักมาก รูปร่างผิดปกติหรือ
ต้องอยู่ในที่ควบคุมอุณหภูมิ 
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5 
การก าหนดสถานที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหรือสินค้า 
Stock Location 

คือ การก าหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้า
หรือวัตถุดิบตามต าแหน่งต่างๆ ที่
ได้ก าหนดไว้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อ
การหาและการเบิกจ่าย 

6 การขนถ่าย Unit Load 
คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบราย
หน่วยใหญ่หรือสินค้าที่มีขนาด
ใหญ ่

7 

 

การควบคุม 

 

Control 

คือ กระบวนการป้องกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดต่างๆในกระบวนการ
ท างานเพื่ อให้การปฏิบัติ ง าน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ ตลอดจนประ เมิ นผลกา ร
ด า เนินงานจริงกับแผนงานที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

8 การควบคุม/การป้องกัน Controlling 

คือ วิธีการป้องกันภัยอันตราย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าใน
คลังสินค้า เช่น การควบคุมแมลง
หรือสัตว์ประเภทหนู นก ปลวก 
มอด  แล ะ อ่ื นๆ  ก า รป้ อ งกั น
อัคคีภัยหรือเพลิงที่ก่อให้เกิดการ
สูญเสียต่อสินค้า 

9 การควบคุมคุณภาพ Quality Control 

คือ กระบวนการในการผลิตสินค้า
และบริการให้มีคุณลักษณะตรง
กับความต้องการของลูกค้าและ
พย าย ามดู แลแก้ ไขป รับป รุ ง
พัฒนาให้ได้มาตรฐานอยู่ เสมอ
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เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

10 การควบคุมต้นทุน Cost Controller 
คือ การท าให้ต้นทุนอยู่ในระดับที่
วางแผนไว้เพื่อให้ต้นทุนในส่วน
ต่างๆ ลดลงมากที่สุด 

11 การควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory Control 

คือ  การลงบัญชีและตรวจนับ
สินค้าคงคลังเพื่อที่จะได้ทราบว่า
ชนิดใดในสินค้าคงคลังที่เร่ิมจะ
ขาดมือเพื่อที่จะได้ซื้อมาเพิ่มใน
ปริมาณการซื้อที่เหมาะสม 

12 การเงิน Finance 
คือ การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการ
ตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการ
หมุนเวียน 

13 การจัดการคลังสินค้า 
Warehouse 

Management 

คือ การจัดการในการรับ การ
จัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้ รับ
เพื่อกิจกรรมการขายเป้าหมาหลัก
ในการบริหาร ด าเนินการธุรกิจ 

14 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic 

Management 

คือ การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
และประเมินสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ
วางแนวทางการด าเนินงานให้
เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์และก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ 

15 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human  Resource คือ กระบวนการจัดการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคนการคัดเลือกบุคคล
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Management เข้าท างาน การจัดวางต าแหน่ง
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
ตลอดจนสวัสดิ ก าร  ก ารจ่ า ย
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน การ
พิจารณาบทบาทหน้าที่และการ
ควบคุมการท างานของบุคลากร
ให้ท างานอย่างเต็มที่ 

16 การจัดการวัสดุ 
Material 

Management 

คือ การเคลื่อนย้ายสิ่งที่อยู่หน้า
งานการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 
ชิ้นงานส่วนผสมหรือสินค้า โดย
ไม่ เ กิ ดความสูญ เปล่ า ในการ
เคลื่อนย้าย 

17 การจัดเก็บ Storing 

คือ การจัดระเบียบและการจัดวาง
สินค้าไว้ในคลังสินค้า เพื่อให้
พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต ใ น
กระบวนการผลิตหรือขายให้กับ
ลูกค้าได้โดยสะดวก 

 

18 การจัดเก็บแบบระบบเปิด Open Stores System 

คือ ระบบจัดเก็บที่นิยมใช้กันมาก
ที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่
มีระบบการผลิตแบบต่อเนื่องและ
มีการผลิตเป็นจ านวนที่สามารถ
คาดคะเนความต้องการของลูกค้า
ได้แน่นอน เพราะระบบดังกล่าว
จะพยามเก็บสินค้าไว้ใกล้แหล่ง
ผลิตมากที่สุด เพื่อสะดวกในการ
ด า เ นิ น ง า น ตล อด จน ร ะบบ
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องควบคุมสิ้น
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ค้าอย่างเข้มงวดแต่จะเน้นที่การ
ควบคุมคุณภาพของงานผลิต
มากกว่าการควบคุมปริมาณของ
สินค้า 

 

19 การจัดเก็บแบบสุ่ม Random Storage 

คือ การจัดเก็บที่ไม่มีการก าหนด
ต าแหน่งที่จัดเก็บตายตัวแน่นอน 
สามารถเก็บได้ทุกที่ทุกแห่งที่ว่าง
ต้องมีการวางระบบการควบคุม
และติดตามที่ดี เพื่อให้สามารถ
ควบคุมได้ทั้งระบบการเก็บการ
จ่าย ต้องง่ายต่อการตรวจนับด้วย
สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 

20 
การจัดเก็บสินค้าแบบ

ระบบปิด 

Closed Stores 

System 

คือ ระบบที่มีการจัดเก็บสินค้าไว้
อย่างมิดชิดและมีเจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมดูแล เป็นพิ เศษซึ่ งการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต้อง
มีเอกสารแนบและมีระบบการ
ค ว บคุ ม ท า ง ก า รบั ญ ชี อ ย่ า ง
เคร่งครัด เช่น มีการบันทึก การ
ตรวจรับ การเบิกจ่าย ตลอดจนบ่ง
บอกถึงที่จัดเก็บ เป็นต้น 

 

21 
การจัดประเภทสินค้าคง

คลังโดยใช้ระบบ เอบีซี 
ABC Analysis 

คือ ระบบการจัดประเภทสินค้าคง
คลังโดยพิจารณาจากมูลค่าของตัว
สินค้านั้นๆ โดยแยกเป็นประเภท
หมวดหมู่ตามล าดับเพื่อง่ายต่อ
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การดูแลรักษาวัตถุดิบ 

22 

การจัดล าดับการผลิตและ

การบริการตามความส าคัญ

เร่งด่วน 

Priority Planning 

and Scheduling 

คือ การพิจารณาถึงความสามารถ
ของธุรกิจเกี่ยวกับก าลังการผลิต
และการควบคุมหลายๆ  ด้ าน
ตลอดจนมีข้อมูลป้อนกลับจาก
ระดับการปฏิบัติงานสู่ระดับของ
การวางแผน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงล าดับการท างาน
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

23 การจัดสินค้าเข้าที่ Put Away 

คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องใช้พา
เลทช่วยรองรับสินค้า ช่วยให้เกิด
ความสะดวกรวด เ ร็ว ในการ
เคลื่อนย้าย 

24 การจ าลองสถานการณ์ Simulation 
คือ กระบวนการออกแบบจ าลอง
แล้วด าเนินการทดลองเพื่อเรียนรู้
ระบบงาน 

25 การ์ดคุมสินค้า Bin Card 
คือ การบันทึกข้อมูลประวัติการ
เคลื่อนไหวของสินค้า ไม่ว่าจะ
เป็นการ 

26 การด าเนินการ/ปฏิบัติ Action 

คือ  การน าผลการประเมินมา
พัฒนาแผนอาจประกอบด้วยการ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามี
โค รงส ร้ า งห รือขั้ นตอนกา ร
ปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป
อีกและสังเคราะห์รูปแบบ การ
ด า เ นิ น ก า ร ใหม่ ที่ เ ห ม า ะสม 
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ส าหรับการด าเนินการ 

27 การตรวจสอบ Check 

คื อ  ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น อ า จ
ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงสร้างที่รองรับ การประเมิน
ขั้นตอนการด าเนินงานและการ
ประเมินผลของการด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการ
ประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เอง 
โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
แผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะของการประเมินตนเอง 
โ ด ย ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอีกชุดมาประเมิน
แ ผ นห รื อ ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง คิ ด
เค ร่ืองมือหรือแบบประเมินที่
ยุ่งยากซับซ้อน 

 

28 การบริหารโครงการ Project Management 

คือ  การบริหารจัดการการใช้
ท รัพย ากรต่ า งๆ  ที่ มี อยู่ อย่ า ง
เหมา ะสมและสมบู รณ์ที่ สุ ด
เพื่อให้การด าเนินการโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

29 
การบริหารพื้นที่จัดเก็บให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
Space Utilization 

คือ การแบ่งพื้นที่จัดเก็บให้เกิด
ประโยชน์สู งสุดโดยก าหนด
ระดับร้อยละตามข้อมูลที่นิยมใช้
ในปัจจุบันท าให้สามารถใช้พื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง
ช่วยลดต้นทุนของการดูแลรักษา
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สินค้าอีกด้วย 

30 การบัญชีบริหาร 
Managerial 

Accounting 

คือ การจัดท าบัญชีและส่วนงาน
ต่างๆ ในองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหาร
ของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจ 

31 การบูรณาการ Integration 

คือ การประสานกลมกลืนกันของ
แผนกระบวนการสารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติ เพื่อ
สนับสนุนจุดประสงค์นั้นๆ 

32 งานเบิกจ่าย Pick Order 

คือ งานที่สนับสนุนของแผนก
เบิกจ่ายทั้งหมดเพราะพนักงาน
คนใดที่ ส าม า รถช่ ว ย ให้ ก า ร
เบิกจ่ายมีความรวดเร็วจะท าให้
กระบวนการด าเนินงานมีความ
รวดเ ร็วมากขึ้นเช่นกัน  การที่
กระบวนการเบิกจ่ายจะเร็วหรือช้า
ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ
ความช านาญ 

33 
การแบ่งแยกสินค้าให้มี

ขนาดเล็กลง 

Break Bulk 

Warehouse 

คือ ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิต
มีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ 
คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยใน
การแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็ก
ลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อย
ต่อไป 

34 การปฏิบัติ Do 

คือ การปฏิบัติการด าเนินการตาม
แผนอาจประกอบด้ ว ยก ารมี
โครงสร้างในการรองรับการ
ด าเนินการ เช่น คณะกรรมการ
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หรือหน่วยงานของคณะ มีวิธีการ
ด าเนินการ เช่น มีการประชุมของ
คณะกรรมการมีการจัดเรียน การ
สอน มีการแสดงความจ านงขอรับ
นักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย 
และมีผลของการด าเนินการ 

35 การปฏิบัติการแบบทันที Real Time คือ การตอบสนองโดยทันทีโดย
ยึดเวลาเป็นปัจจัยส าคัญ 

36 การผลิต Manufacture 
คือ การผลิตสินค้าเพื่อการใช้หรือ
ขายโดยมีเคร่ืองจักร อุปกรณ์ มา
ช่วยด าเนินการ 

37 การรับสินค้า Receiving 
คือ การรับสินค้าที่ขนส่งมาจาก
ผู้ผลิตโดยจะท าการขนย้ายสินค้า
เหล่านั้นไปเก็บไว้ในคลังสินค้า 

38 การรายงาน Report Other 

คือ การน าข้อมูลที่ได้จากตาราง
หรือแบบสอบถามและผลลัพธ์ที่
ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ม า
จัดรูปแบบเพิ่มและพิมพ์รายงานที่
ได้ออกทาง เค ร่ืองพิมพ์มาใน
รูปแบบเอกสาร 

39 
การรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
Performance Report 

คือ รายงานส าหรับแสดงผลการ
ด าเนินงานจริงว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ
และก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก 

40 การวัดประสิทธิภาพต่อวัน Day of Supply คือ ตัวชี้วัดว่าจ านวนสินค้าคงคลัง
ถูกผลิตขึ้นมาหรือซื้อเข้ามาแล้ว
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สาม า รถข า ย ไปให้ ลู ก ค้ า ไ ด้
รวดเร็วเพียงใด 

41 
การวัดผลอัตราการ

หมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 
Inventory Turnover 

คือ  การ เป รียบ เที ยบระหว่ า ง
รายได้จากการขายกับมูลค่าของ
สินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยถ้ารายได้
จากการขายสูง แสดงว่าธุรกิจมี
ยอดขายอยู่ในระดับดี 

 

42 การวางแผน Plan 

คือ การวางแผนด าเนินงานอย่าง
ร อบ คอบคร อบคลุ ม ถึ ง ก า ร
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  อ า จ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร ก า ห น ด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การด า เนินงาน การจัด อันดับ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง เ ป้ า ห ม า ย 
ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและ
ก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การ
เขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยน
ได้ ต ามค ว า ม เหม า ะสมขอ ง
ลั กษณะการด า เนิ นง าน  การ
วางแผนยังช่วยให้ เราสามารถ
คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่
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อาจเกิดขึ้นได ้

43 การวางแผนการผลิต Production Planning 

คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อ
ว า งแผน เกี่ ย วกั บ  ก า รจั ดห า
วัตถุดิบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และ
บุคคลที่ มี ความสามารถผลิต
สินค้าหรือบริการ ให้มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการอยู่
ตลอดเวลา 

44 การวางแผนก าลังการผลิต Capacity Planning 

คือ  ความสามารถสู งสุดตาม
ทฤษฎีที่ระบบออกแบบไว้เพื่อให้
ได้ ผลผลิ ตที่ ต้ องการต่ อหนึ่ ง
หน่วยเวลา 

45 
การวางแผนความต้องการ

วัสดุ 

Material 

Requirement 

Planning 

คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง
อาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการวางแผนการจัดล าดับ
การใช้  การควบคุมวัสดุห รือ
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ส า เ ร็จรูปรวมทั้ งการวางแผน
ข้อมูลทางการเงินที่ต้องเสียไปกับ
วัสดุและทรัพยากรการผลิตและ
ส า ม า ร ถ ต อบสนอ ง ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วเวลา
และถูกต้อง 

46 
การวางแผนทรัพยากร

องค์กร 

Enterprise Resource 

Planning 

คือ  การบริหารจัดการภายใน
องค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันที่
สูง  องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการ
พัฒนากระบวนการและข้อมูล
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ทั้งหมดในองค์กรเพื่อที่จะได้มี
ศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้น 
โดยจะมีการน าอินเทอร์เน็ตเข้ามา
มีบทบาท 

47 การวางแผนธุรกิจร่วม 
Integration Business 

Planning 

คือ คู่มือในการด าเนินธุรกิจโดย
น าเสนอการวิเคราะห์รายละเอียด
ธุรกิจในตัวแปรที่ส าคัญๆ คือ 
สินค้ าหรือบริการที่ ขาย  กลุ่ ม
ลูกค้าเป้าหมาย จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของ
ธุรกิจเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
วางแผน 

 

48 
การวิเคราะห์กระบวนการ

หลัก 

Core Business 

Process 

คือ การวิเคราะห์ให้ทราบถึงจุด
แข็งหรืจุดอ่อนของกระบวนการ
นั้นๆ 

49 การสนับสนุน Support 

คือ การส่ง เสริมหรือให้ความ
ช่ ว ย เหลื อห รื ออ า นวยคว า ม
สะดวกต่ า งๆ  ให้ กั บบุ คคลที่
ต้องการได้รับการสนับสนุน 

 

50 การส ารวจ Survey 

คือ  การตรวจนับจ านวนของ
สินค้าที่เก็บรักษาไว้ว่ามีจ านวน
เท่าใดแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
ยอดคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในบัญชี
คุ ม ย อ ดสิ น ค้ า  ถ้ า เ กิ ด ค ว า ม
แตกต่างจะด าเนินการแก้ไขให้
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ถูกต้องพร้อมกับวิ เคราะห์หา
สาเหตุต่างๆ เพื่อหาทางไม่ให้
เกิดขึ้นอีก 

51 
การหยิบสินค้าตามใบสั่ง

ซื้อ 
Order Picking 

คือ กิจกรรมการจ่ายสินค้าหรือ
การหยิบสินค้าตามใบสั่ง การน า
สินค้าที่ เก็บมาท าการจ่ายตาม
รายการสั่ ง สิ นค้ าห รือที่ นิ ย ม
เรียกว่าตามออเดอร์ 

52 การไหลในเครือข่าย Data Network Flow 

คือ การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน
ใ น เ ค รื อ ข่ า ย ท า ใ ห้ ร ะ บ บ มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 

53 การอบรม Training 

คือ กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรง
กับความเป็นจริงของปัญหาเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
และเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร 
และสามารถน าประสบการณ์
ทั้งหมดที่ได้จากการฝึกอบรมไป
ใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้
บรรลุ คว ามส า เ ร็ จต ามความ
ต้องการขององค์ กรและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 

54 
การออกแบบและก าหนด

ผัง 

Lay – Out and 

Design 

คือ การก าหนดพื้นที่ไว้อย่างดี
และเหมาะสมเพื่อช่วยให้การรับ
และจ่ายสินค้ามีความคล่องตัว
มากขึ้นและช่วยประหยัดเงินทุน
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ในระยะยาว 

55 ขัดเงา Glaze 

คือ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะน า
ชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการต่อไป 
โดยเป็นการขัดถูให้เงา ขัดถูให้
วาว 

56 ขัดด้าน Polishing 
คือ กระบวนการขัดแต่งพื้นผิว
วัตถุดิบให้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของงานนั้นๆ 

57 คลังสินค้า Warehouse 

คือ อาคารพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บ
สินค้าเพื่อรอการขนส่งมักถูกใช้
โดย ผู้ผลิต ผุ้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้า
ส่ง ธุรกิจขนส่ง  

58 
ความต้องการที่ขึ้นอยู่กับ

วัสดุอื่น 
Dependent Demand 

คือ การผลิตสินค้าส าเร็จรูปหนึ่ง
ชิ้นต้องการวัสดุย่อยหรือชิ้นส่วน
ขึ้นอยู่กับวัสดุอ่ืนหรือชิ้นส่วนอ่ืน 

59 

ความต้องการที่ไม่ขึ้นกับ

วัสดุหรือสินค้าส าเร็จรูป

อ่ืน 

Independent 

Demand 

คือ สินค้าส าเร็จรูปหนึ่งชิ้นความ
ต้องการวัสดุที่ใช้ประกอบกันเป็น
อิสระไม่ขึ้นอยู่กับวัสดุหรือสินค้า
ส าเร็จรูปอื่น 

60 ความต้องการในการจัดเก็บ 
Storage 

Requirement 

คือ การพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของสินค้ าแต่ละรายการตาม
มุมมองต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม
ของสินค้าว่ามีลักษณะขนาดและ
สภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

61 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Mobile Network 
คื อ  ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น ท า ง
โทรศัพท์มือถือโดยใช้คลื่นวิทยุ
ในการติดต่อกันโดยผ่านสถานี



61 
 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

ฐานของเครือยข่ายนั้นๆ 

 

62 เคร่ืองจักรกล Machine 

คือ เคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ประกอบ
ขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่างๆ 
หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ท า ใ ห้ บ ร ร ลุ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย
เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง 

63 เครือยข่ายอุปทาน Supply Network 

คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน
หน่ ว ย ง า น  ค น  เ ท ค โน โ ล ยี 
กิ จกรรม  ข้ อมู ลข่ า วสารและ
ทรัพยากรมาประยุกต์เข้าด้วยกัน 
เพื่อการเคลื่อนย้ ายสินค้าหรือ
บริการ 

64 
งานตรวจเช็คหรือ

ตรวจทาน 
Checker 

คือ การตรวจทานสินค้าที่เบิกจ่าย
จะต้องถูกต้องตามใบเบิกของ 
เช่น เมื่อผู้ตรวจทานได้รับสินค้า
จากผู้จัดจ่ายแล้วจะด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจ
นับจ านวนของที่เบืกว่าตรงกับใบ
เบิกของหรือไม่ 

 

65 
งานตรวจนับและท า

รายงาน 

Counting and 

Reporting 

คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าที่มี
อยู่ในคลังสินค้าว่ามียอดคงเหลือ
เท่าไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่
จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูง 



 

บทที ่ 4 

การวิเคราะหส์ภาพปัญหา /ความก้าวหน้า/ ความส าเร็จ/ การพัฒนา 

 จากการที่บริษัท DHL Supple Chain Ltd. เป็นตัวแทนในการจัดเก็บและกระจาย

สินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามความต้องการ  

ของลูกค้า จากการที่ได้ไปศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบ Barcode ในการก าหนดรหัสสินค้า

โทรศัพท์มือถือซัมซุงได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ระบบ Barcode เข้ามาก าหนดตัวสินค้า 

 บริษัท DHL Supply Chain Ltd เป็นตัวแทนในการจัดเก็บสินค้าโทรศัพท์มือถือซัม

ซุง โดยจะมีBarcode เข้ามาเป็นตัวก าหนดสินค้า โดยการก าหนดตัวสินค้านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น4

อย่างได้แก่ 1.เคร่ือง 2.ชื่อรุ่น 3.สี 4.ประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างของ Barcode
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2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากระบบบาร์โค้ด Barcode 

 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาบริษัท DHL Supply Chain Ltd ได้พบว่าโทรศัพท์มือถือ

ซัมซุงทุกเคร่ืองจะมีเลข IMEI หรือ International Mobile Equipment Identity เปรียบเสมือนเลข 

บัตรประชาชนของมือถือ ถูกสร้างขึ้นโดยจะให้เป็นหมายเลขเฉพาะตัวของโทรศัพท์ในระบบ GSM 

เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเคร่ืองถูกขโมย โดยปกติโทรศัพท์มือถือทุกเคร่ืองจะมีหมายเลข IMEI 

ที่แตกต่างกันออกไปโดยไม่ซ้ าเลขกัน ซึ่งตัวเลขที่มีนั้นจะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจ าของคร่ือง

โทรศัพท์แต่ละเคร่ือง ซึ่งเป็นตัวเลขฐาน 10 เป็นจ านวน 15 หลักด้วยกัน 

 
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างของเลข EIMI 

3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการที่ได้ไปศึกษาบริษัท DHL Supply Chain ได้พบว่าเมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้า 

เข้ามาผ่านเว็ปซื้อสินค้าออนไลน์ของบริษัทโทรศัพท์มือถือซัมซุง สินค้าชิ้นดังกล่าวที่ลูกค้าสั่งซื้อ  

จะถูกเด้งเข้ามาในระบบของบริษัท DHL Supply Chain ว่าเป็นรุ่นไหน สีอะไร จากนั้นน าสินค้า 

เข้ามาใส่กล่องโดยจะแบ่งแยกงานระหว่าง กรุงเทพกับต่างจังหวัด โดยใช้สก๊อตเทปในการบอก

ลักษณะงานหากติดสก๊อตเทปสีเหลืองส าหรับส่งงานในกรุงเทพ -ปริมณฑลและสก๊อตเทปสีด า

ส าหรับส่งงานต่างจังหวัด โดยหากลูกค้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหากสั่งของก่อน 15.00จะ

ได้รับของภายในวันที่สั่งไม่เกิน 4 ชั่วโมง หาก ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับของภายใน 1-2 วัน  
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ภาพที่ 4.3 สก็อตเทปส าหรับแพคกล่องส่งงานกรุงเทพ-ปริมณฑล 

 
 

ภาพที่ 4.4 สก็อตเทปส าหรับแพคกล่องส่งงานต่างจังหวัด 
4. เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 จากที่ได้เข้าไปศึกษาการคลังสินค้าของ DHL Supple Chain Ltd. เร่ือง Barcode 

นักศึกษาได้น าความรู้น าไปใช้กับการท างานได้จริงเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก นักศึกษาจึงสามารถ

น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการท างานเพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากและ

ซับซ้อนและประหยัดเวลาการท างานได้สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริงใช้ชีวิตประจ าวัน  
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ภาพที่ 4.5 การศึกษาดูงาน ณ บริษัท DHL Supple Chain (Thailand) Ltd. 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 มอบของที่ระลึกให้กับ บริษัท DHL Supple Chain (Thailand) Ltd. 
5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการท างานในเร่ืองการวางแผนการท างาน 
 ทุกสาขาอาชีพรวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยโดยควรค านึงถึงความมั่นคง
และหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่ใช้ได้ดีส าหรับอาชีพเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับยั่งยืน
มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ดังน้ันสิ่งที่ควรท าคือต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนด าเนินการอยู่
และศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อีก
ทั้งมีความรอบคอบในการตัดสินใจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ยังควรต้องมีคุณธรรม
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คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพไม่ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดโทษหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมส าคัญที่สุดคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรด าเนินธุรกิจอย่างอดทนอุตสาหะ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยการน าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาท าโมเดล สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนของ
การท าโครงงานได้เป็นการประหยัดต้นทุนและระดมความคิดเพื่อให้ชิ้นงานออกมาสมบูรณ์โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างหนึ่งเช่น น ากระดาษ A4 ที่ปร้ินงานส่งตรวจในแต่ล่ะบทที่ต้องมีการ
แก้ไขและน ากลับมาปร้ินส่งอีกในด้านกระดาษที่ยังไม่ได้ปร้ิน เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ท า



 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท DHL Supply chain ( Thailand) Ltd. เร่ือง 
ระบบ Barcode มาใช้ในการก าหนดรหัสสินค้า (โทรศัพท์ Samsung) ทางบริษัทได้พาเยี่ยมชม 
และให้ความรู้ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เพื่อเอามาจัดท าโครงการท าให้ทราบถึงกระบวนการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ Barcode ก าหนดรหัสสินค้า (โทรศัพท์ Samsung) ที่ถูกต้องตามขั้นตอน 
1. กระบวนการใช้ระบบ Barcode เข้ามาก าหนดตัวสินค้า (โทรศัพท์ซัมซุง) 
 บริษัท DHL Supply Chain Ltd. เป็นตัวแทนในการจัดเก็บสินค้าโทรศัพท์มือถือ
ซัมซุง โดยจะมี Barcode เข้ามาเป็นตัวก าหนดสินค้า โดยการก าหนดตัวสินค้านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น
4 อย่างได้แก่ 1.เคร่ือง 2.ชื่อรุ่น 3.สี 4.ประเทศ 
2. ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากระบบบาร์โค้ด Barcode 
 พบว่าโทรศัพท์มือถือซัมซุงทุกเคร่ืองจะมีเลข IMEI หรือ International Mobile 
Equipment Identity เปรียบเสมือนเลขบัตรประชาชนของมือถือ ถูกสร้างขึ้นโดยจะให้เป็นหมายเลข
เฉพาะตัวของโทรศัพท์ในระบบ GSM เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเคร่ืองถูกขโมย  
3. ขั้นตอนการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพแม่นย า 
 กล่องจะถูกแบ่งโดยจะแบ่งแยกงานระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดด้วยสก๊อตเทป
ในการบอกลักษณะงานหากติดสก๊อตเทปสีเหลืองส าหรับส่งงานในกรุงเทพ-ปริมณฑลและสก๊อต
เทปสีด าส าหรับส่งงานต่างจังหวัด 
4. เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านโลจิสติกส์ 
 น าความรู้ไปใช้กับการศึกษาท าให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบBarcode ในการ
ก าหนดสินค้าท าให้ทราบถึงประโยชน์ของ Barcode ในการลดความผิดพลาดจากการท างานและ
ประหยัดเวลาในการท างานได้ 
5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการท างานในเร่ืองการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง 
 หลักการตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ส าคัญคือ ต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรม การมี
ความรู้เป็นพื้นฐานที่ส าคัญอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การมีคุณธรรม นั่นรวมถึงความซื่อสัตย์ 
ไ ม่ โ ก ง  ไ ม่ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ดื อ น ร้ อ น ใ ห้ ผู้ อ่ื น  ๆ
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ข้อเสนอแนะ 
  1. พนักงานหน้างานที่คีย์ข้อมูลของสินค้าลงในระบบบาร์โค้ดควรเพิ่มการบันทึก
วันที่และเวลาในการจัดเก็บว่าได้ท าการจัดเก็บวันเวลาเท่าใดเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดจากการท างาน 
  2. ควรเพิ่มการจัดเก็บเคร่ืองสแกนบาร์โค้ดให้มีความปลอดภัยห่างจากความชื้น 
และฝุ่นละอองต่าง ๆ ภายในคลัง 
  3.  การจัดท าโครงการคร้ังต่อไปต้องพิจารณาบริษัทที่มีการท างานครอบคลุม  
ทุกสายงาน เพราะบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะส่งผล
กระทบต่อผู้จัดท าโครงการในการเผยแพร่สิ่งดี ๆ น าไปเป็นประโยชน์ต่อไป 
ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 
 1. อธิบายขั้นตอนการควบคุมระบบสินค้า 
 2. อธิบายขั้นตอนการจัดเก็บ 
 3. อธิบายขั้นตอนการท างานของบาร์โค้ด  
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