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บทคัดย่อ 
   การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า รวมไปถึงการศึกษาวิธีการตรวจเช็คสินค้าและการ
สต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้า เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต และ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท าโครงการ 
  การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า  
กรณีศึกษา บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด ทางคณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้า
มาช่วยให้การจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง แม่นย า เพราะสามารถตรวจสอบเนื้อหา การ
สะกดค า และการตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเข้ามาช่วยในเร่ืองของการ
น าเสนองานอย่างเป็นขั้นตอนการน าเสนอแบบภาพนิ่ ง น ามาใช้ในการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาดูงานที่ บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด ในเร่ืองของการศึกษาการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ทราบและเข้าใจในเร่ืองของระบบการจัดเก็บมาก
ยิ่งขึ้น เพราะได้เห็นการใช้ระบบจัดเก็บตามรหัสสินค้า สามารถน าไปเป็นความรู้ในการศึกษา
วิชาการจัดการคลังสินค้าได้  ท าให้เห็นข้อดีข้อเสียของระบบจัดเก็บตามรหัสสินค้าและรูปแบบใน
การจัดพื้นที่ในคลังสินค้าจากในต าราเรียนได้อย่างชัดเจน ทราบถึงวิธีการตรวจเช็คสินค้าและการ
สต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้า มีการตรวจเช็คสินค้าของบริษัทฯมีการตรวจนับในทุกสิ้นเดือน ท า
ให้ทราบจ านวนสินค้าที่เป็นปัจจุบันทุก ๆ เดือนและการสต๊อกสินค้านั้น มีการผลิตไว้อยู่แล้วเพื่อท า
การจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ก็เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษา
และประกอบอาชีพในอนาคตได้ เมื่อมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บคลังสินค้าท าให้
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 บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 คลังสินค้ามีการน าวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผลิตแล้วน ามาเก็บไว้ เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อสินค้า คลังสินค้าจึงมีความส าคัญต่อการจัดเก็บสินค้าหรือสต็อกสินค้าไว้เพื่อให้มี
ความพอดี คลังสินค้านั้นต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าและมีคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานในการ
จัดเก็บ มีระบบจัดเก็บที่ดี มีอุปกรณ์เพียงพอ คลังสินค้าเหมาะกับธุรกิจที่เราท ามีการป้องกันที่ดีที่ไม่
สามารถให้แมลงหรือสัตว์เข้ามาท าลายสินค้าของเราให้เกิดความเสียหาย คลังสินค้านั้นยังสามารถ
ตรวจเช็คสินค้าได้ว่าสินค้ามีปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ ด้วยการตรวจเช็คสินค้าอีกรอบเพื่อความแน่ใจว่า
สินค้านั้นเพียงพอในการจ าหน่าย ต้องมีพนักงานเพียงพอในการดูแลคลังสินค้ามีระบบการจัดเก็บที่ดีมี
ความปลอดภัยต่อพนักงานการจัดเก็บสินค้าจึงส าคัญต่อการน ามาพัฒนาเร่ืองของการจัดเก็บให้ดีกว่า
เดิมเพื่อไม่ให้สินค้าขาดและไม่เพียงพอ การที่เรามีคลังสินค้าเป็นของตัวเองสามารถช่วยประหยัดค่าใช่
จ่ายที่ไม่จ าเป็นอีกด้วย ยังสามารถตรวจสอบสินค้าที่น าเข้าและส่งออกภายในคลังสินค้าจากเอกสารใบ
น าเข้า-ออก ของสินค้าเพื่อมีความแม่นย าและไม่ผิดพลาดในการจัดเก็บสินค้าการจัดเก็บที่เรียบง่ายไม่
เป็นอันตรายต่อพนักงานและอุปกรณ์คลังสินค้าที่ดีควรมีระบบจัดเก็บที่ดีเหมือนกันมีประสิทธิภาพที่
จัดเก็บจัดเก็บสินค้าต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ไม่ช ารุดหรือเปาะบางจนเกินไปสามารถรับน้ าหนักของสินค้า
ได้ดีการเลือกที่จัดเก็บสินค้าควรเลือกที่สามารถลองรับน้ าหนักของตัวสินค้าได้ 
 บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด เป็นสินค้าอุตสาหกรรม อลูมิเนียม ผู้น าเข้าผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียงเคร่ืองจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมโดยมีกลุ่มผลิต อลูมิเนียม กลุ่มผลิตภัณฑ์ pipe rack system กลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก 
อุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านล้ออุตสาหกรรมและขาปรับระดับด าเนินเกี่ยวกับการน าเข้าผลิตภัณฑ์
สินค้าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บการล าเลียงสินค้า  

จากข้อความที่กล่าวมาผู้จัดท าโครงการจึงเลือกหัวข้อ การศึกษาการพัฒนาระบบการ

จัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด เพื่อศึกษาระบบการจัดเก็บ

สินค้าและสามารถน าไปพัฒนาระบบการจัดเก็บสินค้าเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและน าไปพัฒนา

ระบบการจัดเก็บให้ดีกว่าเดิม 
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วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า

ของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

 2.เพื่อศึกหาวิธีการตรวจเช็คสินค้าและการสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้าของ

บริษัทดีโปร คอร์ปโก้จ ากัด  

 3.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาใช้ในการ 

จัดท าโครงการ 

 4.เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ได้ทราบถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า

ของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด  

 2.ได้ทราบวิธีการตรวจเช็คสินค้าและการสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้า  

  3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท า

โครงการ 

  4.น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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บทที่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลัง กรณีศึกษา บริษัท ดีโปร 

คอร์ปโก้ จ ากัด เป็นบริษัทชั้นน าที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล คณะผู้จัดท าโครงการ

จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลัง ทาง

คณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดจากเอกสารประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   1. ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

   2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที่ไปศึกษา 

   3. ผังองค์กร 

   4. วิสัยทัศน์ 

   5. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

   บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด จัดจ าหน่ายและผลิตสินค้าอุตสาหกรรม อลูมิเนียม 

ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียงเคร่ืองจักร เคร่ือง

ขนย้ายต่างๆของอุตสาหกรรมโดยมีกลุ่มผลิต อลูมิเนียม กลุ่มผลิตภัณฑ์ pipe rack system กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ด้านล้ออุตสาหกรรมและขาปรับระดับ เกี่ยวกับระบบจัดเก็บการล าเลียงสินค้า ประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับอลูมิเนียมและพลาสติกอุตสาหกรรมทุกชนิด พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าประเทศทั่ว

โลก ทุกชิ้นส่วนของอลูมิเนียมและพลาสติกได้ผ่านการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลสู่ลูกค้าโดยทางบริษัทน ามาพัฒนาชิ้นส่วนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มี

ความทนทานต่อการใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้นและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลักโดยทางคณะ

ผู้ จั ดท าได้น ารายละ เ อียดและ อ้าง อิงจาก เอกสารประวัติบ ริษัทและการด า เนินธุ รกิ จ
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ภาพที่ 2.1 ป้ายบริษัท 

1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551  เร่ิมจากเป็นโรงงานเล็ก ๆ มีพนักงานแค่ 3 คน 

ต่อมาเถ้าแก่ขยับขยายเป็น 30 คนและเร่ิมต้นลงทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อการด าเนินธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายอลูมิเนียมและพลาสติก เดิมเจ้าของเป็นเถ้าแก่ดูแลและบริหารพนักงานเป็นอย่างดี

ก่อนที่จะล้มป่วยจึงให้ คุณนิตยา หลงน้อย เข้ามาบริหารและพัฒนาบริษัทต่อให้ดียิ่งขึ้น คุณนิตยา 

หลงน้อย ได้เพิ่มจ านวนพนักงานเพื่อขยายกิจการให้ใหญ่ยิ่งขึ้นและท าก าไรให้ดียิ่งขึ้น โรงงานแห่ง

แรกก่อตั้งที่ ส านักงานใหญ่ 198 หมู่ 8 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

10540 และเพิ่มสาขาไปที่ปราจีนบุรีต่อมาเถ้าแก่ได้ถึงแก่กรรมจึงมอบธุรกิจให้ คุณนิตยา หลงน้อย 

เพื่อท าการดูแลกิจการต่อไปโดยมีข้อตกลงต้องแบ่งก าไรให้แก่ครอบครัวของตน 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 หน้าบริษัท 
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3.ผังองค์กร 

 
ภาพที่ 2.3 ผังองค์กร บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
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4. แผนท่ีของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 แผนที่บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
หมวดหมู่ อลูมิเนียม,พลาสตกิ  
ส านักงานใหญ่ 198 หมู่ 8 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 02-7055298-99 แฟกซ์ 02-705-5297 มือถือ 097-2807805 
Email info@depro-corpco.co.th    
สาขา ปราจีนบุรี 80/2 หมู่ 8 ต าบล กบินทร์ อ าเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 
โทร/แฟกซ์037-210-719  มือถือ 065-0455499 

 
 

 
 



8 
 

 
5. นโยบายและวิสัยทัศน์ 

   “มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ยืนหยัดพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของ

ลูกค้า และป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนเป็น

บริษัทที่มั่นคง  ด า เนินธุรกิจอย่ างมีจรรยาบรรณ มุ่ ง เน้นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ตาม

มาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 เราได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจ าพวก อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียง และเคร่ืองจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ โดยแบ่งสินค้าเป็น

ประเภทกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

   -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมโปรไฟล์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมโปรไฟล์ สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่โครงเคร่ืองจักร โต๊ะประกอบ แผงกั้นเคร่ือง 

โครงสายพานล าเลียง ตู้ ชั้นวาง และอ่ืนๆอีกมากตามจินตนาการและออกแบบ ทางบริษัทได้มีก าร

ลงทุนในการท าโมลและไดย์เองในการผลิตสินค้ากลุ่มนี้ภายในประเทศ และบางส่วนก็น าเข้าจาก

ต่างประเทศโดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้ ราคาที่เป็น

ธรรมที่สุด 

   -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ pipe rack system มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันกับงาน

อลูมิเนียมโปรไฟล์ แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่า และ ความรวดเร็วกว่า ในการขึ้นรูปท าให้เป็นที่นิยมกัน

อย่างแพร่หลายแต่ข้อด้วยกว่าคืองานจะได้ความละเอียดน้อยกว่าและบางส่วน มีชื้นส่วนของ

พลาสติกABS ซึ่งบางคร้ังจะไม่ผ่านในสถานที่เข้มงวดเร่ืองสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่มนี้ บริษัทเป็น

ตัวแทนจ าหน่าย แบรนด์สินค้าจาก ประเทศเกาหลี ท าให้คุณภาพเป็นที่เชื่อถือและได้มีการวิจัยและ

พัฒนาผลิตเอง มากกว่า 30% แล้ว และมีแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

   -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรม ทางบริษัท ได้คัดสรรสินค้ากลุ่มพลาสติ

อุตสาหกรรมจากทั่วโลกและในประเทศเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและ ราคาที่เป็นธรรมที่สุด

ส าหรับลูกค้าของเรา เช่น แผ่นยางปูโต๊ะกันไฟฟ้าสถิตย์ PVC แผ่น อะครีลิค แผ่น EVA แผ่น PP 

board และ   เบกาไลท์ เป็นต้น 

    -   กลุ่มผลิตภัณฑ์ ล้ออุตสาหกรรม และ ขาปรับระดับ ทางบริษัท ได้น าเข้า และจัด

จ าหน่ายสินค้าในหมวด ล้ออุตสาหกรรม และผลิตเองในบางส่วน เช่น ขาปรับระดับเพื่อตอบสนอง

การใช้งาน ออกแบบและท า รถขนย้าย โต๊ะเคลื่อนย้ายภายในโรงงานเป็นต้น ลูกค้าสามารถมั่นใจถึง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ สต็อกที่พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอและพร้อมตลอดเวลา 
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6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
   สินค้าหลักของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด  
     1.Aluminium Profile 20x20 
      2. Aluminium Profile 20x40 
     3. Aluminium Profile 20x60 
      4. Aluminium Profile 20x80 
      5. Aluminium Profile 25x25 
     6. Aluminium Profile 30x30 
     7. Aluminium Profile 30x60 
      8. Aluminium Profile 40x40 (H) 
      9. Aluminium Profile 40x40L 
   10. Aluminium Profile 40x80 
 
ตัวอย่างสินค้า  

 
 

ภาพที่2.5 Aluminium Profile 40x40(H) 
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ภาพที่2.6 Aluminium Profile 40x40L 

 

 

 
 

ภาพที่2.7 Aluminium Profile 30x30 

 



11 
 

 
ภาพที่2.8 Aluminium Profile 20x40 

 

 
ภาพที่ 2.9 Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) 
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ภาพที่ 2.10 Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) 

   Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) หรือAluminum Frame (อลูมิเนียมเฟรม) 

มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากโลหะทั่วไป ด้วยลักษณะเอกลักษณ์ ที่มันเงา สะท้อนแสง ดึงดูด

สายตา และแข็งแรงกระบวนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มนุษย์น าอลูมิเนียมมา

ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากมายจนกระทั่งโลหะพิเศษนี้ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันได้

เนื่องจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ ( Aluminum Profile ) เป็นโลหะที่สะสมอยู่ภายใต้ผิวโลกมากเป็น

อันดับสามในบรรดาธาตุต่างๆที่มีในผิวโลก ผู้คนจึงหันมานิยมการใช้งานสินค้าที่ท าจาก อลูมิเนียม

โปรไฟล์ ( Aluminum Profile ) มากขึ้น ด้วยอัตราการน าอลูมิเนียมจากผิวโลกขึ้นมาใช้ในปัจจุบัน 

สินแร่บอกไซด์จะยังคงพอเพียงกับการบริโภคได้อีกเป็นเวลาหลายร้อยปี อลูมิเนียม ( Aluminum 

Profile ) สามารถน ากลับมาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยประหยัดทรัพยากรโลกได้ 

เหมาะส าหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, เฟอนิเจอร์ 

ด้วยอัลลอย 6063, 6061, 6005A, 6082 

คุณสมบัติอลูมิเนียม ( Aluminum Profile ) ที่ดีกว่าโลหะทั่วไปนั้นคือ 

   1.เบากว่าแต่แข็งแรงกว่า  

   2.ทนทานต่อการสึกกร่อน มีอายุขัยที่นานกว่า  

   3.น าพาความร้อนและกระแสไฟได้ดี ไม่เป็นพิษและไม่เป็นฉนวนไฟ  

   4.สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆได้มากมาย  

   5.สามารถน าไปประกอบ, ตัด, เจาะ, ดัด, ปั๊ม ได้ตามต้องการ  

   6.ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม ต่ อ ไ ด้ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
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บทที่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

  ในกรณีศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลัง       
กรณีศึกษา บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด ทางคณะผู้จัดท าได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้
ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับคลังสินค้า 

 2. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

 3. นโยบายสินค้าคงคลังและระบบบริหารสินค้าคงคลัง 

 4. การลดระดับสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ 
 5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 6. นิยามค าศัพท์ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้า 

  คลังสินค้าโดยทั่วไปแล้วเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าที่ใช้
ส าหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ที่ท าธุรกิจขนส่ง ผู้ให้บริการด้านพิธีศุลกากรเป็นต้น ซึ่ง
เป็นอาคารเฉพาะกิจส่วนมากเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมีขนาดเหมาะสมกับธุรกิจที่ท าอยู่ ซึ่งอาคาร
อาจจะมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ยกขนสินค้า ตามความเหมาะสมซึ่งอาคารยังมีท่าขึ้นลง
สินค้าโดยสามารถที่จะมีที่จอดรถยนต์เท่าที่จ าเป็น บางคร้ังก็เป็นคลังสินค้าติดชานชาลารถไฟ 
สนามบิน ท่าเรือ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเครน รถฟอร์คลิฟท์ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปวางบนพื้นหรือชั้น
วางสินค้า ปัจจุบันมีการใช้คลังสินค้าอัตโนมัติ และระบบสายพานล าเลียงที่มีการเคลื่อนย้า ยสินค้า
อัตโนมัติ โดยคลังสินค้าอัตโนมัติมีความสูงมากกว่า 20 เมตร ท าให้ใช้พื้นที่ได้ดีขึ้น โดยมีระบบการ
จัดการสินค้าคงคลังติดตามสินค้า ท าให้เกินความแม่นย าสูงขึ้น 

  นอกจากนั้นยังมีระบบหยิบตามแสงสว่างที่ต าแหน่งในการหยิบสินค้า และหยิบ
ตามเสียง แบบ FIFO (First ln First Out) และ LIFO (Last ln First Out) ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และสามารถควบคุมแรงงานได้ดีขึ้น ในภาคของการผลิตจะใช้คลังสินค้ารองรับระบบการจัดส่ง
แบบทันเวลาพอดี Just ln time (JIT) ท าให้ลดระดับสินค้าคงคลัง และช่วยให้ขนาดคลังสินค้าจะเล็กลง
ตามไปด้วยคลังสินค้าสมัยใหม่จะใช้เพื่อการส่งออก ผลิต เพื่อส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกในภูมิภาค
หรือทั้งประเทศ ท าให้สามารถลดต้นทุนสินค้าต่อยอดขายได้ เพราะไม่ต้องยกขนหลายทอด 
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โดยเฉพาะยุคปัจจุบันจะใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้ไม่ต้องมีหน้าร้าน แต่จะใช้การส่งสินค้าตรงไปยัง
ลูกค้า ซึ่งต้องมีระบบการขนส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันทีที่มีการสั่งซื้อโดยสรุปว่าคลังสินค้าใน
ประเทศไทย จะสนับสนุนกิจกรรมระดับกิจกรรม หรือระดับบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
บริษัทซึ่งสนับสนุนงานจัดซื้อ งานผลิต และสินค้าส าเร็จรูป เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า  
 คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่วางแผนแล้วเพื่อประสิทธิภาพในการใช้สอยและ
เคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบโดยคลังสินค้าท าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนเคลื่อนย้าย
เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ได้แก่ 
  1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูปวัตถุดิบ ส่วนประกอบ (Components) และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ (Parts) 
  2. สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) หรือ “สินค้า” จะนับรวมไปถึงงานระหว่าง
การผลิต (Work in Process) ตลอดจนสินค้าที่ต้องการ (Disposed) และวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycled Materials) 

การจัดการคลังสินค้า คือกระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนิน
กิจการคลังสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของคลังสินค้า
แต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ 
  กระบวนการ (Process) คือ กิจการ หรือหน้าที่การจัดการที่เป็นขั้นตอนตามล าดับ
ซึ่งผู้บริหารจะต้องท า ซึ่งรวมถึง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การควบคุม ซึ่งต้องได้รับการบูรณาการ (Integration) คือการสร้างความสมดุล และ
ความสอดคล้องต่อเนื่องกันระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จขององค์การ ในที่นี้ทรัพยากร
หมายถึง ทรัพยากรในการจัดการคลังสินค้าซึ่งได้แก่ 

1. ทรัพยากรเนื้อที่ หมายถึง ที่ดินและอาคารทั้งหมดที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้า 
และที่ใช้ส าหรับงานอื่น ๆ ของกิจการคลังสินค้าทั้งหมด 

2. ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคลากร และก าลังคนในหน่วยงานต่าง ๆ ของกิจการ
คลังสินค้าตลอดจนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานคลังสินค้า 
  3. ทรัพยากรเคร่ืองมือ หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือยกขน และอุปกรณ์ทั้งปวงที่
จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการคลังสินค้า 
  4. ทรัพยากรทุน หมายถึง การหาเงินทุนและการใช้จ่ายเงินทุนในการประกอบ
กิจการ 
  5. ทรัพยากรเวลา หมายถึง เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการด าเนินงาน
คลังสินค้า ทั้งนี้รวมถึงก าหนดเวลาและระยะในการท างานในแต่ละกิจกรรม 
ความส าคัญของคลังสินค้า 
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การประกอบกิจการค้าขายที่เกี่ยวกับสินค้าชนิดต่าง ๆ นั้นนับว่าเป็นธุรกิจที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นผลผลิตทาง
การเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม กิจการคลังสินค้านับว่าเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคัญในอันที่จะให้การประกอบธุรกิจการค้าขายเกี่ยวกับคลังสินค้ าบรรลุผลส าเ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ จากการที่อธิบายความหมายของคลังสินค้าแล้ว จะแยกอธิบายเป็นแต่ละเร่ืองไป
ดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญโดยทั่วไป คลังสินค้าเป็นกิจกรรมเชื่อมต่อที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งใน
ซัพพลายเชนของการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคและในการเป็นกิจ กรรมเชื่อมนี้ 
คลังสินค้าท าหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างการบริโภคซึ่งมีอัตราความต้องการขึ้นลง ไม่เป็นการ
แน่นอนและคาดหมายล่วงหน้าได้ยาก กับการผลิตซึ่งมีอัตราผลผลิตเป็นปริมาณที่ค่อนข้างแน่นอน
กว่า แม้ว่าการว่างแผ่นการผลิตสินค้าต้องการอาศัยอัตราการบริโภคที่ประมาณการณ์ไว้ล่วงหน้า
เป็นปัจจัยพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลก็ตาม แต่ความไม่คงที่แน่นอนของความต้องการในการ
บริโภคอาจท าให้เกินความไม่สมดุลขึ้นได้ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระบบการผลิตต้องด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้ ถ้าในห้วงเวลาใดที่ผลผลิตออกมาเกินความต้องการในการบริโภค 
คลังสินค้าก็จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสะสมปริมาณสินค้าคงคลังส่วนที่เกินความต้องการนั้นไว้ 
ต่อเมื่ออัตราความต้องการบริโภคสูงขึ้นเกินกว่าปริมาณการผลิตในห้วงเวลาใด คลังสินค้าก็จะท า
หน้าที่ระบายสินค้าที่สะสมไว้นั้นออกสู่ตลาดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ท าให้เกิดความ
สมดุลโดยเฉลี่ยในระยะยาวยิ่งกว่านั้นในเมื่อการผลิตเกิดอุปสรรคขัดข้องต้องหยุดชะงักลงชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม  

2. คลังสินค้าที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ หากได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมไว้
ในการวางสินค้าไว้ในคลังสินค้าเหล่านั้นในเวลา ปริมาณ และต าแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นที่
เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถน าสินค้าออกจ าหน่ายสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องไม่
ขาดตอน อันจะเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิต ละผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นส่วนรวมอีก
ด้วย 

3. ความส าคัญต่อกิจการผลิตสินค้า กิจการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
เป็นการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกลที่มีกระบวนการผลิตเป็นสายงานอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนของการ
ผลิตต้องรับช่วงติดต่อกันไปตามล าดับเร่ิมตั้งแต่การป้อนวัสดุการผลิตเข้าไปจนได้ผลผลิตออกมา
เป็นสินค้าส าเร็จรูป และเป็นการผลิตจ านวนมาก ที่เรียกว่าการผลิตปริมาณขนาดใหญ่ (Mass 
Production) การผลิตสินค้าในระบบนี้จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีวัสดุการผลิตอย่างเพียงพอที่จะ
ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างไม่ขาดตอนคลังสินค้ามีบทบาทส าคัญในการจัดให้มีการสะสม
วัสดุการผลิตไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย 
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การเก็บรักษาวัสดุการผลิตสะสมไว้เพื่อการนี้ ผู้ผลิตสินค้าอาจลงทุนจัดตั้งและ
ด าเนินการคลังสินค้าของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิต ที่จัดอยู่ในจ าพวกคลังสินค้า
ประเภทคลังเก็บวัสดุของกิจการผลิตสินค้า หรือผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการของคลังสินค้าเพื่อ
การนี้ได้  

4. ความส าคัญต่อกิจการตลาด คลังสินค้าเป็นเคร่ืองมือในการกระจายสินค้าออกสู่
ตลาดจากมือของผู้ผลิตผ่านไปสู่ผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้าใช้คลังสินค้าในการเก็บรักษาสินค้าส าเร็จรูป
ที่เป็นผลผลิตของตนในขั้นแรกไม่ว่าจะเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรมก็
ตาม และใช้คลังสินค้าที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ในการกระจายสินค้าของตนออกสู่ผู้บริโภค
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง คลังสินค้าเหล่านั้นอาจเป็นคลังสินค้าส่วนบุคคลของผู้ผลิต คลังสินค้าส่วน
บุคคลของผู้จ าหน่ายหรืออาจเป็นคลังสินสาธารณะก็ได้ส าหรับผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเอง
คลังสินค้าก็เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเก็บสะสมสินค้าไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
กิจการจ าหน่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยให้มีสินค้าออกวางขายทดแทนจ านวนที่จ าหน่าย
ออกไปในแต่ละวันอย่างทันท่วงทีอย่างไม่ขาดขั้นตอน เพื่อการนี้ผู้จ าหน่ายสินค้าอาจใช้คลังสินค้า
ส่วนบุคคลของจ าหน่ายนั้นเอง หรือเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะในการเก็บรักษาเป็น
ส่วนใหญ่ก็ได้ 

5. ความส าคัญต่อกิจการบริการ คลังสินค้าเป็นธุรกิจบริการที่ต้องใช้ทั้งในภาค
ธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและองค์การของรัฐบาล รวมไปถึงสหกรณ์และหน่วยงาน
ราชการรัฐ จ าเป็นต้องมีการสะสมเก็บรักษาพัสดุส าหรับการใช้ในกิจการนั้นเพียงพอ คลังสินค้า
จ าพวกคลังเก็บวัสดุมีบทบาทส าคัญในลักษณะเป็นเคร่ืองมือของกิจการบริการทุกประเภทท าหน้าที่
เก็บรักษาวัสดุสะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการบริการนั้น ๆ 
   6. ความส าคัญต่อวงการธุรกิจ คลังสินค้าสาธารณะเป็นแหล่งให้เครดิตแก่นักธุรกิจ
ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งเช่นเดียวกันกับสถาบันบริการทางการเงินประเภทอ่ืน เช่น ธนาคาร เป็นต้น โดย
วิธีให้ผู้ฝากสินค้าไว้ในคลังสินค้านั้นกู้ยืมเงินโดยใช้สินค้าที่ฝากไว้จ าน าเป็นประกันและได้ดอกเบี้ย
เป็นผลตอบแทน นอกจากนั้นผู้ฝากสินค้าอาจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนหรือจากบุคคลใดๆ 
โดยใช้ตราสารการรับฝากของคลังสินค้าจ าน าเป็นประกันได้ด้วย ซึ่งวิธีการจ าน าสินค้าในลักษณะนี้
จะกระท าได้ก็ เฉพาะแต่ส าหรับสินค้าที่ฝากไว้กับคลังสินค้าสาธารณะเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน หรือองค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการ
คลังสินค้าก็สามารถท าได้ในท านองเดียวกัน 
   7. ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ความส าคัญในเร่ือง
นี้อาจเป็นคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน หรือ ขององค์การรัฐบาล หรือของสหกรณ์ได้ที่
ด าเนินการเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตร และสินค้าอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อ
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เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลอาจใช้คลังสินค้าเหล่านี้ในการเก็บรักษาสินค้าที่รัฐบาลเข้าไปรับ
ซื้อเพื่อแทรกแซงตลาด รักษาระดับราคาในขณะที่สินค้านั้น มีปริมาณมากในฤดูกาลที่ผลิตออกสู่
ตลาดใหม่ๆ เป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมและน าสินค้าที่เก็บ
รักษาไว้นั้นออกสู่ตลาดเมื่อถึงคราวขาดแคลนเพื่อรักษาระดับราคาและปริมาณให้อยู่ในระดับที่ไม่
เป็นการเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น  
   หน้าท่ีของการคลังสินค้า 
   ในคลังสินค้าจะประกอบด้วยสินค้าจ านวนมาก และสินค้ามีการไหลเวียน
ตลอดเวลา คือจะมีสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาให้เก็บรักษาจ านวนเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันจะมีการ
น าสินค้าออกจากคลังสินค้าเพื่อไปส่งให้ลูกค้าตามค าสั่งซื้อซึ่งจัดเป็นกิ จกรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน 
ดังนั้นหน้าที่หลักของการคลังสินค้าจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 
   1. หน้าที่การเคลื่อนย้าย (Movement Function) หน้าที่การเคลื่อนย้ายยังสามารถ
แบ่งออกเป็นหน้าที่ย่อย ๆได้ 4 ประการดังนี้คือ 
   1.1 การรับ (receiving) เมื่อสินค้าจ านวนมากเดินทางมาถึงคลังสินค้า หน้าที่แรก
ของการเคลื่อนย้ายคือ การรับสินค้าลงจากยานพาหนะที่น าสินค้ามาส่ง การยกขนสินค้ามีเทคนิค
และวิธีการแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการคือ 
   1.1.1 ลักษณะของยานพาหนะที่บรรทุกสินค้า วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการขน
สินค้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของยานพาหนะที่ขนสินค้ามาส่ง เช่น ถ้าเป็น
ยานพาหนะตู้ทึบขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้รถเล็กเข้าไปขนสินค้าภายในพาหนะได้ แต่ถ้าเป็น 
ยานพาหนะตู้ทึบขนาดเล็กซึ่งรถยกเข้าไปไม่ได้  ก็ต้องใช้รถเข็นหรือใช้รถยก หรือถ้าเ ป็น
ยานพาหนะหลังคาเปิดก็อาจจะใช้ปั้นจั่นยกขนลงมาได้ 
   1.1.2 ลักษณะของสินค้า สินค้าบางชนิดมีการบรรจุภัณฑ์พิเศษจึงจ าเป็นต้องใช้
เครืองมือหรืออุปกรณ์การยกขนเฉพาะตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วถ้าสินค้ามีขนาด
เล็กก็มักจะน าสินค้ารวบรวมลงในกระบะก่อน แล้วจึ งท าการยกขนเพื่อให้การเคลื่อนย้ายมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าสินค้าได้ถูกจัดวางมาบนกระบะจากต้นทางหรือถูกบรรจุภัณฑ์ที่แทน
กระบะได้ ก็สามารถยกขนได้เลยโดยไม่ต้องใช้กระบะของคลังสินค้า 
   การรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าจะต้องตรวจสินค้าให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารที่มาพร้อมกับสินค้าหรือได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว วิธรการตรวจรับขึ่นอยู่กับประเภทของ
คลังสินค้า คือ ถ้าเป็นคลังสินค้าสาธารณะที่รับฝากสินค้าจากผู้ฝาก จะรับผิดชอบตามจ านวนบรรจุ
ภัณฑ์ ไม่จ าเป็นต้องเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจรายละเอียดภายใน ยกเว้นกรณีที่มีการช า รุดก็อาจต้อง
แกะบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจให้ทราบจ านวนที่ช ารุด หรือสูญหายไป แต่ถ้าเป็นคลังสินค้าเอกชนขนาด
เล็กอาจตรวจรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ก็ได้ เมื่อตรวจรับแล้วก็จะต้องบันทึกจ านวนสินค้า
ให้มียอดที่ถูกต้องเสมอ 
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   1.2 การโยกย้าย (Transfer) หน้าที่โยกย้ายสินค้าในคลังสินค้ามีอย่างน้อย 2 
ลักษณะ คือ 
   1.2.1 เมื่อรับสินค้าลงจากยานพาหนะบรรทุกแล้ว สินค้าจะถูกน าไปในคลังสินค้า
และจัดเก็บในต าแหน่งของสินค้านั้น การยกขนนั้นอาจจะใช้รถยก (Fork-lift Truck) ขนสินค้าจาก
ยานพาหนะบรรทุกไปในคลังสินค้าเลย หรือบางคร้ังถ้ามีสินค้าหลายๆประเภทถูกจนส่งเข้ามาใน
ยานพาหนะเดียวกันในกรณีเช่นนี้จะต้องขนลงไว้ในพื้นที่ส่วนกลางก่อนแล้วจึงจ าแนกเก็บตามชนิด
ของสินค้าต่อไป การเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้านอกจากใช้รถยกแล้วอาจใช้เคร่ืองมือชนิดอ่ืนก็ได้ 
เช่น รถเข็น รถพ่วงลากจูง เป็นต้น การโยกย้ายในลักษณะนี้ท าหน้าที่โยกย้ายเพื่อเก็บรักษา 
   1.2.2 การโยกย้ายสินค้าจากสถานที่จัดเก็บไปยังจุดส าหรับส่งออกในคลังสินค้า 
เป็นการโยกย้ายขั้นสุดท้าย ชนิดของเคร่ืองมือที่จะใช้ในการโยกย้ายนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของ
สินค้า ตามที่ได้เคยกล่าวไว้มาแล้วข้างต้นคือ ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่หรือถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่
แทนกระบะได้ จะโยกย้ายโดนรถยกแต่ถ้าเป็นสินค้าขนาดเล็กและประกอบด้วยหลายๆชนิด การ
โยกย้ายขั้นสุดท้ายนี้จะใช้รถลากจูง ประกอบรถพ่วง หรือรางเลื่อน 
   1.3 การคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดส่ง (Selection) นับเป็นหน้าที่แรกของคลังสินค้า ใน
ด้านการจัดจ าหน่าย เป็นการจัดกลุ่มสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า ส าหรับสินค้าขนาดเล็กแต่มีจ านวน
มากควรจะมีพื้นที่เพื่อเลือกสินค้าโดยเฉพาะ การเลือกสินค้านี้จะต้องบันทึกข้อมูลในเอกสารให้
ครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะส่งไปยังจุดส่งสินค้าออก (Shipping Area) 
   1.4 การส่งสินค้า (Shipping) การส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าเป็นหน้าที่ส าคัญมาก
ในการด าเนินงานของคลังสินค้า ประกอบด้วยการตรวจสอบและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้
ทันเวลาในสภาพที่ต้องการ เป็นของธรรมดาที่เมื่อสินค้าจะถูกเปลี่ยนเจ้าของย่อมต้องมีการ
ตรวจสอบจ านวนและชนิดของสินค้าว่าถูกต้องตรงกับรายการในใบสั่งจ่ายสินค้า ส่วนวิธีการยกขน
สินค้าก็ด าเนินการเช่นเดียวกับตอนรับสินค้า 
   2. หน้าที่การเก็บรักษาสินค้า (Storage Function) หน้าที่การเก็บรักษายังแบ่งเป็น
หน้าที่ย่อย ๆได้ 2 ประการคือ 
   2.1 การเก็บรักษาชั่วคราว (Temporary Storage) เนื่องจากสินค้าต่าง ๆใน
คลังสินค้าจะมีการหมุนเวียนอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามสินค้าจะถูกเก็บรักษาไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
ระยะเวลาของการเก็บรักษาชั่วคราวจะนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระบบการจัดจ าหน่ายซึ่งมีวงจรการ
ทดแทนจ านวนสินค้าที่ถูกจ่ายออกไป การเก็บรักษาชั่วคราวจะช่วยให้มีจ านวนสินค้าเพียงพอที่จะ
สนองความต้องการของลูกค้าและท าให้มีจ านวนสินค้าส ารองไว้อย่างเพียงพอและปลอดภัย หน้าที่
การเก็บรักษาชั่วคราวจะท าให้การไหลของสินค้าด าเนินไปอย่างราบร่ืน 
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   2.2 การเก็บรักษาถาวร (Permanent storage) คือการเก็บรักษาสินค้าในจ านวนที่
เกินกว่าที่ต้องการใช้ในการหมุนเวียนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนตามปกติ สาเหตุที่ต้องมีการเก็บรักษา
ถาวรมักเกิดจากเหตุการณ์พิเศษมากกว่าจะเกิดจากการด าเนินงานตามปกติสาเหตุ ดังกล่าวคือ 
   2.2.1 การผลิตตามฤดูกาล เนื่องจากการผลิตสินค้าบางชนิดจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ถ้า
กิจกรรมมีการผลิตสินค้าลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีคลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าในช่วงที่ยังไม่ถึงฤดูกาล
ของสินค้านั้น หรือแม้แต่กิจการขายปลีกก็จ าเป็นต้องซื้อสินค้าจ านวนมากเพื่อเก็บไว้ให้เพียงพอ
ส าหรับขายรอบปี คลังสินค้าลักษณะนี้มักเป็นคลังสินค้าพิเศษหรือคลังสินค้าสาธารณะ 
   2.2.2 ความต้องการที่ไม่แน่นอน เนื่องจากความต้องการที่มีต่อสินค้าบางประเภท
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอย่างมากมาย ดังนั้นกิจการจึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมสินค้าไว้จ านวน
มากเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงที่มีความต้องการสูง 
   2.2.3 สภาพของสินค้า สินค้าบางชนิดไม่สามารถจัดจ าหน่ายได้ทันทีต้องถูกเก็บไว้
ระยะเวลาหนึ่งก่อนเสมอ เช่น ผลไม้บางชนิดเมื่อเก็บมาแล้วจะต้องน าไปบ่มหรือเก็บ 
รักษาไว้ระยะหนี่งเพื่อรอจนสุกจึงจะน าขายได้ เป็นต้น ดังนั้นศูนย์การจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท
อาหารในปัจจุบัน มักจะมีห้องเฉพาะส าหรับเก็บรักษาสินค้าจนกว่าจะสุกได้ที่ 
   2.2.4 เพื่อส่วนลดพิเศษ คลังสินค้าของผู้ขายส่งมักจะมีเนื้อที่ส าหรับเก็บรักษา
สินค้าไว้เพื่อส่วนลดพิเศษ ฝ่ายจัดซื้อจะได้รับส่วนลดจ านวนหนึ่งจากการซื้อสินค้าไปในปริมาณสูง 
ในกรณีเช่นนี้คลังสินค้าจะประกอบด้วยสินค้าส่วนหน่ึงซึ่งเกินกว่าส่วนที่ใช้หมุนเวียนตามปกติ 
หน้าที่ของการคลังสินค้า แบ่งออกเป็นการเคลื่อนย้ายและหน้าที่การเก็บรักษาจะเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. การควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งรวมไปถึงการควบคุมจ านวนสินค้าในมือและ
จ านวนที่จะส่งออกให้ลูกค้า โรงงาน หรือคลังสินค้าอ่ืน ๆ 
   2. การซื้อ กิจกรรมการซื้อจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคลังสินค้าในด้านของ
การใช้ข้อมูล การจัดซื้อเพื่อเก็บบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับประเภทและจ านวนสินค้าที่ได้มา 
   3. การสั่งจ่ายสินค้า ค าสั่งจ่ายสินค้าเป็นการการเร่ิมต้นของวงจรการจ่ายสินค้า 
ค าสั่งจ่ายที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อระบบการจัดจ าหน่ายของกิจการ และจะมี
ผลกระทบต่อคลังสินค้าอ่ืน ๆที่รับสินค้าเหล่านั้นด้วย 
   4. การรับสินค้า เป็นกิจกรรมที่ส าคัญของการคลังสินค้า ถ้าไม่สามารถจัดระบบ
การรับสินค้าอย่าวถูกต้องและมีประสิทธิภาพการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง จุดหรือต าแหน่งที่รับ
สินค้าเป็นจุดส าหรับของการควบคุมสินค้า ถ้ามีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่รับเข้ามาถูกต้อง 
สินค้าเหล่านั้นก็จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ต่อไป 
   5. การตรวจรับ กิจกรรมการตรวจรับจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่รับเข้ามา
ไม่เสียหาย และมีขนาดหรือประเภทที่ถูกต้อง 
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   6. การจัดจ าหน่าย คลังสินค้าอาจท าหน้าที่เป็นทางขนส่งผ่านของสินค้าไปยัง
คลังสินค้าหรือโรงงานอ่ืน ๆ โดยที่กิจการได้รับผลประโยชน์จากการรับสินค้าจ านวนมากไว้ที่
คลังสินค้าแล้วแบ่งจ านวนย่อย ๆ ส่งต่อไปยังจุดที่ต้องการ 
   7. การน าสินค้าไปเก็บ เป็นกระบวนการน าสินค้าที่รับเข้ามาไปเก็บรักษายัง
ต าแหน่งที่ของสินค้านั้นในคลังสินค้า 
   8. การเก็บรักษา เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการคลังสินค้าคือ การเก็บรักษาสินค้าใน
สถานที่เหมาะสมและปลอดภัย 
   9. การรักษาระดับสินค้า เป็นกระบวนการน าสินค้าออกจากที่เก็บสินค้าไปยังพื้นที่
ส าหรับจัดสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากหน้าที่ส าคัญของการคลังสินค้านั้นอย่างหนึ่งคือ การรักษา
ระดับสินค้าให้อยู่ในระดับที่พอใจหรือระดับที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการน าสินค้าไปเก็บ
รักษาแทนที่สินค้าที่ถูกน าออกไป 
   10. การคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดส่งตามค าสั่ง เป็นการคัดเลือกสินค้าตามชนิด ขนาด 
และจ านวน เพื่อส่งออกจากคลังสินค้าตามค าสั่ง 
   11. การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ถูกคัดเลือกแล้วเพื่อ
เตรียมจัดส่งต่อไป 
   12. การบรรจุภัณฑ์และท าเคร่ืองหมาย เป็นการหีบห่อและท าเคร่ืองหมายสินค้าที่
ถูก คัดเลือกเพื่อจัดส่งออกจากคลังสินค้า โดยสินค้าจะถูกบรรจุในกล่อง หีบ หรือกระบะแล้วท า
เคร่ืองท าหมายแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการขนส่ง เช่น ระบุแหล่งต้นทาง ปลายทาง ผู้ส่ง ผู้รับ
และชนิดของสินค้า เป็นต้น 
   13. การรวมสินค้า เป็นการน าสินค้าที่บรรจุภัณฑ์และท าเคร่ืองหมายแล้วไป
รวบรวมไว้ ณ พื้นที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่โล่ง หรือสถานที่ขนส่งของคลังสินค้า 
   14. การขนส่ง เป็นกิจกรรมการบรรทุกและเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้า 
   15. งานธุรการ เป็นการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของคลังสินค้าให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เพราะปริมาณงานด้านธุรการมีจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง ๆในคลังสินค้า 
   วัตถุประสงค์ของการคลังสินค้า 
   คลังสินค้าท าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการจัดส่ง ซึ่งสินค้าที่เก็บไว้
สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนต่าง ๆ สินค้าส าเร็จรูป 
ในบางกระบวนการผลิตค าว่า “สินค้า”จะนับรวมไปถึงงานระหว่างผลิต ตลอดสินค้าที่ต้องการทิ้ง
และวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ แม้ว่าสัดส่วนของสินค้าประเภทนี้จะมีไม่มากก็ตาม วัตถุประสงค์ของการ
ใช้คลังสินค้า มีดังต่อไปนี้ 
   1. เพื่อให้เกิดการประหยัดในการขนส่ง 
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   2. เพื่อเกิดการประหยัดในการผลิต 
   3. เพื่อต้องการลดจากการสั่งซื้อจ านวนมากหรือส่วนลดจากการสั่งซื้อล่วงหน้า 
   4. เพื่อเป็นแหล่งของวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 
   5. เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้า 
   6. เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางการตลาด เช่น ความ
ต้องการสินค้าที่ผันผวนความต้องการสินค้าแบบฤดูกาล หรือสภาวะการแข่งขันที่สูง 
   7. เพื่อลดเวลาน าของการสั่งซื้อสินค้า 
   8. เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีของผู้ขายปัจจัยการผลิต 
   9. เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท 
   10. เพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้าชั่วคราวส าหรับสินค้าที่ต้องการทิ้งหรือที่ต้องน าไปผลิต 
ปัจจัยในการจัดการคลังสินค้า 
   ในการก าหนดนโยบายการจัดการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีปัจจัยที่ใช้การพิจารณาดังต่อไปนี้ 
    1. ประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ มติ
ผู้บริหารสูงสุดและความพอเพียงของเงินลงทุน ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตกต่างกันก็มีการจัดการ
ความแตกต่าง 
   2. ลักษณะของสินค้า รวมถึงปริมาณของสินค้า ขนาดสินค้า สินค้าที่เป็นฤดูกาล 
ความเน่าเสียง่ายของสินค้า การทดแทนกันได้ของสินค้า และความเสื่อมสภาพของสินค้า 
   3. สภาวะทางเศรษฐกิจ หมายถึงรายได้ของกิจการ ความคล่องตัวทางการเงิน 
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจ 
   4. กระบวนการผลิตที่ใช้ ระบบการผลิตในปัจจุบันมี 4 รูปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของอุตสาหกรรม 
   ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า 
   การจัดการนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในด้านการเป็นแหล่งอุปทาน (Physical Supply) 
และการกระจายสินค้า (Physical Distribution) จึงมีประโยชน์ดังน้ี 
   1. สนับสนุนการผลิต (Manufacturing Support) โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการ
รวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ขายปัจจัยการผลิตเพื่อส่งป้อน
ให้กลับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
   2. เป็นสถานที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Products Mixing) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจาก
โรงงานหลายแห่งโดยอยู่ในรูปของคลังสินค้า (Central Warehouse) จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้า
ส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละ
รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้าง 
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   3. เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า (Products Consolidation) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
ซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อ
จัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 
   4. เป็นสถานที่ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk) ในกรณีที่
การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลทใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้
มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 
ความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของการคลังสินค้า การคลังสินค้ามีความส าคัญดังนี้คือ 
   1. ช่วยประหยัดค่าขนส่ง คลังสินค้าจะช่วยประหยัดค่าขนส่งทั้งที่เกิดจากการซื้อ
วัตถุดิบจากผู้ขายและการขายสินค้าส าเร็จรูปให้ผู้ซื้อ ในด้านของการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขาย วัตถุดิบที่
สั่งซื้อจากผู้ขายหลายรายจะถูกส่งมารวมกันที่คลังสินค้า ที่ใกล้กับแหล่งของผู้ขายต่อจากนั้นจะ
ขนส่งวัตถุดิบไปบังโรงงานของผู้ซื้อซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากคลังสินค้าท าให้เสียค่าขนส่งน้อยกว่า
กรณีที่ผู้ขายทุก ๆ รายขนส่งสินค้าไปยังโรงงานของผู้ซื้อ 

 
ภาพที่ 3.1 การประหยัดในการผลิตจากการมีคลังสินค้า 

   ในการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปให้ผู้ซื้อ คลังสินค้าก็มีส่วนช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
คือ ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า นั้นผู้ผลิตสินค้านั้นผู้ผลิตมักมีหลายโรงงานที่ท าการผลิตสินค้า
หลายชนิดเช่น โรงงาน ก. ผลิตยาสีฟัน ขใ ผลิตสบู่ และโรงงาน ค.ผลิตผงซักฟอก ซึ่งสินคาที่ผลิต
เหล่านี้ต่างเป็นผลิตภัณฑ์ของกิจการเดียวกัน กิจการที่ท าการผลิตสินค้าหลายอย่างมักจะมีคลังสินค้า
ส าหรับเป็นที่เก็บสินค้าทุกชนิดที่ท าการผลิตเสร็จ เมื่อลูกค้ามีค าสั่งซื้อสินค้าหลายชนิดจะถูกขนส่ง
ไปให้ลูกค้าพร้อมกัน ถ้าไม่มีคลังสินค้ากิจการจะต้องท าการขนส่งสินค้าทั้ง 3 ชนิด โดยตรงจาก 3
โรงงานไปให้ลูกค้า การมีคลังสินค้าจึงสามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท และช่วยประหยัดค่า
ขนส่งดังรูปต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.2 การประหยัดในการกระจายสินค้าของค้าปลีกจากการมีคลังสินค้า 
   2. ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต การผลิตสินค้าแต่ละชนิดจ านวนมากจะช่วย
ประหยัดต้นทุนการผลิต คือต้นทุนต่อหน่วยสินค้า จ าต่ าการผลิตจ านวนมากย่อมต้องใช้วัตถุดิบ
ปริมาณมากจึงมีความจ าเป็นต้องใช้คลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าจ านวนมาก ย่อมต้องใช้
วัตถุดิบปริมาณมาก จึงมีความจ าเป็นต้องใช้คลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตเสร็จบางคร้ัง
ใช้เป็นที่เก็บวินค้าชั่วคราวส าหรับสินค้าที่ต้องทิ้งหรือที่ต้องน าไปผลิตใหม่ อย่างไรก็ตามต้นทุนการ
ผลิตที่ประหยัด ได้อย่างน้อยต้องเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้คลังสินค้า จึงจะบรรลุเป้าหมายที่
จ าท าให้ต้นทุนทั้งหมดมีจ านวนต่ าสุด 
   3. ช่วยให้ได้รับผลประโยชน์จากส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจ านวนมาก ได้กล่าวมาแล้ว
ว่าการผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิต 
และเมื่อกิจการท าการผลิตสินค้าปริมาณมากย่อมต้องการใช้วัตถุดิบมาเก็บไว้ ปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อ
จ านวนมากนี้ท าให้กิจการได้รับผลประโยชน์ คือจะได้รับส่วนลดจากการซื้อ ท าให้ราคาซื้อวัตถุดิบ
ต่อหน่วย นอกจากนี้การซื้อน้อยคร้ังและแต่ละคร้ังซื้อเป็นจ านวนมาก ค่าขนส่งตลอดขนค่าระวาง
เมื่อรวมกันย่อมน้อยกว่าการซื้อหลายคร้ังและแต่ละคร้ังซื้อเพียงจ านวนน้อย ผลที่เกิดขั้นจากการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายนี้ท าให้ต้นทุนสินค้าต่ า เมื่อต้นทุนสินค้าต่ าย่อมท าให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ าด้วย 
   4. ช่วยป้องกันสินค้าขาดแคลน การมีวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตหรือมีสินค้าไว้เพื่อ
ขายจ านวนมากย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นในกรณีที่สินค้าในท้องตลาดเกิดการขาดแคลนอันเนื่องมาจากการ
หยุดงานของกรรมกรการเสียหายในระหว่างขนส่งหรือผู้ขายกักตุนสินค้าไว้ กิจการจะไม่เดือดร้อน
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หรือมีปัญหาว่าวัตถุดิบ หรือสินค้ามีไม่เพียงพอ การมีคลังสินค้าเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าไว้จะ
เป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
   5. ช่วยสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้าของกิจการ การที่กิจการมีคลังสินค้า
หลายแห่งจะช่วยสนับสนุนนโนบายการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วของกิจการ เพราะสามารถส่ง
สินค้าจากคลังสินค้าที่อยู่ของลูกค้าไปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียเวลา 
   6. ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด บางคร้ัง
กิจการไม่สามารถพยากรณ์อย่างแน่นอนถึงจ านวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจน
ระยะเวลาที่ผู้ขายปลีก และผู้ขายส่งจะสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเก็บสินค้าไว้จ านวนหนึ่ง
นอกเหนือจากจ านวนที่คาดคะเนไว้ตามปกติไว้ตามปกติ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการตอบสนอง
ความต้องการของสินค้าที่เกินจ านวนที่คาดหมายไว้ตลอดจนสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามปกติ
ถึงแม้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อใหม่จะเดินทางมาถึงคลังสินค้าล่าช้ากว่าก าหนดก็ตาม 
   7. เพื่อลดรอบเวลาของแต่ละกิจกรรม (Lead Time) การมีคลังสินค้าจะท าให้การ 
เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กับลูกค้าสามารถใช้เวลาในการจัดการในอาคาร
และการขนส่งสั้นลง งานขนส่งไม่ซ้ าซ้อน สามารถสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just 
in Time system) จากผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า 
เป้าหมายของการจัดการคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้ามีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
   1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
   2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในในการจัดเก็บเกิดประโยชน์สูงสุด 
   3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้องกับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
   4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้า 
   5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมและรักษาระดับการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิผลคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 
   รูปแบบคลังสินค้า 
   คลังสินค้านั้นอาจจ าแนกประเภทได้หลายลักษณะ แต่ในที่นี้เป็นการจ าแนกตาม
ลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ ภาระหน้าที่อันเป็นกิจกรรมคลังสินค้านั้นไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มใดหรือประเภทใดก็คือการเก็บรักษาสินค้าหรือวัสดุ แต่จุดมุ่งหมายในการประกอบ
กิจกรรมอาจแตกต่างกันออกไปหลายลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการด าเนินกิ จการทั้งทาง
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เทคนิคและทางธุรกิจก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย ซึ่งพอจะจ าแนกคลังสินค้าตามลักษณะของจุดมุ่งหมาย
ในการประกอบกิจการน้ีออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศ
เฉพาะ ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการหลักอย่างอ่ืน และเป็นกิจการแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรม
บริการ กิจกรรมในหน้าที่คลังสินค้าสาธารณะก็คือการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รักษาสินค้าและบริการรับจัดเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นเพื่อบ าเหน็จ
ตอบแทนเป็นทางการค้าปกติของกิจการ หรือคลังสินค้าสาธารณะอาจเป็นคลังสิน้คาที่จัดตั้งขึ้นใน
รูปของบริษัทจ ากัด มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการในประเทศไทย การ
จัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และประกอบ
กิจการภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ด้วย 
การประกอบคลังสินค้าสาธารณะ เป็นการค้าประเภทที่ถือว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยและ
ผาสุกสาธารณชน ดังนั้นการจัดตั้งคลังสินค้าและการด าเนินงานต้องให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ข้อบังคับ และเงื่อนไข ควบคุมของรัฐซึ่งมีความแตกต่างกันพอที่จะแบ่งคลังสินค้ากลุ่มนี้
ออกเป็นประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.1 คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่จัดตั้ง
ขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี การลงทุนให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรักษาซึ่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลายๆแบบ รวมอยู่ในบริษัท
เดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่รับ ท าการเก็บรักษา กิจการส าคัญที่คลังสินค้า
สาธารณะของบริษัทเอกชนด าเนินงาน ได้แก่ รับฝากสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับ
เงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนได้  
   1.2 คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล องค์การรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์รูปแบบอ่ืน จุดมุ่งหมายหรือนโยบาย
หลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเป็น
ส าคัญ เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของชาติหรือการป้องกันประเทศการรักษา
ความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน หรือเป็นกิจการด้านสาธารณูปโภคที่มีความส าคัญต่อ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
   1.3 คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชนที่อยู่ภายใต้
การควบคุมและโดยการสนับสนุนของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหกรณ์ เป็น
การรวมตัวของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีเป้าหมายในการด าเนินกิจการร่วมกัน 
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นต้น 
หรืออาจเป็นสหกรณ์ของกลุ่มบุคคลหลายอาชีพ และประกอบกิจการหลายๆอย่างที่มีความสัมพันธ์
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เกี่ยวเนื่องกันที่เรียกว่าสหกรณ์อเนกประสงค์ก็ได้ สหกรณ์แต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง
และการด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนด สหกรณ์ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าอาจจะเป็นสหกรณ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพในการผลิตสินค้าหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งต้องการ
เก็บรักษา เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ผลิตพืชผลชนิดต่าง ๆ สหกรณ์
อุตสาหกรรม ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สหกรณ์การประมงซึ่งมีสมาชิกเป็น
ชาวประมงที่มีผลิตผลทางการประมงเป็นสินค้า เป็นต้น 
ตามหลักสากลคลังสินค้าสาธารณะสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้ 
   1. คลังสินค้าทั่วไป (General Merchandise Warehouses) เป็นคลังสินค้าที่ถูก
ออกแบบไว้ส าหรับการเก็บรักษาสินค้าชนิดใด ก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งส่งและผู้ขายปลีก คลังสินค้า
แบบนี้จะเป็นแบบธรรมดาสามัญที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งใช้เก็บรักษาสินค้าธรรมดา ไม่ต้อง
ใช้วิธีการเก็บรักษาแบบพิเศษ ลักษณะโครงสร้าง ของอาคารซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปจะเป็น
อาคารชั้นเดียวเพราะสะดวกในการเก็บรักษา และเคลื่อนย้ายสินค้าสร้างด้วยคอนกรีต พื้นอาคารยก
สูงในระดับเดียวกับพื้นบรรทุกของรถยนต์หรือรถไฟ 
   2. คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or Cold-Storage Warehouses) คือคลังสินค้าที่
มีอุปกรณ์ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ คลังสินค้าแบบนี้ใช้
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และยา เป็นต้น โครงสร้างของคลังสินค้า
ห้องเย็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป คือมีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้านแต่จะมีขนาดเล็ก
กว่าและมีการผนึกอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอก ภายในอาคาร จะแบ่งเป็นตอนๆแต่ละ
ตอนจะมีอุณหภูมิต่างกันเพื่อให้เหมาะสมส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดนั้นๆโดยเฉพาะ 
   3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouses) คือคลังสินค้าที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าบางชนิดซึ่งต้องรอการด าเนินการตามระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเว้นภาษี รอ
การเสียภาษี รอการตรวจ กรณีเป็นสินค้าควบคุมหรือสินค้าต้องห้าม สินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้า
แบบนี้แยกเป็นสินค้าขาเข้าและสินค้าออก 
   4. คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household-Goods and 
Furniture Warehouses) คือคลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษา
สินค้าและมักจะเป็นการเก็บรักษาสินค้าชั่วคราว วิธีการเก็บรักษาอาจจะเก็บในพื้นที่โล่ง คือมีแต่
หลังคาไม่มีฝาผนัง หรือเก็ในห้องเฉพาะที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือเก็บรักษาในภาชนะที่
บรรจุเรียบร้อยป้องกันการถูกกระแทก 
   5. คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง (Special-Commodity Warehouses) คือ
คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ข้าว ฝ้าย ปอ และขนสัตว์ เป็นต้น 
โดยทั่วไปแต่ละคลังสินค้าจะเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรแต่เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง เพียงชนิด
เดียวและให้บริการเฉพาะสินค้าชนิดน้ันเท่านั้น 
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   6. คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Balk Storage Warehouses) 
คือคลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษาสินค้าที่มีจ านวนมากหรือเป็นกองใหญ่ ลักษณะของคลังสินค้าแบบ
นี้อาจมีถังเพื่อบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว หรือมีที่เก็บรักษาทั้งที่เป็นที่โล่งและมีหลังคาส าหรับ
สินค้าแห้ง เช่น ถ่านหิน ทราย และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 
   กลุ่มคลังสินค้าส่วนบุคคล (Private Warehouse) เป็นกิจการคลังสินค้าที่อ านวย
ประโยชน์แก่กิจการหลัก ไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจเฉพาะเช่นกับคลังสินค้าสาธารณะ 
จุดหมายในการจัดตั้งและประกอบกิจการของคลังสินค้าส่วนบุคคลต่อการเก็บรักษาสินค้าเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของกิจการอันเป็นธุรกิจหลักที่เป็นเจ้าของคลังสินค้านั้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นหลักนั้นอาจเป็นบริษัทเอกชน องค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ก็ไม่แตกต่างกัน สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรักษาอาจเป็นอาคารคลังแบบหนึงแบบใด หรือเป็นเพียงพื้นที่เก็บรักษาที่รวมอยู่
ในอาคารเดียวกันกับกิจการอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์การนั้นเองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสินค้าของสินค้าที่เก็บรักษาและประมาณที่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในขณะใดขณะหนึ่ง 
   2.1 คลังสินค้าเอกชน เป็นคลังสินค้าที่กิจการเป็นเจ้าของเองหรือเช่าซื้อ มี
วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายโดยที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้จ าหน่ายนั้นเป็นเจ้าของสินค้าเองและไม่มีการรับฝากสินค้าจากผู้อ่ืน คลังสินค้าประเภทนี้จะเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจอ่ืนของกิจการคลังสินค้าเอกชน สามารถ
อ านวยประโยชน์แก่กิจการ 
   - การออกแบบ เจ้าของกิจการสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อสนองความต้องการ
พิเศษของตนเองได้ 
   - การควบคุม กิจการสามารถมอบหมายความรับผิดชอบและควบคุมการ
ด าเนินงานทุก ๆ ด้านด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับ
การผลิตและการขายได้  
   - ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยทั่วไปของคลังสินค้าทั้งสองประเภทจะ
คล้ายคลึงกันยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาที่คลังสินค้าเอกชนจะไม่มีดังนั้นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานต่อหน่วยของคลังสินค้าเอกชนจึงมักต่ ากว่าและค่อนข้างคงที่กว่าคลังสินค้าสาธารณะ 
   3. กลุ่มคลังเก็บวัสดุ (Material Warehouse) คลังเก็บวัสดุเป็นการอ านวยประโยชน์
ของการจัดการวัสดุ ท าหน้าที่เก็บรักษาวัสดุเพื่อจ่ายตามความต้องการของกิจการของกิจการหรือ
องค์การที่เป็นเจ้าของคลังเก็บวัสดุนั้นในการผลิต หรือการบริการแล้วแต่กรณี คลังสินค้าเก็บวัสดุมี
ลักษณะเช่นเดียวดับคลังสินค้าส่วนบุคคล ต่างกันในเร่ืองส าคัญที่ว่าสิ่งที่เก็บรักษานั้นไม่ใช่สินค้า
ส าหรับขาย แต่เป็นวัสดุส าหรับจ่ายเพื่อสนองความต้องการในการใช้ส าหรับการปฏิบัติติงานภายใน
ของกิจการนั้น หลักการในการเก็บรักษาวัสดุคือการมีวัสดุที่พอพียงในเวลาที่ต้องการ และประหยัด 
โดยใช้การเก็บสินค้าโดยใช้ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด เช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล
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ประเภทกิจการจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเคร่ืองมือของการจัดการวัสดุ อันเป็นกิจกรรมหลักของกิจการ 
ซึ่งไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่ เป็นธุรกิจเอกเทศ แต่มีลักษณะในการจัดกา รจัดตั้งขึ้นและการ
ด าเนินงานเช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายอละเงื่อนไขควบคุม
คลังสินค้า เหมือนกับคลังสินค้าสาธารณะ คลังเก็บวัสดุอาจจ าแนกตามลักษณะของกิจการหลักที่
คลังเก็บวัสดุนั้นท าหน้าที่เป็นกิจการอุปกรณ์ในการจัดการวัสดุ 
   ความส าคัญของคลังสินค้า 
   คลังสินค้า (Warehouse) มีความส าคัญทั้งทางเข้าและทางออกของวัตถุดิบไปจนถึง
สินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นก่อนการพยากรณ์อุปสงค์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้า 
(Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการวัตถุดิบและแนวคิดการกระจายอาจใช้บริการเช่นคลังสินค้า
สาธารณะและประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้าควรตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว
คลังสินค้าเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า ด้วยเหตุผลที่สินค้าคงคลังมีหลาย
ประเภท Input ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจุดเร่ิมต้นจากซัพพลายเออร์น าวัตถุดิบมา
ป้อนให้คลังสินค้า หรือฝ่ายพัสดุน า MRO (Maintenance Repair and Operation Supply)ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาและสนับสนุนการผลิต มามอบให้ฝ่ายผลิต ผู้ผลิตสินค้าน าสินค้า
ส าเร็จส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ สินค้าคงคลังความไม่แน่นอนของอุปสงค์
ท าให้ผู้ผลิตต้องวางแผนและค านวณว่าจะจัดสรรปันส่วนการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อน า สินค้า
คงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินค้า การวางแผนจะท าให้ทราบว่าควรผลิตจ านวนเท่าใด
ควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แต่ละชนิดจ านวนเท่าไรในวัตถุดิบที่มีอายุสั้นหากสินค้ามีการค้างสต็อกนานอ
นากเกิดการช ารุดได้ การวางแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้างจ าเป็นมาก เพราะสินค้าไม่มีความเป็นอิสระ มี
เงื่อนไข ด้านเวลาเป็นข้อจ ากัด หากต้องการให้อิสระอาจเพิ่มต้นทุน การทราบอุปสงค์ท าให้ได้
ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้าคงคลังส่งผลต่อเนื่องต่อระบบการผลิตและจ าหน่ายสินค้า คลังสินค้ามี
ความส าคัญในแง่ที่เป็นทั้งทางเข้าและทางออกของวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นก่อนการ
พยากรณ์ อุปสงค์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้า (Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการ
วัตถุดิบและแนวคิดการกระจายสินค้า 
2. การควบคุมและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง  
   คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้สอย
และการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบโดยคลังสินค้าท าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการ
เคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   - วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ 
    - สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้า
ที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ 
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   อุปกรณ์ในการจัดเก็บ (Storage Rack Equipments)ปัจจุบันระบบชั้นวางสินค้าถูก
พัฒนาขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้า การหมุนเวียนของสินค้า ลักษณะเฉพาะของสินค้า 
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดเก็บร่วมกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การที่จะพิจารณาเลือกชั้นวางสินค้าให้ได้ดีจ าเป็นต้องรู้จักอุปกรณ์เป็นอย่างดี มอง
ความสามารถในการปรับใช้ในอนาคตได้ โดยจะกล่าวถึงชั้นจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ โดยเร่ิมจาก
ระบบที่ใช้ในตลาดอย่างแพร่หลาย จนถึงระบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ชั้นวางสินค้า
แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี ้
   ชั้นวางสินค้าส าหรับวางพาเลท (Palletized Storage Rack)การท างานจะใช้รถฟอร์
คลิฟท์ยกสินค้าขึ้นมาวางบนชั้นวางสินค้า เป็นลักษณะของชั้นวางสินค้าที่พบในคลังสินค้าทั่วไป
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในคลังสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   Selective Rack เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าที่วางบนพาเลท 
โดยสินค้าที่วางมีน้ าหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิต 
สามารถเลือกต าแหน่งสินค้าในการจัดเก็บและน าออกได้จากต าแหน่งต่างๆโดยสะดวก การ
ออกแบบมีทฤษฎีในการรับรองท าได้ง่ายโครงสร้างมั่นคง รถยกสินค้าอาจเป็นแบบใดก็ได้ผู้ควบคุม
รถยกสินค้าเป็นผู้มีความช านาญระดับกลางขึ้นไปดีที่สุดส าหรับการจัดเก็บสินค้าหลายชนิดที่
แตกต่างกัน  
   Drive-In /Drive Through เป็นระบบชั้นวางสินค้าที่รองรับพาเลท เหมาะส าหรับ
การจัดเก็บสินค้าชนิดเดียวกันในจ านวนมากและมีการหมุนเวียนสินค้าเร็ว Drive-In Rack จะต่างกับ 
คือ Drive-In Rack การน าสินค้าเข้าเก็บและการน าออกจะท าในทิศทางเดียวกัน แต่ สามารถท าได้ทั้ง
สองทาง เก็บสินค้าด้วยวิธี LIFO (Last In First Out), ใช้พื้นที่ส าหรับช่องทางเดินรถน้อย (Aisle) 
สามารถออกแบบความลึกได้จนถึง 8 Deeps ใช้ปริมาตรคลังสินค้าในการจัดเก็บสินค้าประมาณ 
65% ต้นทุนการจัดเก็บต่อพื้นต่ า 
   Push Back Rack เป็นการผสมผสานระหว่าง Drive-In และ Selective Rack เพื่อ
จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่จ ากัด โดยการจัดเก็บในระดับหลายความลึกโดยที่รถยกไม่ต้องวิ่งเข้าไปใน
ช่องจัดเก็บใช้วิธีการดันพาเลทจากด้านนอก โดยใช้ระบบรางซ้อน การน าเข้าเก็บและน าออกแบบ 
LIFO ใช้พื้นที่ในการเดินรถน้อยมาก ใช้ปริมาตรในคลังสินค้ามากกว่าร้อยละ 65 โครงสร้างชั้นวาง
สินค้ามีความมั่นคงและสมดุล รับน้ าหนักได้ดี สามารถใช่รถยกสินค้าธรรมดาโดยคนขับรถยกไม่
ต้องใช้ความช านาญมากนัก สินค้าที่จัดเก็บในช่องเดียวกันควรเป็นชนิดเดียวกัน 
   Mobile Rack เป็นชั้นวางสินค้าพิเศษที่ไม่ต้องการยึดชั้นวางสินค้ากับพื้น โดยน า 
Selective Rack ขึ้นติดบนโครงเหล็กและยึดล้อวิ่งติดกับโครงเหล็กด้านล่าง และยึดรางวิ่งกับพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก การวิ่งจะขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีระบบตรวจจับระยะ 
(Sensor) เป็นตัวหยุดและกันการกระแทกเพื่อบังคับให้จอดหรือวิ่งไปในต าแหน่งที่ต้องการ การท
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งานจะคล้ายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ช่องทางเดินรถยกสินค้าประมาณร้อยละ 90 ท าให้สามารถใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน 
   Cantilever Rack เป็นชั้นวางสินค้าพิเศษส าหรับใช้ในการเก็บสินค้าวัตถุพิเศษ ใน
ร้านจ าหน่ายสินค้า แผนกซ่อมบ ารุง หรือวัตถุดิบในการผลิต โดยวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวหรือ
เปน็ม้วน เช่น ท่อ ไม้ แผ่นกระดาษ แผ่นเหล็ก โดยโครงสร้างหลักเป็นเสาเดี่ยวและมีแขนยื่นออกมา
ทั้งสองด้านในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อให้เกิดความสมดุลของโครงสร้าง ออกแบบในการรับน้ าหนัก
สูง ไม่ต้องมีโครงสร้างกีดขวางการสัญจรสามารถปรับระดับชั้นตามความเหมาะสม วัสดุที่วาง
สามารถน าออกง่าย มองดูเป็นระเบียบ 
   Rack Support Building (RSB) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อใช้โครงสร้างของระบบ
จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับผนังและโครงสร้างหลังคา โดยมีลักษณะเป็นอาคารคลังสินค้าที่ไม่ต้องการ
เคลื่อนย้าย โครงสร้างใช้โครงสร้างของ Drive-in rack หรือ Selective Rack แต่ต้องผ่านการค านวณ
พิเศษเพื่อการรับน้ าหนักและต้านแรงลม ท าให้เกิดประหยัดและใช้ปริมาตรคลังสินค้าได้มากกว่า
ร้อย 95 เก็บสินค้าได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และน้ าหนักมาก ส่วนมากวางบนพาเลท ใช้
เวลาก่อสร้างคลังสินค้าปกติ ราคาประหยัดกว่าการสร้างคลังสินค้าปกติประมาณร้อยละ 15 เมื่อ
ปริมาณการจัดเก็บและพื้นที่เท่ากัน ซึ่งมีข้อเสีย คือไม่สามารถใช้พื้นที่ส าหรับกิจการอ่ืน นอกจาก
การจัดเก็บสินค้า  
   การจัดการคลังสินค้า จึงความส าคัญและความเป็นอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ โดยหน้าที่
ของการจัดการสินค้าประกอบด้วยการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การงบประมาณ การก าหนดท าเลที่ตั้ง 
การก าหนดขนาดและจ านวนคลังสินค้า การจัดวางผังคลังสินค้า การเลือกอุปกรณ์ส าหรับใช้ในคลัง 
การควบคุมการปฏิบัติงานในคลัง การถ่ายโอนข้อมูล การเคลื่อนย้าย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ 
ได้แก่  
   การรับสินค้า (Receiving) การย้ายสินค้าออก การเลือกหยิบสินค้า การส่งสินค้า
ผ่านคลังสินค้า การจัดส่ง และการจัดเก็บ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
   การจัดสรรเชิงปฏิบัติการ (Operational Decision) เป็นการตัดสินใจในงบประมาณ
ระยะสั้น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เช่น การตัดสินใจเลือกใช้พื้นที่ในคลังเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด หรือตัดสินใจเลือกเส้นทางขนส่งให้ได้ต้นทุนต่ าสุด 
   การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) เป็นการตัดสินใจในงบประมาณระยะ
ยาว 1-2 ปี เช่น การตัดสินใจงบประมาณการสร้างคลังเก็บสินค้าเองหรือเช่า ทางเลือกใดจะดีกว่ากัน 
การตัดสินใจเช่าซื้อเคร่ืองช่วยขนย้ายสินค้าหรือเช่าจะดีกว่ากัน 
   กิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมการไหลออก และการจัดการสินค้าคงคลัง
คลังสินค้ากับโลจิสติกส์ เมื่อคลังสินค้า (Warehouse) จึงเป็นพื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ในการ
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เก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่
เก็บในคลังสินค้า (Warehouse) ได้แก่ วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ และสินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้า
ที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ โดยในคลังสินค้าจะมี สินค้าคงคลัง (Inventory) 
    ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง  ซึ่งกิจการต้องมีไว้เพื่อขายหรือผลิต 
สินค้าคงคลังในซัพพลายเชน สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน 
เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยน าเข้าของ
กระบวนการผลิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้า
คงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
   นอกจากนั้น การที่สินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก 
การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรง 
และในปัจจุบันนี้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้นการจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความ
ต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการโดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และ
น าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด สินค้าคงคลังในคลังสินค้าจะต้องสามารถมี
สินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ 
   การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า จะเห็นได้ว่า การจัดการคลังสินค้ามี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกันในด้านการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ถือว่าเป็น
ต้นทุนที่ส าคัญไม่น้อย องค์กรขนาดใหญ่จะเล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการด้านการขนส่ง 
   หรือการบริหารสต็อก ได้แก่ การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดย
กระบวนการท างานในด้านนี้จะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองลูกค้าทั้งในด้านของเวลาในการด าเนินการ และคุณภาพมาตรฐานในการส่งมอบสินค้า
ให้ครบตามจ านวน และเป็นไปอย่างที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานคลังสินค้า หาโดยแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ควรเลือกใช้ เพื่อยกระดับกระบวนการท างานโลจิสติกส์ ได้แก่ 
   1. Drop-Shipping คือ การลดภาระสินค้าที่ผ่านคลังสินค้า เป็นวิธีการวางแผน
จัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ หรือการวางแผนการผลิตของโรงงานให้เสร็จทันการใช้งาน หรือ
ส่งมอบโดยบริษัทจะมีการจัดเก็บที่ซัพพลายเออร์ หรือที่โรงงานแทนการเก็บที่คลังสินค้า โดยเมื่อมี
ความต้องการในตัวสินค้าเกิดขึ้น สินค้าจะถูกส่งมอบโดยตรงจากซัพพลายเออร์ถึงโรงงาน หรือส่ง
มอบตรงจากโรงงานถึงลูกค้าวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อบริษัท เพราะท าให้บริษัทไม่ต้อง
มีภาระด้านงานคลังสินค้าแต่อย่างใด และท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมลดลง แต่มีข้อด้อยตรงที่
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บริษัทจะต้องมีการวางแผนด้านการจัดหา การผลิต และการส่งมอบที่ดีเยี่ยม วิธีการนี้โดยส่วนมาก
จะน ามาใช้กับสินค้าจ าพวกสั่งผลิต 
   2. Cross-Docking คือ การส่งผ่านสินค้าเข้าคลัง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้
ประสิทธิภาพด้านคลังสินค้าของบริษัทสูงขึ้น จะถูกส่งเข้ามาในคลังสินค้าเพียงชั่วคราว เป็นช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อล าเลียงขึ้นรถขนส่งรวมกับสินค้าอ่ืน ๆ ที่อาจมีการส่งเข้ามาในช่วงระยะเวลา
ไล่เลี่ยกัน โดยมากช่วงระยะเวลานี้จะน้อยกว่า 1 วัน ท าให้สินค้าไม่ต้องมีการขนเข้าไปจัดเก็บที่
บริเวณจัดเก็บของคลังแต่อย่างใด สินค้าเป็นเพียง "สินค้าส่งผ่านคลัง" เท่านั้นท าให้คลังสินค้าไม่
เกิดการจัดเก็บ และรองรับปริมาณสินค้าได้มากขึ้น ผลิตภาพการท างานของคลังสูงขึ้น อย่างไรก็
ตามวิธีการนี้มีความยากคล้ายกับวิธีการ Drop-Shipping เช่นกัน เพราะจะต้องมีการประสานข้อมูล
ด้านสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลัง จากต้นทางถึงปลายทางพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจ
เป็นเร่ืองที่ยากล าบากพอสมควรส าหรับบางธุรกิจ หรือบางบริษัท 
   3. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับงานคลังสินค้า การใช้ระบบเทคโนโลยีฯ เข้าช่วยในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าที่ส าคัญใน
ชั่วโมงนี้ ได้แก่ 
   - บาร์โค้ด โดยการน าระบบบาร์โค้ดมาใช้กับคลังสินค้าจะสามารถใช้ได้ในหลาย 
ๆ จุด ได้แก่ การรับและส่งสินค้าเข้าออกจากคลัง การจัดระบบเก็บสินค้าภายในคลัง และการตรวจ
นับสินค้าภายในคลัง เป็นต้น ปัญหาภายในคลังสินค้าโดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่เกิดจากพนักงาน
ตรวจนับ รับส่งสินค้าสามารถบรรเทาลงได้ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดโดยสินค้าต่าง ๆ ที่
เข้าออก และจัดเก็บภายในคลังสินค้าจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการระบุตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ขนย้าย และจัดเก็บ การปรับปรุงคลังสินค้าด้วยวิธีนี้จะท าให้การท างานด้านเอกสาร และการ
ตรวจเช็ค ตรวจนับต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าสามารถท าได้รวดเร็วขึ้นและช่วยให้ข้อผิดพลาดต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยคนสามารถลดลงได้ 
   - RFID ซึ่งเป็นระบบที่มีการท างานและสามารถใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกับระบบ
บาร์โค้ด แต่อาศัยคลื่นวิทยุแทนคลื่นแสง และสามารถอ่านข้อมูลในระยะไกลโดยไม่จ าเป็นต้อง
สัมผัสสินค้า มีความละเอียด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า ซึ่ งท าให้สามารถแยกความ
แตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นแม้จะเป็น SKU (Stock Keeping Unit-ชนิดสินค้า) เดียวกันก็ตาม 
ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการอ่านข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดหลายสิบเท่า 
สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลาย ๆ แถบ RFID สามารถส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองรับได้โดยไม่
จ าเป็นต้องน าไปจ่อในมุมที่เหมาะสมอย่างการใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Non-Line of Sight) และ
ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี RFID นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 99.5 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดอยู่ที่ 80 เปอ ร์เซ็นต์ โดย
สามารถเขียนทับข้อมูลได้ จึงท าให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะลดต้นทุนของการผลิตป้าย
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สินค้า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของรายรับของบริษัท ขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านข้อมูลซ้ าที่
อาจเกิดขึ้นจากระบบบาร์โค้ด โดยความเสียหายของป้ายชื่อ (Tag) น้อยกว่าเนื่องจากไม่จ าเป็นต้อง
ติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์  และระบบความปลอดภัยสูงกว่า  ยากต่อการปลอมแปลงและ
ลอกเลียนแบบ อีกทั้งทนทานต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก จึงนิยม
น ามาใช้ในคลังสินค้า 
   - Electronic Data Interchange (EDI) หรือระบบแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ระบบ EDI นี้จะท าให้การรับและส่งมอบสินค้าจากซัพพลายเออร์ 
และลูกค้า สามารถท าได้รวดเร็ว ที่ส าคัญสามารถเตรียมการต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของพื้นที่ อุปกรณ์ 
และพิธีการรับส่งสินค้าต่าง ๆ ได้ล่วงหน้าประกอบกับท าให้ลดขั้นตอน และข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของ
การรับและส่งมอบสินค้า เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น การตรวจทานต่าง ๆ 
สามารถท าได้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนและประสิทธิภาพด้านเวลารับและส่งมอบ
สินค้าดีขึ้น 
   การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การ
จัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนิน
ธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การ
ควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้
ต้นทุนการด าเนินงานต่อที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 
   วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า 
   1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 

  2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
   4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้า 
   5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 
3. นโยบายสินค้าคงคลังและระบบบริหารสินค้าคงคลัง 
   การบรหิารจัดการสินค้าคงคลัง 
    - การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การด าเนินการของ
กิจการด าเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 



34 
 

   - การจัดการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่รวบรวม จดบันทึก
สินค้าเข้า-ออก การควบคุมให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านแบบ สี ขนาด แฟชั่น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงาน
แก่ผู้บริหารว่า “รายการสินค้าใดขายดี สินค้าใดขายไม่ดี สินค้าใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือสินค้าใดควร
ลดราคาล้างสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะสินค้าเสื่อมคุณภาพ ล้าสมัยแล้วก าหนดปริมาณของ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมโดยค านึงถึงต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังด้วย ผู้ประกอบการต้อง
พิจารณา  
   1. ปริมาณการสั่งซื้อที่มีต้นทุนต่ าที่สุด (Economic Order Quantity : EOQ ) ในแต่
ละคร้ัง ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสามารถค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ท าให้ทั้งต้นทุนในการสั่งซื้อ 
และต้นทุนในการเก็บรักษานี้ได้ ก็จะท าให้ทราบว่าเมื่อสินค้าในคลังสินค้าถูกขายออกไปจนหมด  
   2. สต็อกเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อกที่ต้องส ารองไว้กันสินค้า
ขาดเมื่อสินค้าถูกใช้และปริมาณลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) เป็นจุดที่ใช้เตือนส าหรับการ
สั่งซื้อรอบถัดไป เมื่ออุปสงค์สูงกว่าสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ เป็นการป้องกันสินค้าขาดมือไว้ล่วงหน้า 
    3. จุดสั่งซื้อ (Reorder point) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่
และรอบเวลาคงที่ เป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดสินค้าขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอน 
   ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง การพิจารณาถึงปริมาณของ
สินค้าคงคลังในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก จึงจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการที่ต้อง
ทราบถึงสิ่งที่สามารถน ามาช่วยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม 
   1. จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลัง โดยปกติแล้วสินค้าคงคลังมีไว้เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก แต่บางคร้ังธุรกิจอาจมีจุดมุ่งหมายอ่ืน 
เช่นถ้าคาดการณ์ว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต ก็อาจเก็งก าไรโดยเลือกเก็บสินค้าคง
คลังในปัจจุบัน เพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต 
   2. ยอดขายในอดีตของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถน ายอดขายที่เกิดขึ้นใน
อดีตของตนมาพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของ
ธุรกิจจะแปรผันโดยตรงกับยอดขายที่พยากรณ์ได้นั่นเอง ถ้าขายมาก ก็อาจต้องมีปริมาณสินค้าคง
คลังในระดับค่อนข้างมาก เพื่อรองรับการขายที่พยากรณ์ไว้ 
3. การซื้อขายตามฤดูกาล (Seasonal Selling) ถ้าเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายตามฤดูกาล เช่นธุรกิจขาย
ร่ม ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ยอดขายก็อาจมากกว่าปกติ ดังนั้นระดับของปริมาณสินค้าคงคลังใน
ในช่วงฤดูฝนก็จะมากขึ้นตามปริมาณของยอดขายที่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นยอดขายก็จะลดลงมาสู่
ระดับปกติ ซึ่งระดับของปริมาณสินค้าคงคลังก็จะลดลงตาม  
    4. คุณสมบัติของสินค้า อันได้แก่ วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลักษณ์ เป็นต้น 
ถ้าเป็นธุรกิจที่ขายผักหรือผลไม้ ซึ่งมีวงจรชีวิตน้อย การที่ธุรกิจจะมีปริมาณสินค้าคงคลังมากก็คง
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ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน เนื่องจากถ้าขายไม่หมด ผักหรือผลไม้นั้นก็อาจจะเน่าเสียหายได้ในเวลา
ค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้สินค้าบางชนิดแม้ว่าจะเก็บได้นาน อาจเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือเสียหายได้ 
ธุรกิจก็อาจต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัย (Safety Stock) เพื่อรองรับไม่ให้การขายสะดุดลงได้  
    5. การแบ่งประเภทของสินค้า ในบางคร้ังธุรกิจอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิด
ส าหรับขาย บางอย่างอาจขายได้มาก บางอย่างอาจขายได้ค่อนข้างน้อย ก็อาจแบ่งประเภทตาม
ปริมาณการขายออกเป็น สินค้าประเภทที่มีความส าคัญมาก ซึ่งสามารถขายได้เป็นจ านวนมาก และ
สินค้าที่มีความส าคัญน้อย เพราะขายได้น้อย ซึ่งก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังตามความส าคัญ
ของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าที่มีความส าคัญมาก ขายได้มาก ก็ควรมีปริมาณของสินค้าคง
คลังมาก สินค้าที่มีความส าคัญน้อย ขายได้น้อย ก็ควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังน้อย เป็นต้น  
   6. ความนิยมในตัวสินค้า ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมัยไม่เป็นที่นิยม ปริมาณ
สินค้าคงเหลือของสินค้าชนิดนี้ก็ควรจะมีปริมาณน้อยกว่าสินค้าประเภทอ่ืนในสายการผลิตของ
ธุรกิจนั้น นอกจากนี้ความนิยมของลูกค้ายังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนั้นส าหรับกรณีที่ธุรกิจมีสินค้าที่เป็นที่นิยม ติดตลาด และมีแนวโน้มว่าจะขายได้
เพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงควรต้องพิจารณาถึงการมีสินค้าเผื่อปลอดภัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคง
คลังของตนด้วย เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าซึ่งจะน ามาซึ่งการสูญเสียลูกค้าในที่สุดนั่นเอง  
    7. ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของ Suppliers ในบางคร้ังธุรกิจอาจต้อง
สั่งซื้อวัตถุดิบจาก Suppliers ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า (Lead Time) ที่ค่อนข้าง
แน่นอน แต่เมื่อถึงเวลาการจัดส่งวัตถุดิบจริงอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่
คาดฝันต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุรถขนส่งชนกันขึ้น ดังนั้นในการก าหนด
ปริมาณของสินค้าคงคลัง ผู้ประกอบการก็ควรจะต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัยเก็บไว้ด้วย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก และสูญเสียโอกาสในการขาย อันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดส่ง
สินค้านี้  
    8. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะใน
ด้านการสื่อสาร และการด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้า ทั้งนี้เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด 
ธุรกิจก็จะเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากขายสินค้าผิดประเภท ขายสินค้า
ไม่ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ หรืออาจไม่มีสินค้าส าหรับขาย นอกจากนี้หากการตอบสนองต่อ
ค าสั่งซื้อจากลูกค้าล่าช้า ก็จะท าให้คาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการขายได้ยากขึ้น 
ดังนั้นยิ่งธุรกิจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการสื่อสาร และการ
ด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้าได้ดีเท่าไร การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น  
    9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ อันได้แก่ กฎหมาย ข้อก าหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดทั้งโอกาส หรืออุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ และส่งผลโดยตรง
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ต่อปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ขึ้นกับนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
    10. ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ทั้งนี้ในการก าหนดปริมาณของ
สินค้าคงคลังของธุรกิจนั้นต้องค านึงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย โดยจุดมุ่งหมายหลักก็คือ ต้องมี
ปริมาณของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและมีต้นทุนในการบริหารต่ าที่สุด 
การคิดค านวณต้นทุนของสินค้าคงคลังนั้น อาจจะแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ 
   1. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปร ตามจ านวนคร้ังของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ก็ยังคงที่ แต่ถ้า
ยิ่งสั่งซื้อบ่อยคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเหล่านี้ ได้แก่ ค่า
กระดาษ(เอกสารใบสั่งซื้อ) ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
รับของและเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการน าของออกจาก ศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 
   2. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
มีสินค้าคงคลัง และการรักษาสภาพให้สินค้า คงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลังที่ถือไว้ และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ 
ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลัง นั่นก็คือค่าดอกเบี้ยจ่าย หากเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืม หรือ
อาจเป็นค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ถ้าเงินทุนนั้นเป็นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้า
เพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ชุดเสีย หาย หรือหมดอายุเสื่อมสภาพจากการเก็บสินค้า
ไว้นานเกินไป ค่าภาษีและการประกันภัย ค่าจ้างยามและพนักงานประจ าคลังสินค้า 
   3. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost หรือ Stock Cost) 
คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย เป็นเหตุให้ลูกค้า
ยกเลิกค าสั่งซื้อ ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก เกิดการ
ว่างงานของเคร่ืองจักร และคนงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะ แปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือ
ไว้ นั่นคือถ้าถือสินค้าไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือสินค้าคงคลังไว้น้อย ก็อาจเกิดโอกาส
ที่ท าให้เกิดการขาดแคลนได้มากกว่า และมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณ
การขาดแคลน รวมทั้งระยะเวลาที่เกิดการขาดแคลนขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ 
ได้แก่ ค าสั่งซื้อของล็อตพิเศษทางอากาศ เพื่อน ามาใช้แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากการส่งสินค้าให้
ลูกค้าล่าช้าค่าเสียโอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสียค่านิยม 
   4. ทุนจากค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองจักรใหม่ (Setup Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการที่เคร่ืองจักรจะต้องเปลี่ยนการท างานหนึ่ง ไปท างานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดการว่างงาน
ชั่วคราว สินค้าคงคลังจะถูกทิ้งให้รอกระบวนการผลิตที่จะตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองจักร
ใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ต่อคร้ังซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิตเป็นล็อต
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ใหญ่มีการตั้งเคร่ืองใหม่นาน ๆ คร้ัง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะต่ า แต่ยอดสะสมของสินค้า
คงคลังจะสูง แต่ถ้าผลิตเป็นล็อตเล็ก มีการตั้งเคร่ืองใหม่ บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะ
สูง แต่สินค้าคงคลังจะมีระดับต่ าลงและสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น 
   บทบาทของสินค้าคงคลังในซัพพลายเชน 
   สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน (Supply 
Chain) เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ ซึ่งปัจจัยน าเข้า 
(Input) ของกระบวนการผลิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และวัสดุต่าง ๆ ที่เรียก
รวมกันว่า สินค้าคงคลัง เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
นอกจากนั้นการที่มีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ ยังเป็นการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันที 
จะเห็นได้ว่าสินค้าคงคลัง มีความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารสินค้า
คงคลังที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรง และในปัจจุบันนี้
ก็ได้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงกับ ความต้องการ 
ปริมาณที่เพียงพอ ราคาที่เหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการ โดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และน าส่งยัง
สถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด เป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการ
สินค้าคงคลัง มีวัตถุประสงค์หลักอยู่  2 ประการ คือ 
   1. สามารถมีสินค้าคงคลัง บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความ
ต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
   2. สามารถลดระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลังในราคาต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อ
ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วยวัตถุประสงค์ 2 ข้อนี้จะมีความขัดแย้งกันเอง 
   การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จะเป็นการรักษาความสมดุล
ของวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้ จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ และเนื่องจากการบริหารการผลิตในปัจจุบัน 
จะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งการบริการลูกค้าที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพ
ที่ดี ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดด้วย จึงดูเหมือนว่า การมีสินค้าคงคลังในระดับสูง จะเป็น
ประโยชน์กับกิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งตลาดได้ดี แต่อันที่จริง
แล้วต้นทุนสินค้าคงคลังที่สูง ก็มีส่วนที่จะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย มีผลให้ไม่สามารถที่จะ
ต่อสู้กับคู่แข่งขันในด้านราคาได้จึงต้องท าให้ต้นทุนต่ าคุณภาพดี และบริการที่ดีด้วยในขณะเดียวกัน 
   ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 
    1. เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลา 
ทั้งในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า 
   2. เป็นการรักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้าง
แรงงาน การเดินเคร่ืองจักร ฯลฯ ให้สม่ าเสมอได้โดยจะเก็บสินค้าที่จ าหน่ายไม่หมดในช่วงที่
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จ าหน่ายได้ไม่ดี ไว้จ าหน่ายตอนช่วงเวลาที่ลูกค้า หรือผู้บริโภคมีความต้องการ ซึ่งในช่วงเวลานั้น
อาจจะผลิตไม่ทันการจ าหน่าย 
   3. ท าให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินค้าจ านวน
มากต่อคร้ัง เพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เมื่อสินค้าใน
ท้องตลาดมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
   4. ป้องกันสินค้าขาดมือ ด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้า หรือบังเอิญได้
ค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน 
   5. ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบร่ืน ไม่มีการ
หยุดชะงัก อันเนื่องจากของขาดมือ จนท าให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซึ่งจะท าให้
คนงานว่างงาน เคร่ืองจักรถูกปิด หรือผลิตไม่ทันค าสั่งซื้อของลูกค้า 
   อุปสงค์ (Demand) ของสินค้าคงคลัง จุดเร่ิมต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง จะเร่ิม
จากอุปสงค์ของลูกค้า (Customer Demand) เพื่อจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ต้องใช้หลักการพยากรณ์ โดยอุปสงค์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
   1. อุปสงค์แปรตาม เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และสินค้าที่ใช้ต่อเนื่อง ใน
กระบวนการ ผลิต ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงถ้าขาดวัตถุดิบประเภทนี้  
เช่น ถ้าโรงงานประกอบสารเคมี มีสารเคมีขาดหายไปแม้แต่ชนิดเดียว ก็จะท าให้โรงงานหยุดทันที 
    2. อุปสงค์อิสระ เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และสินค้าที่ไม่ใช้ต่อเนื่องใน
กระบวนการผลิต ส่วนมากจ าหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง ถ้าไม่มีอาจจะเสียโอกาส และถูกปรับการ
บริหารจัดการ คลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน 
   การบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง จะเป็นหัวใจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังมีประเด็นที่ผู้ประกอบการได้สนใจในเร่ืองของการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(Just in time : JIT) ท าอย่างไรที่จะไม่มีต้นทุนในการเก็บสินค้า ที่เป็นต้นทุนมหาศาล การน าเอา
ระบบ Just in time มาใช้จึงเป็นเร่ืองที่หลายฝ่ายก าลังให้ความสนใจ และก็มีหลายบริษัทได้น ามาใช้ 
และประสบความส าเร็จมาแล้ว อย่างเช่น บริษัท TOYOTA ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก เป็นต้น 
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time : JIT) เป็นระบบการผลิตที่มุ่งเน้นก าจัดความสูญเสีย หรือ
กิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าต่าง ๆ ออกจากกระบวนการซึ่งพัฒนาขึ้น โดยบริษัท โตโยต้า ประเทศญ่ีปุ่น 
เพื่อให้การบริหารจัดการและชิ้นส่วนซึ่งมีจ านวนมากมายหลายประเภท เข้าสู่กระบวนการผลิตใน
ปริมาณ และเวลาที่ต้องการ มุ่งเน้นให้ผลิตเป็นสินค้าได้พอดีกับความต้องการทั้งปริมาณและเวลา 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ก็คือลดความสูญเสีย และต้นทุนที่มาจากการคงคลัง และลดงานระหว่าง
กระบวนการอันเป็นข้อเสียของการผลิตแบบคราวละมากๆ 
 
 



39 
 

พันธกิจของการจัดการคลังสินค้า 
   1. คลังสินค้าช่วยสนับสนุนการผลิต โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวม
วัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อส่งป้อนให้กับ
โรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป 
   2. คลังสินค้าเป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่ง 
โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆไว้ในที่
เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้าง  
   3. คลังสินค้าเป็นที่รวบรวมสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจาก
โรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือ
ท าให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 
   4. คลังสินค้าใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง ในกรณีที่การขนส่งจาก
ผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาด
เล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 
   การจัดการในคลังสินค้า 
   1. สถานที่ตั้ง (Location)การประกอบกิจการคลังสินค้าจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางด้านวัตถุ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามความมุ่งหมาย สิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการการคลังสินค้า ได้แก่ อาคาร
สถานที่และสิ่งก่อสร้างทั้งปวงที่จ าเป็นต้องใช้ในการเก็บรักษาและยกขนสินค้า ใช้เป็นส านักงาน 
และใช้ในด้านสวัสดิการของพนักงาน เป็นต้น อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จ าเป็นต้องมี
ที่ตั้ง คือ ผืนที่ดินที่มีเนื้อที่อย่างเพียงพอ และอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจ
คลังสินค้าสาธารณะนั่นคือท าเลที่ตั้ง ซึ่งกลยุทธ์การเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้ามี 3 ประเภท ดังนี ้
   - กลยุทธ์ท าเลที่ตั้งใกล้ตลาด (Market-positioned Strategy)  
   - กลยุทธ์ท าเลที่ตั้งใกล้แหล่งผลิต (Production-positioned Strategy) 
   - กลยุทธ์ท าเลที่ตั้งอยู่ระหว่าง (Intermediately-positioned Strategy) 
   2. ระบบบอกต าแหน่ง (Right order) การก าหนดระบบบอกต าแหน่งสินค้าอย่าง
เหมาะสมจะให้ผลในการปฏิบัติงานเก็บรักษา ดังต่อไปนี้- ท าให้การค้นหาสินค้าเพื่อน าออกจ่าย
กระท าได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
   - ท าให้การรับสินค้าเข้าเก็บรักษากระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนด ต าแหน่ง
เก็บได้อย่างเหมาะสม 
    - ท าให้สามารถใช้เนื้อที่เก็บรักษาได้ประโยชน์มากที่สุด 
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4.การลดระดับสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ 
   การบริหารพัสดุคงคลัง คงไม่สามารถบอกได้ว่า ระบบการบริหารพัสดุคงคลัง
ระบบใดจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด การพิจารณาเลือกระบบเข้ามาใช้ควรจะต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และ การผลิต รวมทั้ง ประเภทของพัสดุคงคลัง ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการ
จัดการพัสดุคงคลังของแต่ละบริษัทจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่งรักษาระดับการ
ให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาระดับการ
ลงทุนในพัสดุคงคลังให้ต่ าสุดด้วย ในองค์กรที่ด าเนินงานด้านการผลิต การพัฒนาระบบการบริหาร
พัสดุคงคลัง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองพัสดุคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการผลิตและ
ด าเนินการไปพร้อม ๆกัน ทั้งนี้เพราะว่ากิจกรรมทุก ๆกิจกรรมด้านการผลิตล้วนเกี่ยวข้องกับพัสดุ
คงคลังทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน การจัดซื้อ/จัดหา การผลิต การจัดเก็บในคลัง และการจัดส่ง ดังนั้น 
ทั้งการบริหารการผลิตและพัสดุคงคลังจึงมักถูกเรียกควบคู่กันไป ในปัจจุบันมีระบบการบริหารการ
ผลิตและพัสดุคงคลังที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  
   สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันระดับโลกอย่างแท้จริง 
ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาจกล่าวได้ว่าการบริหารการผลิต
และพัสดุคงคลังที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเจริญรุ่งเร่ืองและความอยู่
รอดให้กับหลายๆบริษัทได้อย่างยั่งยืน ความส าเร็จของระบบบริหารการผลิตและพัสดุคงคลัง ได้มี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดในการด าเนินการแต่ละฝ่ายอย่างอิสระ มุ่งเน้นเป้าหมายการ
ท างานของแต่ละฝ่ายให้ดีที่สุด สู่การท างานที่เน้นการประสานงานและการบูรณาการการท าง าน
ของแต่ละฝ่ายทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และล่าสุดได้พัฒนาการสู่
การบูรณาการและการประสานงานเป็นหนึ่งเดียวทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งรู้จักกันดี
ในชื่อของ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น ในการบริหารการผลิตและพัสดุคงคลังในยุคปัจจุบัน
จึงต้องเข้าใจถึงวิถีของการบริหารที่จะท าให้ได้รับประโยชน์และความส าเร็จอย่างเต็มที่ 
   ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
   ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุได้รับการพัฒนาขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยแนวคิดของระบบ MRP มุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้อง เพียงพอกับ
จ านวนที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ การจะด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้ 
จ าเป็นต้องมีการประสานงานภายในระบบ เป็นอย่างดี  ระหว่าง ความต้องการของลูกค้า 
(Customers) ผู้ผลิต และผู้ส่งมอบ (Suppliers) โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสาน
และรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆมาท าการประมวลผลและจัดท าเป็นแผนความต้องการวัสดุแต่ละ
รายการ ซึ่งผลจากระบบ MRP จะเป็นรายงานที่บอกให้ทราบว่าจะต้องท าการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต
วัสดุอะไร จ านวนเท่าไร และ เมื่อไร โดยแผนการสั่งวัสดุทั้งหมดจะมีเป้ าหมายที่สอดคล้องกัน คือ
ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุขั้นสุดท้ายที่ก าหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก ด้วยเหตุนี้แผนความต้องการวัสดุ
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นี้จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวประสานเป้าหมายของบริษัทกับทุกฝ่าย ดังนั้นการท างานของทุกฝ่ายจึง
ต้องพยายามยึดแผนเป็นหลัก และท างานประสานเป็นทีมยิ่งขึ้น 
 ความหมายของ MRP 
   MRP หมายถึง กระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแปลงความต้องการ
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุขั้นสุดท้ายของโรงงาน ที่ก าหนดในตารางการผลิตหลักไปสู่ความต้องการ 
ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนประกอบย่อย ชิ้นส่วน และ วัตถุดิบ ทั้งชนิดและจ านวนให้เพียงพอและ
ทันเวลากับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน อย่างไรก็ตามในการ
ค านวณความต้องการวัสดุในระดับต่างๆของการผลิตได้อย่างถูกต้อง และ ตรงเวลานั้น เรา
จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลวัสดุต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 
   - รหัสระดับต่ า (Low Level Code) หมายถึงระดับต่ าสุดที่วัสดุรายการหนึ่งปรากฏ
อยู่ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือมากกว่า วัสดุหนึ่งรายการจะมีรหัสระดับต่ าเพียงรหัส
เดียว กรณีที่เป็นวัสดุใช้ร่วม จะมีรหัสระดับต่ าเท่ากับระดับที่อยู่ต่ าสุดของมันภายในโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มันปรากฏ 
   - วัสดุใช้ร่วม (Common Item) หมายถึงวัสดุรายการใดๆที่มีที่ใช้มากกว่าหนึ่งที่ใน
ระบบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
   - แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Materials File) คือ แฟ้มที่บรรจุบัญชี
รายการวัสดุ ของวัสดุขั้น สุดท้ายทุก ๆรายการ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ MRP บัญชี
รายการวัสดุจะแสดงายการวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบย่อย และชิ้นส่วนประกอบ ที่ใช้ใน
การท าเป็นวัสดุขั้นสุดท้ายพร้อมทั้งแสดงปริมาณความต้องการของแต่ละวัสดุ 
   - วัสดุหลัก (Parent items) หมายถึงวัสดุที่เป็นตัวถูกพึงพาจากวัสดุอ่ืนหรือเป็น
วัสดุที่ต้องถูกสร้างขึ้นหรือประกอบขึ้นจากวัสดุอ่ืนวัสดุแต่ละรายการสามารถเป็นได้ทั้งวัสดุหลัก
และวัสดุ 
   - วัสดุส่วนประกอบ (Components) เป็นค าที่ใช้อ้างถึงวัสดุที่มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับที่อยู่ต่ ากว่า เป็นวัสดุที่น าไปท าเป็นวัสดุหลัก ตัวอย่าง เช่น ชิ้นส่วน (วัสดุส่วนประกอบ) ที่
น าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ 
   - อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) หมายถึงวัสดุที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนความ
ต้องการจากวัสดุรายการอ่ืน ความต้องการของวัสดุที่เป็นอุปสงค์ตาม มักถูกขับเคลื่อนจากความ
ต้องการภายนอก และมักมีความไม่แน่นอน เช่น ความต้องการผลิตภัณฑ์จากลูกค้า ความต้องการ
ชิ้นส่วนบริการเพื่อการซ่อม เป็นต้น วัสดุที่จัดว่าเป็นอุปสงค์ตามได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ชิ้นส่วน
บริการ ชิ้นส่วนเพื่อการทดสอบแบบท าลาย 
   - อุปสงค์ตาม (Dependent Demand) หมายถึงความต้องการที่ขึ้นอยู่กับ หรือ ถูก
ขับเคลื่อนจากความต้องการของวัสดุอ่ืน ความต้องการที่เป็นอุปสงค์ตามถูกมองว่าควรได้มาจาก
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การค านวณไม่ใช่จากการพยากรณ์ วัสดุรายการหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งอุปสงค์อิสระและอุปสงค์ตาม 
เช่น วัสดุที่เป็นชิ้นส่วนบริการ (service parts) 
   - ความต้องการขั้นต้น (Gross Requirements) หมายถึงยอดรวมความต้องการ
ทั้งหมดของวัสดุรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ ในแต่ละช่วงเวลา โดยยังไม่ได้พิจารณาถึงพัสดุ
คลังคงลังพร้อมใช้ และ วัสดุที่อยู่ระหว่างสั่ง ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
   - ก าหนดการรับของ (Scheduled Receipt) หมายถึงวัสดุที่ได้ท าการสั่งซื้อหรือสั่ง
ผลิตไปแล้ว  อยู่ระหว่างการรอรับของที่จะมาส่งมอบตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในช่วงระยะเวลา 
   - พัสดุคงคลังพร้อมใช้ (Available Inventory) หมายถึงปริมาณของวัสดุที่อยู่ใน
คลังหรืออยู่ระหว่างการสั่งที่ไม่ติดเงื่อนไขการใช้ กล่าวคือ ไม่รวมมูลภัณฑ์นิรภัย (Safety Stock) 
หรือ ปริมาณที่ถูกจัดสรร 
   - ความต้องการสุทธิ (Net Requirements) หมายถึงปริมาณความต้องการ และ
ช่วงเวลาทีมีความต้องการ ของวัสดุรายการหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตมา
ตอบสนอง 
   - แผนรับของที่สั่ง (Plan order Receipt) คือแผนที่ก าหนดจ านวนของวัสดุแต่ละ
รายการที่ควรจะได้ในแต่ละช่วงเวลาของระยะเวลาการวางแผน การก าหนดแผนดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับเงื่อนไขทุกด้านที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอก เช่น ขนาดรุ่นการสั่ง ความ
ต้องการสุทธิ 
   - แผนการออกใบสั่ง (Plan order Releases) คือ แผนที่ก าหนดจ านวนของวัสดุแต่
ละรายการที่จะต้องท าการสั่งในแต่ละช่วงเวลา ของระยะเวลาการวางแผน แผนการออกใบสั่ง
จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับแผนรับของตามสั่ง โดยสั่งก่อนล่วงหน้าตามช่วงเวลาน าเพื่อที่ให้ได้รับ 
   - ปริมาณที่ถูกจัดสรร (Allocated Quantity) หมายถึง วัสดุใดๆที่อยู่ในคลังหรือที่
อยู่ระหว่างการสั่ง แต่ได้ถูกมอบให้กับใบสั่งใดๆที่ขอจองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้
เบิกออกจากคลัง ดังนั้นวัสดุในปริมาณดังกล่าวจึงไม่สามารถจะน าไปใช้ได้ 
   - พัสดุคงคลังในมือ (Inventory on hand) หมายถึงจ านวนของวัสดุที่มีอยู่ในคลัง
จริงทั้งหมด ซึ่งปริมาณดังกล่าวอาจจะมีมูลภัณฑ์นิรภัย และ ปริมาณที่ถูกจัดสรรรวมอยู่ด้วยแต่ไม่
รวมวัสดุที่อยู่ระหว่างสั่ง (On order) 
   - การตัดสินใจขนาดรุ่นการสั่ง (Lot size Decision) เป็นการตัดสินใจว่าจะรวมกลุ่ม
ความต้องการสุทธิที่ค านวณได้เป็นขนาดรุ่นการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตได้ อย่างไร ตามปกติการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดรุ่นจะครอบคลุมทั้งขนาดและก าหนดเวลา 
   - ชิ้นส่วนบริการ (Service Parts) วัสดุที่มีความต้องการเสมือนเป็นวัสดุขั้นสุดท้าย 
ซึ่งถูกสั่งโดยศูนย์บริการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม วัสดุขั้นสุดท้ายรายการอ่ืนๆ หรือ วัสดุดังกล่าวนี้
ตามปกติจะเป็นอุปสงค์ตามเน่ืองจากถูกใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของวัสดุอ่ืนๆซึ่งอยู่ในระดับที่สูง 
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   ระบบ MRP ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวางแผนการสั่งวัสดุให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ทั้งประเภทของวัสดุที่ต้องการ เวลาที่ต้องการ และจ านวนที่ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะให้บรรลุความส าเร็จดังต่อไปนี้ 
   1.ลดระดับการถือครองพัสดุคงคลังโดยเฉพาะในส่วนของงานระหว่างผลิตและ
วัตถุดิบ เน่ืองจาก MRP พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสั่งวัสดุเมื่อต้องการ ในเวลาที่ต้องการ 
และ ด้วยจ านวนที่ต้องการเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องมีวัสดุเหลือเก็บไว้มาก 
    2. ลดช่วงเวลาน าในการส่งมอบ ระบบ MRP ท าให้แต่ละฝ่ายและแต่ละขั้นตอน
การผลิต มีการท างานที่ประสานกันมากขึ้น ท าให้การรอคอยในระหว่างขั้นตอนการผลิตเกิดขึ้น
น้อย การผลิตให้แล้วเสร็จตามใบสั่งลูกค้าจึงท าได้รวดเร็วขึ้น 
    3. ค ามั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้าเป็นจริงมากขึ้น เนื่องจากการจัดล าดับความส าคัญใน
การผลิตของระบบ MRP สอดคล้องกับวันก าหนดส่งมอบของลูกค้า และมีการประสานงานผลิต
เป็นอย่างดี ท าให้ก าหนดส่งมอบที่ให้สัญญากับลูกค้าเป็นจริงมากขึ้น 
    4. ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรสูงขึ้น เนื่องจากมีการประสานงานกันอย่างดี วัสดุ
ที่ต้องการเข้ามาที่เคร่ืองจักรตรงตามก าหนดมากขึ้น จึงท าให้เคร่ืองจักรสามารถท างานได้อย่าง
เต็มที่โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรสูงขึ้น 
องค์ประกอบระบบ MRPในการท างานภายใต้ระบบ MRP จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วนคือ  
   1. ส่วนน าเข้าข้อมูล (Input) 
   2. ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MRP (MRP Computer Program)  
   3. ส่วนผลได้ (Output) 
   ระบบ MRP ประกอบด้วยรายการชุดข้อมูลที่ส าคัญ 3 ชุด คือ ชุดข้อมูลตารางการ
ผลิตหลักแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุและแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังโดยตารางการผลิตหลักจะ
ท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ MRP ทั้งหมด โดยจะก าหนดเป้าหมายให้ ระบบMRP 
ทราบว่า อะไรคือสิ่งที่บริษัทต้องการจะผลิต เพื่อที่ระบบ MRP จะได้ท าการวางแผนการจัดหาวัสดุ
มาให้ได้ตามที่ต้องการ ส่วน แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ และ แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง จะ
สนับสนุนสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการค านวณความต้องการวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในตาราง
การผลิตหลัก ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบMRP จะใช้ข้อมูลน าเข้าเหล่านี้มาท าการ
ประมวลผล เพื่อค านวณหาความต้องการสุทธิในแต่ละช่วงเวลาของวัสดุรายการต่างๆที่จะต้องไป
ด าเนินการจัดหามาไม่ว่าจะเป็นวัสดุสั่งซื้อหรือสั่งผลิต พร้อมทั้งก าหนดเวลาที่ควรการออกใบสั่ง
และรับของของวัสดุแต่ละรายการ 
   ส่วนผลได้จากระบบ MRP ประกอบด้วยรายงานแผนการปฏิบัติการด้านความ
ต้องการวัสดุ ที่ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดซื้อจะต้องน าไปด าเนินการจัดหา เช่น ก าหนดการที่ควรออก
ใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ส าหรับ ชิ้นส่วนประกอบย่อย ชิ้นส่วน และ วัตถุดิบ 
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 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
   ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ ก็ดี ทาง
เศรษฐกิจทางการ ตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัยระบบของการจัดการเช่น
ในปัจจุบันนี้  กระทั่ง เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก ประมาณ ปี ค.ศ 1880 เป็นต้นมา 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง อย่างมาก อันมีผลท าให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง บริษัทที่ส าคัญประการ
หนึ่งของนักบริหาร คือการจัดการ หรือการบริหารองค์การ ให้สามารถ อยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ น าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อความส าเร็จในเป้าหมาย กิจการมีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติอยู่
ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
   สินค้าคงคลัง หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สินค้าคงเหลือ มีส่วนประกอบอันส าคัญ 
ได้แก่ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างท าหรือสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งรวมไปด้วย วัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ใน
การผลิต ซึ่งสินค้าคงเหลือจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนของกิจการที่มีไว้เพื่อขายในการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ และมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
   บทบาทของสินค้าคงคลังในซัพพลายเชน สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ  
โดยปัจจัยน าเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่
เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิดนอกจากนั้นการที่สินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้
ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหาร
สินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรงและใน
ปัจจุบันนี้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
แม่นย าและทันเวลามากยิ่งขึ้นการจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตาม 
ความต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการโดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้และ
น าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด เป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารสินค้าคงคลัง 
การจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการใหญ่ คือ 
   1. สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความ
ต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
   2. สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อท าให้
ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วย แต่วัตถุประสงค์สองข้อนี้จะขัดแย้งกันเอง เพราะการลงทุนในสินค้าคง
คลังต่ าที่สุดมักจะต้องใช้วิธีลดระดับสินค้าคงคลังให้เหลือแค่เพียงพอใช้ป้อนกระบวนการผลิต 
เพื่อให้สามารถด าเนินการผลิตได้โดยไม่หยุดชะงัก แต่ระดับสินค้าคงคลังที่ต่ าเกินไปก็ท าให้บริการ
ลูกค้าไม่เพียงพอหรือไม่ทันใจลูกค้าในทางตรงกันข้ามการถือสินค้าคงคลังไว้มากเพื่อผลิตหรือส่ง
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ให้ลูกค้าได้เพียงพอและทันเวลาเสมอท าให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารสินค้าคง
คลังโดยรักษาความสมดุลของวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย และเนื่องจากการบริหาร
การผลิตในปัจจุบันจะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งการบริการลูกค้าที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างคุณภาพที่ดี ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดด้วยจึงดูเหมือนว่าการมีสินค้าคงคลัง
ในระดับสูงจะเป็นประโยชน์กับกิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด
ได้ดี แต่อันที่จริงแล้วต้นทุนสินค้าคงคลังที่สูง ซึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงด้วยมีผลด้วยมีผลให้ไม่
สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในด้านราคาได้ จึงต้องท าให้ต้นทุนต่ า คุณภาพดี และบริการที่ดีด้วยใน
ขณะเดียวกัน 
   การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายการสินค้าในคลังสินค้าตั้งแต่ การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า – ออก การควบคุมให้มีสินค้า
เหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบแบบแผน เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
หรือผู้บริโภค ทั้งในเร่ืองแบบ สี ขนาด แฟชั่น โดยจะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึง  
   -  การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การด า เนินการของ
กิจการด าเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 
   - การจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่รวบรวม จดบันทึก
สินค้าเข้า-ออกการควบคุมให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านแบบ สี ขนาด แฟชั่นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงานแก่
ผู้บริหารว่า “รายการสินค้าใดขายดี สินค้าใดขายไม่ดี สินค้าใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือสินค้าใดควรลด
ราคาล้างสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะสินค้าเสื่อมคุณภาพล้าสมัยแล้ว” 
   สรุปได้ว่า การบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Management ) การจัดการต่าง ๆ

เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลังตั้งแต่รวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก ควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ

ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาจัดเก็บทรัพยากรไว้ในในปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อให้

การด าเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืนดังนั้น การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นในการ

ด าเนินงานขององค์การส่วนใหญ่ เพราะด้วยเหตุหลายประการ คือ เงินทุนส่วนหนึ่งจะจมอยู่ในรูป

ของสินค้าคงคลังและประกอบกับต้องมีสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
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6.นิยามค าศัพท ์
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ ความหมาย 
1 การจัดการสินค้า

คงคลัง 
Inventory 

Management 
เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วจ าเป็นต้องจัดการให้
จ านวนสินค้ากระจายออกไปก่อนที่สินค้าจะ
ถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายคลังสินค้าเป็น
เสมือนหน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและ
หน่วยบริโภค 

2 การควบคุม
สินค้าแบบเข้า
ก่อนออกก่อน 

First in First out สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียน
ออกไปก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการ
จัดเก็บเป็นเวลานานการเข้าก่อนออกก่อน
เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนสินค้าโดยตั้งอยู่
ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้า
มาใช้ก่อนจะต้องถูกน าออกขายหรือน ามาใช้
ก่อนเช่นกัน 

3 การจัดเก็บสินค้า Storage Products ก่อนที่จะจัดวางสินค้าลงไปในที่เก็บอาจ
จ าเป็นต้องจัดแจงสินค้านั้นให้เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถจัดเก็บให้อย่างมั่นคงเป็น
ระเบียบ และประหยัดเนื้อที่เวลาแรงงาน 
และง่ายแก่การดูแลรักษาและการน าออกเพื่อ
การจัดส่งออกในโอกาสต่อไป 

4 การควบคุม
สินค้าคงคลัง 

Inventory control การลงบัญชีและการตรวจนับสินค้าคงคลัง
ซึ่งการตรวจนับคงใช้ระยะเวลาและพนักงาน
จ านวนมากเพื่อให้ได้ตามจ านวนที่ถูกต้อง
และภายในเวลาที่ก าหนด 

5 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ผลิต 

 
 
 
 
 

Production 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานที่ต้องใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ย่อยส าหรับแต่ละการ
ด าเนินงานกระบวนการผลิตยังก าหนด
ทรัพยากรการด าเนินงานที่จ าเป็นเวลาที่ต้อง
ใช้เพื่อตั้งค่าและท าการด าเนินการและวิธีที่
ควรค านวณต้นทุนสามารถใช้กระบวนการ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
   ผลิตเดียวกันในการผลิตผลิตภัณฑ์หลาย

อย่างหรือสามารถก าหนดกระบวนที่ไม่ซ้ า
กัน 

6 การรับสินค้า Receiving เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการ
จัดซื้อซึ่งถูกท าเป็นฐานข้อมูลการสั่งซื้อ
ระบบการรับสินค้ามาใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ
เป็นข้อมูลการน าเข้าซึ่งท าให้ผู้ รับสินค้า
ทราบว่าสินค้านั้นๆสั่งซื้อเมื่อใดปริมาณ
เท่าไหร่ผู้ขายและผู้ซื้อคือใครการก าหนดส่ง
รอบสินค้าว่าตรงเวลาหรือไม่ 

7 การเบิกจ่าย
สินค้า 

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

8 การจัดส่งสินค้า Delivery จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งเพื่อให้กับลูกค้า
ตามใบสั่งซื้อที่ได้ รับภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 

9 การเคลื่อนย้าย
สินค้า 

Goods Movement การบริหารการกระจายสินค้าเป็นเร่ืองของ
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปสู่แหล่งผู้บริโภค อุปโภคหรือลูกค้าคน
สุดท้ายในปริมาณที่ต้องการในจ านวนที่
ถูกต้องและในเวลาที่ต้องการของลูกค้า 

10 การก าหนดท าเล
ที่ตั้ง 

Location Planning การจัดหาห รือสรรหาสถานที่ ส าห รั บ
ประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดน
ค า นึ ง ถึ ง ก า ไ ร  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  พ นั ก ง า น 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสะดวกสบาย 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดีตลอด
ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น ๆ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
11 การงบประมาณ Budgeting เป็นการตัดสินใจในงบประมาณระยะยาว 1-

2 ปี เช่น การตัดสินใจงบประมาณในการ
สร้างคลังสินค้าเองหรือเช่า ทางเลือกใด
ดีกว่ากันแผนการที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่าย โดย
การคิดล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็นตัวเลข
งบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูปของตัว
เงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวน
ผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมงเคร่ืองจักร 

12 
 
 
 
 
 

การโอนถ่าย
ข้อมูล 

 
 
 
 

Data Transfer 
 
 
 
 
 

การโอนข้อมูลจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการ
เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า โดยทั่วไป
ข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย ระดับของ
สินค้าคงคลัง สถานที่ เก็บสินค้าประเภท
ต่ างๆ  การ รับและการส่ งสินค้ า  ลู กค้ า 
บุคลากร สิ่งอ านวยความ 

13 การจัดเก็บ
ชั่วคราว 

Storage data 
temporary 

หน่วยความจ าที่จัดไว้ส าหรับเก็บข้อมูลที่
ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง 
(access) เพื่อจะได้น าไปประมวลผลได้เร็ว
ขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อ
ที่เก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access 
storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วน
แถบบันทึก (tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก 

14 การจัดเก็บกึ่ง
ถาวร 

Semi-permanent 
storage 

แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่
ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อย
กระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก 

15 การบริการลูกค้า Customer Service เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า   ซึ่ งจะท าได้ดี
เพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ  เข้ามาประกอบ  
โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและ
ครบตามจ านวน 



49 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ ความหมาย 
16 การไหลลื่นของ

สินค้า 
Flow of goods ในการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า

ภายในกระบวนการของ Logistics เป็น
กระบวนการที่ครอบคลุม 

17 คลังสินค้า Warehouse อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับเก็บสินค้าเพื่อ
รอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้น า
เข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร 
ฯลฯ คลังสินค้ามักเป็นอาคารหลังใหญ่และ
กว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง 

18 คลังสินค้าทัณฑ์
บน 

Bonded เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ จัดตั้ งขึ้นเพื่ อ
ประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การ
ขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อ
กิจการอ่ืนๆที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร
อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการผลิตการ
ประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่าง
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

19 คลังสินค้า
กลางแจ้ง 

Outdoor warehouse พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบ
ป้องกันน้ าท่วมไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง 
หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็น
คลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็นลานวางสินค้า
ทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่
ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ 

20 
 
 
 

คุณภาพ 
 
 
 

Quality 
 
 

 

ลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใด ๆ   คุณภาพของ
สิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ใช้
สอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น เราต้อง
พัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขัน
กับสินค้าของผู้ อ่ืนในตลาดโลก.  สินค้า
หัตถกรรมของเรามีคุณภาพ จึงเป็นที่ต้องการ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
21 ความรวดเร็วใน

ส่งมอบสินค้า 
Fast delivery เป้าหมายหลักของการเพิ่มผลิตภาพจึงต้อง

มุ่งขจัดความสูญเปล่าจากเวลารอคอยเพื่อ
สนับสนุนให้กระบวนการเกิดความยืดหยุ่น
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้ง
ลูกค้าภายในและภายนอก 

22 คลังสินค้าที่เป็น
ถัง 

Tank สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่สินค้าน าเข้าหรือเอาออก 
โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ ามัน 
เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้า
การเกษตรต่างๆ  

23 คลังสินค้า
เคลื่อนที่ได้ 

 

Moving Warehouse ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือ
เคร่ืองบินหรือโบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้
เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ  
 

24 คลังเก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิคส์ 

Data Bank เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบันถือ
เป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบ
ให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่าน
เครือข่าย Network เช่น Web site เป็นต้น 

25 ซัพพลายเออร์ Supplier ผู้ผลิตสินค้าและน ามาจ าหน่ายให้กับบริษัท
ต่างๆที่ได้ยื่นใบสั่งซื้อสินค้าให้ ซึ่งซัพพลาย
เออร์จะมีระบบการขนส่งแบบ Logistic (โล
จิ ส ติ ก )  เพื่ อส่ ง สิ นค้ า ให้ ไ ด้ ม า กที่ สุ ด 
ประหยัดเวลาที่สุด และก่อให้เกิดก าไรสูงสุด 
ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเองและ
ต้องการรับสินค้ามาขายต่อ ก็จะสั่งซื้อสินค้า
จากซัพพลายเออร์ แล้วซัพพลายเออร์ ก็จะ
ด าเนินการจัดส่งสินค้าให้ตามใบสั่งซื้อสินค้า 

26 โซ่อุปทาน Supply Chain การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เร่ิมต้นจากวัตถุดิบ
ไปยังจุดสุดท้ายคือลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว ห่วง
โซ่อุปทานประกอบด้วยจุดที่ส าคัญๆ  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
27 ฐานข้อมูล Database กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามา

เก็บรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และ
ข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้อง
ตรงตาม 

28 
 
 
 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษา

ลดลง 
 
 

Cost of storage costs 
 
 
 
 
 
 

คือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง 
และการรักษาสภาพให้สินค้า คงคลังนั้นอยู่
ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลังที่ถือไว้ และระยะเวลาที่เก็บ
สินค้าคงคลังนั้นไว้  ค่าใช้จ่ายในการเก็บ 
รักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้า
คงคลังนั่นก็คือค่าดอกเบี้ยจ่าย หากเงินทุน
นั้นมาจากการกู้ ยืม  หรืออาจเป็นค่า เสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ถ้าเงินทุนนั้น
เป็นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้า
เพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่
ชุดเสีย หาย หรือหมดอายุเสื่อมสภาพจาก
การเก็บสินค้าไว้นานเกินไปค่าภาษีและการ
ประกันภัย ค่าจ้างยามและพนักงานประจ า
คลังสินค้า 

29 ต้นทุน Costs ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิต
สินค้า หรือบริการ หรือถ้าพูดกันแบบภาษา
ชาวบ้าน ต้นทุนคือ จ านวนเงินที่ได้จ่ายไป
ในการซื้อ สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ ต่างๆ 
นานาจิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้า
เพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้คือยอดขายอีกที โดย
เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการ
ขนส่ง 

30 
 
 

ใบสั่งซื้อ 

 
 

Purchase order 
 
 

เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิง
พาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ 
สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด 
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ล าดับ 

 

ภาษาไทย 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ความหมาย 
   จ านวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึง

เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย 
31 

 
ใบรับสินค้า 

 
Receipt 

 
เป็นกระบวนการบันทึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่ง
ได้รับแล้ว 

   หรือไม่เพื่อที่รายการในใบการซื้อ (PO)จะ
สามารถประมวลส าหรับการออกใบแจ้งหนี้ 
ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์จะผ่านสู่ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งมีการบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ก่อนที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภัณฑ์เข้ามา ผลิตภัณฑ์
เ ห ล่ า นั้ น ก็ จ ะ ถู ก ท า เ ค ร่ื อ ง หม า ย เ ป็ น 
ลงทะเบียนแล้ว ก่อน ผลิตภัณฑ์อาจไปสู่
กระบวนการเพิ่มเติม เช่น การจัดการคุณภาพ 
ก่อนที่จะถูกท าเคร่ืองหมายเป็น ได้รับแล้ว 
ในที่สุด 

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

33 
 
 

ผู้บริโภค 
 
 

Customer 
 
 

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ครัวเรือน ที่
เป็นผู้ใช้สินค้า และ/หรือ บริการคนสุดท้ายที่
ผลิตขึ้ นภายในระบบสั งคม  มโนทัศน์
ผู้บ ริโภคอาจมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับ
บริบท แม้นิยามทั่วไป คือ ปัจเจกบุคคลที่ซื้อ
สินค้าหรือบริการเพื่อใช้ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

34 ผู้ผลิต Producer ผู้ที่ท าหน้าที่น าปัจจัยการผลิตมาผสมผสาน
กัน เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคงลมที 

35 ฝ่ายพัสดุน า Lead department มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การบ ารุงรักษา 

การตรวจสอบพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ  การควบคุมดูแลยานพาหนะ ดูแล 
อาคารสถานที่และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

36 พาเลท Pallet เป็นอุปกรณ์ส าคัญในระบบการค้าและโลจิ
สติกส์ เราสามารถพบพาเลทได้ทั่วไปตาม
จุดส าคัญต่างๆทางการค้าและการขนส่ง
สินค้า เช่น ท่าเรือ ลานพักสินค้า โกงดัง
สินค้า เป็นต้น ลักษณะของพาเลทจะเป็น
แผ่นพลาสติก แผ่นไม้หรือแผ่นโลหะ ที่บด
อัดให้แน่นเพื่อให้รับน้ าหนักสินค้าได้หลาย
กิโลกรัมถึงหลายตัน ด้านล่างท าเป็นรู้เอาไว้
ให้รถยกหรือลิฟท์เตอร์สามารถเสียบขายก
เข้าไปได้ สะดวก เพื่อให้ยกสินค้าไปมาได้
สะดวกและช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ
ได้ พาเลทสามารถผลิตได้จากวัสดุหลาย
ชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียในการใช้ 
งานที่แตกต่างกันออกไป และแต่ละแบบก็
เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้
นอกจากในภาคการขนส่งแล้วพาเลทยังมี
บทบาทส าคัญมากในภาคการจัดเก็บและ 
การขายส่งสินค้าด้วย เนื่องจากพาเลทช่วยให้
สามารถจัดเก็บสินค้าเรียงขึ้นไปเป็นตั้งสูงๆ
ได้อย่าง มั่นคงโดยไม่ท าให้สินค้าเกิดความ
เสียหาย ทั้งยังช่วยให้รถลิฟต์เตอร์สามารถ
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ยกสินค้าที่อยู่แถวบนๆลงมาได้อย่างสะดวก 
ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

37 
 
 
 
 
 

มหาภาค 
 
 
 
 
 

Macro 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิต
รวมของประเทศ การจ้างงาน การเงินและ
การธนาคาร การพัฒนาประเทศ การค้า
ระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมด
นั้นเป็นปัญหาที่กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์
จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงหน่วย
ธุรกิจเท่านั้น แต่จะกระทบถึงบุคคล หน่วย
การผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค
นั้ น จ ะ มุ่ ง เ น้ น ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ประชาชาติเบี้องต้น(GNP) และการว่าจ้าง
งาน จะหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผลิตผลรวม
และระดับการว่าจ้างงานมีการเคลื่อนไหวขึ้น
ลง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด 
เช่น ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด และ ปัญหาการ
ว่างงาน 

38 ยานพาหนะ vehicle วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่ง
สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน 
รถยนต์  จักรยานยนต์  รถไฟ เ รือ  และ
เคร่ืองบิน เป็นต้น หรือไม่ได้สร้างขึ้นโดย
มนุษย์แต่สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ 
เช่น ภูเขาน้ าแข็งหรือท่อนซุงลอยน้ า 

39 รถฟอร์คลิฟท์ Forklift เคลื่อนย้าย โดยอาศัยกลไกการท างานใน
รูปแบบต่างๆ 

40 
 
 
 
 

โลจิสติกส์ 
 
 
 
 
 

Logistics 
 
 
 
 

เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล 
และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดต้นทางไปยัง
จุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิ
สติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล 
การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการ
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ล าดับ 

 

ภาษาไทย 
 

ภาษาอังกฤษ 
วัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็น 

ความหมาย 
   ช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่า

ของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ 
41 วัตถุดิบ Material สิ่งตามธรรมชาติที่จะน ามาผลิตเป็นสินค้า

หรือสิ่งของต่างๆ ที่โรงงานน ามาประกอบ
เป็นวัตถุส าเร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่
โรงงานจะเอามาท าด้ายและเสื้อผ้า 

42 
 

ศูนย์กระจาย
สินค้า 

 

Campus 
 

ปัจจัยที่ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ 
อย่างทันเวลาและมีต้นทุนที่ต่ า ซึ่งเป็นหัวใจ
ของ logistics จึงต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
DC ในฐานะกลไกท าให้ logistics สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ศูนย์
กระจายสินค้า หรือ DC คือ กระบวนการใน
การท าหน้าที่ทั้ งในฐานะเป็นคลังสินค้า 
(warehouse)  แ ล ะ เ ป็ นหน่ ว ย เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระหว่างผู้ผลิต (manufacturer) กับผู้ขายปลีก 
(retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิ
สติกส์ (logistics provider) ในด้านการ
จัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้า
ส าเร็จรูป (finished goods)  

43 สินค้าหมุนเวียน Remewable product เป็นการส ารองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและ
เพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ร่วมถึงสินค้าที่
ผลิตได้บางฤดูเท่านั้น จึงต้องมีการผลิตและ
เก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอดปี 

44 สินค้าคงคลัง
ส ารอง 

Reserve Inventory เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาในการ
ส่งมอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่งต้องมี
การน าเข้าจากต่างประเทศ 

45 
 

สินค้าระหว่าง
การขนส่ง 

In – Transit 
 

การบริการที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามี
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ล าดับ 

 

ภาษาไทย 
 

ภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 

ความหาย 
   การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่งสินค้าและ

งานพื้นๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่
เจ้าของสินค้า หรือกาด าเนินการพิธีการ
ศุลกากร 

46 สินค้าที่อยู่
ระหว่าง

กระบวนการ
ผลิต 

Productunderprocess สินค้ าที่ อ ยู่ ก ร ะบวนก า รผลิ ตก า หนด
โครงสร้างของกระบวนการผลิต อีกนัยหนึ่ง 
ยังก าหนดล าดับของการด าเนินงาน 

47 สินค้าคงคลัง Inventory เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึง
มีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน การมีสินค้าคงคลัง
มากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งใน
เ ร่ื อ งต้นทุ นก าร เ ก็ บ รักษาที่ สู ง สิ นค้ า
เสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือ
สูญหาย นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสียโอกาสใน
การน าเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหา
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 

48 
 
 

 

สินค้าที่เข้ากัน
ได้ 

 

 

Compatible products 
 
 
 

 

สินค้าที่เก็บไว้ใกล้กันควรมีความกลมกลืน
กันหรือไม่มีข้อห้ามในการเก็บด้วยกัน เช่น 
ที่เก็บสารท าความอุ่นแก่ร่างกาย ไม่ควรอยู่
ใกล้กับที่เก็บขนมขบเคี้ยว เพราะท าให้หยิบ
ผิดได้ ส่งผลต่อชีวิต  

49 สินค้าที่ใช้
ประกอบกัน 

Product used together สินค้าที่มีการสั่งควบคู่กันควรเก็บไว้ใกล้กัน 
เช่น ตู้คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กับ ดิส
ไดรส์ 

50 สินค้าที่ได้รับ
ความนิยม 

Popular products พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงคลัง หรืออัตราความต้องการสินค้าของ
ลูกค้า 

51 ห้องเย็น Cold storage room สถานที่ที่ มี ไว้ เก็บ รักษาอาหารให้อยู่ ที่
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ล าดับ 

 

ภาษาไทย 
 

ภาษาอังกฤษ 
อุณหภูมิต่ า แต่ต้องไม่ต่ าถึงขั้นจุดเยือกแข็ง 

ความหมาย 
   ของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -

18  C แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่
เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะ
ต่างกันไป 
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บทที่4 
การวิเคราะห์การพัฒนา 

   จากที่ได้เข้าเยี่ยมชมที่บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ใน
เร่ืองการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า ผู้จัดท าโครงการ
จึงได้รวบรวมข้อมูลและได้น ามาวิเคราะห์การพัฒนาและความก้าวหน้าของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ 
จ ากัด ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น าการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ของ บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ 
จ ากัด มาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 1. การพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าของ บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้  จ ากัด 
   ในอดีต บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้  จ ากัด เป็นบริษัทน าเข้า - ส่งออก อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเป็นคลังสินค้าขนาดเล็กที่มีระบบจัดเก็บสินค้าแบบไร้รูปแบบซึ่งให้พนักงาน
เป็นผู้จัดเก็บสินค้าเองตามความเข้าใจของพนักงานแต่ในปัจจุบันบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
ธุรกิจเติบโตขึ้น มีสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช้ระบบจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ ยากต่อการค้นหาสินค้า 
และต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญของพนักงานดูแลคลังสินค้า ซึ่งในอดีตมีพนักงานดูแลคลังเพียงแค่ 3 
คน ถ้าพนักงานหยุดหรือลาออก อาจเกิดปัญหาในการค้นหาสินค้าได้ บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
จึงพัฒนาระบบการจัดเก็บสินค้า จากระบบเก็บสินค้าแบบไร้รูปแบบ เป็นระบบจัดเก็บสินค้าโดย
การจัดเรียงตามรหัสสินค้า ท าให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้า และหยิบสินค้าได้ง่าย พนักงานเข้าใจง่าย 
ไม่ต้องบันทึกต าแหน่งสินค้า 
2. วิธีการตรวจเช็คสินค้าและการสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้าของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
  วิธีการตรวจเช็คสินค้า 

  เป็นการใช้พนักงานในการตรวจเช็คสินค้า ในการน าสินค้าเข้าหรือการน า
สินค้าออก จะมีการบันทึกลงในสมุดบัญชีทุกคร้ัง ตรวจเช็คสินค้าทุกๆ 1 เดือน หรือทุกๆสิ้นเดือน 
เพื่อตรวจนับสินค้าว่าสินค้าที่สต็อกไว้มีจ านวนคงเหลือจริงเท่าใด ท าให้ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน  
และน าไปวางแผนในการผลิตหรือสต็อกสินค้า 

  การสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้า 

 การสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้าของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด เพื่อจ าหน่าย
สินค้าให้ทันเวลาหรือไม่ต้องเสียเวลารอการผลิต เช่น ลูกค้าสั่งสินค้ามาหนึ่งจ านวนก็สามารถส่ง
สินค้าได้เลยบริษัท ดีโปร คอร์ป จ ากัด จะมีลูกค้าประจ ามากกว่าลูกค้าไม่ประจ าจึงท าให้รู้ปริมาณ 
การผลิตและส ารองส าหรับสินค้าไว้เพื่อให้แก่ลูกค้าไม่ประจ า 
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  ข้อดี  ของการสต็อกสินค้าไว้คือ บริษัทจะไม่เสียโอกาสส าหรับลูกค้าใหม่ๆ 
สามารถเพิ่มยอดขายได้ 
 ข้อเสีย ของการสต็อกคือ สินค้าอาจเกิดการเก่าหรือช ารุดตามกาลเวลาหากไม่มี
การจ าหน่ายออกไปและต้องใช้พื้นที่จัดเก็บภายในคลังสินค้ามากท าให้เปลืองพื้นที่ใช้งาน 

 

   

ภาพที่4.1 คลังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 

3. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าของ บริษัท ดีโปร 

คอร์ปโก้ จ ากัด 

   ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า

เพราะ ได้น าการพัฒนาระบบการจัดเก็บสินค้าจากระบบเก็บสินค้าแบบไร้รูปแบบโดยเปลี่ยนเป็น

ระบบจัดเก็บสินค้าโดยการจัดเรียงตามรหัสสินค้า ท าให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้าและหยิบสินค้าได้

ง่าย พนักงานเข้าใจง่ายไม่ต้องบันทึกต าแหน่งสินค้า 

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 

   น ามาใช้ในการจัดการโครงการ รวมไปถึงการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล สิ่งใดหาก

จ าเป็นที่จะต้องชื้อก็ควรชื้อที่ใช้ได้ในระยะยาว มีประโยชน์และคุณภาพ ลดสิ่งที่ไม่จ าเป็น  ไม่

ฟุ่มเฟือยมากเกินไป รู้จักประมาณในการจัดท าโครงการ 
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5. น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

   การศึกษา 

    จากการเข้าไปศึกษาภายใน บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด ท าให้เข้าใจในการเก็บ

สินค้าหลากหลายรูปแบบได้เห็นการท างานจริงและคลังสินค้าตามที่ในหนังสือกล่าว ได้ทราบชื่อ

อุปกรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อใน

รายวิชาอีกด้วย 

   ประกอบอาชีพ 

   ได้ทราบการสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้า เพื่อจ าหน่ายสินค้าให้ทันเวลา

หรือไม่ต้องเสียเวลารอการผลิต เช่น ลูกค้าสั่งสินค้ามาหนึ่งจ านวนก็จะสามารถส่งสินค้าได้เลยจ ากัด 

จะมีลูกค้าประจ ามากกว่าลูกค้าไม่ประจ าจึงท าให้รู้ปริมาณการผลิตและส ารองส าหรับสินค้าไว้เพื่อ

ให้แก่ลูกค้าไม่ประจ า สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้ 
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บทที่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
   จากที่ได้เข้าเยี่ยมชมที่บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ 2562 

ในเร่ืองการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้าเพื่อพัฒนาให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้จัดท าโครงการจึงได้รวบรวมข้อมูลและได้น ามาวิเคราะห์ความมั่นคง

และความก้าวหน้าในระยะเวลาของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด   

   1.มีการจัดเก็บโดยแบ่งคลังสินค้าออกเป็น2ประเภทคือ คลังสินค้าวัตถุดิบและ  

คลังสินค้าส าเร็จรูป แต่จัดอยู่ในโกงดังเดียวกัน   

   คลังสินค้าวัตถุดิบ   

   -   ตรวจสอบนับจ านวนวัตถุดิบขาเข้าเพื่อเช็คคุณภาพของสินค้า  

   -  บันทึกข้อมูลวัตถุดิบขาเข้าและออก   

   -   ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือในคลังเพื่อบริหารจัดหาพื้นที่จัดเก็บ   

   -  บันทึกข้อมูลและรายงานผล  

   คลังสินค้าส าเร็จรูป 

    -   การจัดเก็บคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามความถนัดของพนักงานก่อนออกส่ง  

    -   สินค้ามีการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนออกตลอด 

    -  สินค้าที่น าออกบันทึกโดยพนักงานมีการจัดท าเป็นรายงานผล  

   2. บริษัทมีการจัดเก็บสินค้าไว้ที่โกดังจะให้ความส าคัญในเร่ืองของการหมุนเวียน 

สินค้าคงเหลืออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าส่งหรือค้าปลีกหรือธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต สินค้า 

คงเหลือถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีความส าคัญไม่ต่างกับเงินสด  

   3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในคลังสินค้า  

   -  สินค้าอาจเกิดการเก่าหรือช ารุดตามกาลเวลาหากไม่มีการจ าหน่ายออกไป 

    -  ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บภายในคลังสินค้ามากท าให้เปลืองพื้นที่ใช้งาน 

 



62 
 

   ประโยชน์ที่ได้รับจากที่ได้เข้าไปศึกษาในบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด ท าให้

เข้าใจถึงการท างานในการบริหารจัดการภายในคลังสินค้าวัตถุดิบ และคลังสินค้าส าเร็จรูป การรู้จัก

การท างานของระบบ SAP การบริหารจัดการคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายทั้งหมดภายในคลังสินค้า

ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทราบถึงวิธีการลดความเสื่อมสภาพและความล้าสมัยของวัตถุดิบหรือสินค้า 

   ภายในสต็อกรวมไปถึงการท างานด้วยระบบ SAP ที่เข้ามาช่วยท าให้ธุรกิจสามารถ

จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในวิชาเรียนและการปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษัทควรท าความสะอาดภายในคลังสินค้าส าเร็จรูป คลังสินค้าวัตถุดิบ และบริเวณ

โดยรอบ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ เน่ืองจากทางบริษัทมีการขนส่งอยู่ตลอดเวลา  

 2. อยากให้บริษัทพัฒนาเคร่ืองจักรในการผลิตเพื่อน าไปเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ได้

ในเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดการน าเข้าเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ และน าไปสู่การประหยัด

เงินตราต่างประเทศ 

 3. ควรส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4. ควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ

เช่น การน าความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน มาจัดท าเป็นรูปเล่มโครงการและโมเดล 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

   1.อลูมิเนียมประเภทไหน กลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมโปรไฟล์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

อลูมิเนียมโปรไฟล์ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่โครงเคร่ืองจักร 

โต๊ะประกอบ แผงกั้นเคร่ือง โครงสายพานล าเลียง ตู้ ชั้นวาง และอ่ืนๆ 

   2. ควบคุมอย่างไร ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บล าเลียงและ

เคร่ืองจักเคร่ืองขนย้ายโดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิ เนียมโปรไฟล์กลุ่มผลิตภัณฑ์  พลาสติก

อุตสาหกรรมและขาปรับระดับทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด 

     3. ระบบที่น าเข้ามาใช้คือ RFID เทคโนโลยีที่มากกว่าการติดตามยานพาหนะ การ

แก้ปัญหาประสิทธิภาพ และต้นทุนของกิจกรรมการขนส่งสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับ

ความนิยม คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และมีต้นทุนที่ประหยัดที่สุดซึ่งในปัจจุบันนอกจาก GPS 

ห รื อ  GPRS แ ล้ ว  RFI
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ขั้นตอนในการเข้าเยี่ยมชมภายในบริษทั 
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

 

                               

1.1 ผู้บริหารผู้คุยกระบวนการการท างานของบริษัท 

 

1.2 มอบกระเช้าให้กับผู้บริหารของบริษัท 
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1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 
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1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

1.6  ผู้บริหารอธิบายเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถบรรทุก 
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ขั้นตอนในการท าโมเดล
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1. ท าการวัดและตัดกระดาษเพื่อท าเป็นบริษัท 

 

2. ท าการวัดและตัดไม้ไอติมเพื่อท าเป็นพาเลต 
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3. ตัดกระดาษและประกอบเพื่อท าเป็นคลังสินค้า 

 

4. น าชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบอย่างแน่นหนา 
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งบประมาณในการท าโมเดล 
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งบประมาณท่ีใช้ไปในการท าโครงงาน 

  

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 250 
2 กระดาษลูกฟูก 4 แผ่น 100 
3 กระดาษลายแข็ง 2 แผ่น 30 
4 กระดาษสี 5 แผ่น 50 
5 กระดาษชานอ้อย 3 แผ่น 232 
6 เดินเส้น 3 ม้วน 36 
7 ไม้ท าเครน 12 แท่ง 360 
8 กาว 2 หน้า 20 
9 ไส้กาว 5 แพ็ค 130 

10 ปืนกาว 179 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กรรไกร 2 ด้าม 50 
13 คัตเตอร์ 2 ด้าม 30 
14 กาว TOA  15 
15 ไม้ไอติม 1 แพ็ค 25 
16 ปกใส 1 แผ่น 5 
17 กาว uhu 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 230 
19 กระดานไม้ 150 
20 รถโฟล์คลิฟท์ 4 คัน  120 
21 คนตกแต่ง5คน 89 

รวม 2,251 
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ประวัติผู้จัดท า  
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ประวัติผู้จัดท า 
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