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1. การจดัการคลงัสินคา้ 
 
ในบทท่ีจะกล่าวถึงเน้ือหาเบ้ืองต้นของคลังสินค้า  กิจกรรมเบ้ืองต้นในคลังสินค้า และการจัดการคลังสินค้าให้มี

ประสิทธิภาพซ่ึงรายละเอียดจะไดก้ล่าวดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 คลงัสินคา้และประโยชน์ของคลงัสินคา้ (Warehouse and its contributions) 
เน้ือหาส่วนน้ีจะกล่าวถึงความหมายของคลงัสินคา้ และประโยชน์ของคลงัสินคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ความหมายของคลงัสินค้า 
คลงัสินคา้ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวเ้พื่อใช้ในการพกัและเก็บรักษาสินคา้ในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้หรือวตัถุดิบ การจดัเกบ็โดยไม่ใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพหรือแตกหกัเสียหาย 
 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งของคลงัสินคา้แห่งหน่ึง 

 
คลงัสินคา้ โดยทัว่ไปจะทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบ หรือ สินคา้สาํเร็จรูป เป็นหลกั หรือบางคร้ังอาจใชเ้กบ็งานระหวา่งการ

ผลิต ช้ินส่วนหรือสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปบา้ง ซ่ึงในการจดัเกบ็สินคา้หรือวตัถุดิบจาํพวกน้ี จาํเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้
เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีเกบ็อยูภ่ายในคลงัสินคา้ นอกจากน้ีแลว้
คลงัสินคา้ยงัแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ คลงัส่วนตวั (Private warehouse) และคลงัสาธารณะ (Public warehouse) 
ซ่ึงแต่ละประเภทมีขอ้ดี ขอ้เสีย ดงัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ดีของคลงัสาธารณะ 
1. มีการใชป้ระโยชน์ของเงินทุนมากข้ึน เน่ืองจากคลงัท่ีสร้างไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน 
2. มีการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีไดดี้กวา่ เพราะมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน 
3. เป็นการลดความเส่ียงจากการวา่งของคลงัสินคา้ 
4. มีการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกวา่ 
5. มีความยดืหยุน่สูง 
6. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองการจดัเกบ็และเคล่ือนยา้ยมากกวา่ 

 
ขอ้เสียของคลงัสาธารณะ 
1. อาจมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร เพราะระบบการส่ือสารอาจมีความแตกต่างกนัมาก 
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2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซ่ึงเป็นความตอ้งการเฉพาะดา้นของตวัสินคา้ 
3. พื้นท่ีอาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความตอ้งการ 

 
ขอ้ดีของคลงัส่วนตวั 
1. มีการควบคุมท่ีทาํไดง่้าย 
2. มีความยดืหยุน่สูง 
3. มีตน้ทุนตํ่ากวา่ในระยะยาว 
4. มีการใชแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 
ขอ้เสียของคลงัส่วนตวั 
1. ขาดความยดืหยุน่ 
2. ขอ้จาํกดัทางดา้นการเงิน 
3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนตํ่า 
 

วตัถุประสงค์และประโยชน์ของคลงัสินค้า 
คลงัสินคา้มีวตัถุประสงคห์ลายๆ ดา้น คือ เพื่อรักษาระดบัสินคา้คงคลงัเพื่อสนบัสนุนระบบการผลิตหรือการขาย เป็นจุด

รวมผลิตภณัฑเ์พื่อดาํเนินการจดัส่งสินคา้เพื่อใชป้ระโยชน์ในการรวบรวมสินคา้ก่อนจดัส่ง หรือทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ได ้
ประโยชน์ของคลงัสินคา้มีมากมาย ซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

- เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 
- เพื่อใหเ้กิดการประหยดัในระบบการผลิต (Production smoothing) 
- เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองการสัง่ซ้ือในปริมาณมาก (Economies of scale) 
- เพือใช้เ ป็นแหล่งของวัตถุดิบ  เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซ้ือว ัตถุดิบ  (Supply 

uncertainty) 
- เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย (Demand uncertainty) 
- เพื่อใหเ้กิดการบริหารตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีตํ่า 

 
1.2 การจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse management) 
 
ความหมายของการจัดการคลงัสินค้า 

การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง การจดัระเบียบในดา้นการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การวางและการรักษาสินคา้อย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกนัและรักษาสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ดว้ยตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีตํ่า เพื่อช่วยในการดาํเนินงาน
และกาํไรใหก้บักิจการ การดาํเนินงานในลกัษณะน้ีจะเกิดจากการบริหารทรัพยากรทั้งหมดภายในคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐานของคลงัสินคา้ ระบบการตรวจติดตามสถานะ (Tracking system) และการส่ือสารภายใน
คลงัสินคา้  (ดูภาพประกอบดา้นล่าง) ทั้งน้ีการคลงัสินคา้มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

- เพื่อลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากท่ีสุด 
- เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ื้นท่ีและปริมาตรในการจดัเกบ็มากท่ีสุด 
- สร้างความมัน่ใจไดว้า่มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบสนบัสนุนต่างท่ีเพียงพอ 
- สร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น พนกังานจดัเก็บสินคา้ พนกังานขน

ถ่าย เป็นตน้ 
- เพื่อใหเ้กิดการบริหารตน้ทุนพสัดุคงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพแสดงตวัอยา่งของการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse management) 

 
 

 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการจดัการคลงัสินคา้กบักิจกรรมภายในคลงัสินคา้ 
 

ขอบเขตของการจัดการคลงัสินค้า 
การจดัการคลงัสินคา้มีกิจกรรมหลายดา้น ภาพดา้นล่างแสดงถึงภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ของการจดัการคลงัสินคา้ โดย

จะเร่ิมท่ีการเลือกทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ (Location selection) การกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้ (Sizing) การออกแบบ
ผงัของคลงัสินคา้ (Layout) การออกแบบกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse management system) การ
ควบคุมการปฎิบติังาน (Location control) การจดัส่ง (Delivery) และการรายงานและจดัเกบ็ขอ้มูล (Record and 
data) 

 

 
 

ภาพแสดงภาพรวมของขอบเขตของการจดัการคลงัสินคา้ 
 
 
 

product physical 
warehouse 
f

communication 

tracking 
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ความสัมพนัธ์ของการคลงัสินค้าและกจิกรรมด้านอืน่ๆ 
ก) การจดัการคลงัสินคา้กบัการผลิต 
การคลงัสินคา้กบัการผลิตมีความสมัพนัธ์กนัมาก กล่าวคือ การผลิตท่ีผลิตเป็นปริมาณนอ้ยแต่ทาํการผลิตบ่อยๆ หรือการ

ผลิตท่ีผลิตตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ หรือท่ีเรียกวา่ระบบการผลิตแบบตามคาํสั่งซ้ือ (Make to order) นั้นจะทาํใหต้น้ทุนดา้น
พสัดุคงคลงันอ้ย แต่ตน้ทุนการตั้งสายการผลิตสูง (Setup cost) ซ่ึงอาจจะสูงมาก จนทาํใหต้น้ทุนรวมของการผลิตสูง ในทาง
ตรงกนัขา้มในระบบการผลิตท่ีผลิตต่อคร้ังเป็นปริมาณมาก (Make to stock) ซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนการตั้งสายการผลิตตํ่า แต่ตอ้ง
มีตน้ทุนพสัดุคงคลงัสูง (Inventory carrying cost) ซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งสร้างคลงัสินคา้รองรับ และมีระบบการจดัการ
คลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ข) การจดัการคลงัสินคา้กบัการขนส่ง 
การคลงัสินคา้กบัการขนส่งมีความสมัพนัธ์กนัมาก กล่าวคือ ในการขนส่งท่ีตอ้งการรวบรวมสินคา้ก่อนการขนส่ง 

(Consolidate) เพื่อประโยชน์ของการขนส่งท่ีเป็นปริมาณมาก นั้นจาํเป็นตอ้งใชค้ลงัสินคา้เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินคา้ 
(Consolidate point) ทั้งน้ีเพือ่เป็นการประหยคัค่าขนส่ง (Transportation cost) ถึงแมว้า่การขนส่งบางประเภทจะ
ช่วยลดตน้ทุนการขนส่งลงไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้ลงัสินคา้ช่วย เช่น ระบบการขนส่งแบบ Milk run แต่กต็อ้งใชร้ะบบการจดัการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและตอ้งอาศยัการแบ่งปันขอ้มูลท่ีมาก และยงัตอ้งการระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงดว้ย 

 
ค) การจดัการคลงัสินคา้กบัการบริการ 
การคลงัสินคา้กบัการบริการมีความสัมพนัธ์กนัมาก กล่าวคือ ในกิจการบางประเภทตอ้งการระดบัการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ืรวดเร็วและแม่นยาํ เช่น ระบบ Quick response ในธุรกิจสินคา้อุปโภค บริโภค (Consumable 
product) นั้น จาํเป็นตอ้งใชค้ลงัสินคา้และระบบการจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ เป็นตน้ 

 
1.3 กิจกรรมภายในคลงัสินคา้ 

คลงัสินคา้มีกิจกรรมมากมายเพ่ือใหเ้กิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ เน้ือหาต่อไปน้ีอธิบายกิจกรรมต่างๆ ท่ีสาํคญัภายใน
คลงัสินคา้ ท่ีควรไดรั้บการจดัระบบการงานเป็นอยา่งดี 

 
ก) การรับสินคา้และการช้ีบ่งสถานะของสินคา้ 
กระบวนการรับสินคา้เขา้คลงั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบสินคา้ (ตรวจปริมาณ) การบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การช้ีบ่งสถานะของสินคา้ เป็นตน้ 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งของกระบวนการรับสินคา้ของบริษทัแห่งหน่ึง 
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ภาพแสดงป้าย (Tag) แสดงสถานะของสินคา้ 

 
ข) การเคล่ือนยา้ยภายในคลงัสินคา้ 
การเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงั รวมถึงการเคล่ือนยา้ยทุกประเภท ซ่ึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายต่างๆ ทั้งน้ี รายละเอียดของ

การเคล่ือนยา้ยและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจะไดแ้สดงไวใ้นบทท่ี 6 
 
ค) การจดัเกบ็ 
การจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัเป็นเร่ืองเก่ียวการนาํสินคา้เขา้จดัเก็บ ซ่ึงตอ้งไม่ทาํใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพหรือแตกหกัเสียหาย 

ซ่ึงมีคาํแนะนาํในการจดัเกบ็หลายประการ คือ การจดัเกบ็สินคา้ท่ีนํ้าหนกัมากไวท่ี้ดา้นล่าง หรือการเกบ็สินคา้ท่ีเคล่ือนไหวเร็วไวใ้กล้
ประตู ซ่ึงรายละเอียดของการจดัเก็บจะไดแ้สดงไวใ้นบทท่ี 4 นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมถึงการกาํหนดตาํแหน่งของสถานท่ีจดัเก็บ 
(Location address) ดว้ย (ดูภาพประกอบ) 

 

 
ภาพแสดงตาํแหน่งท่ีอยู ่(Location address) ของสถานท่ีจดัเกบ็ 

 
ง) การหยบิสินคา้ 
การหยบิสินคา้เร่ืองท่ีสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึงของการจดัการคลงัสินคา้ รายละเอียดจะไดแ้สดงไวใ้นบทท่ี 4 แต่โดยพื้นฐาน

แลว้การหยบิสินคา้มีหลกัการ 3 ประการ คือ ผูห้ยบิเดินไปยงัตาํแหน่งของสินคา้ ผูห้ยบิขบัข่ีไปยงัตาํแหน่งของสินคา้ และ สินคา้
เคล่ือนท่ีมายงัตาํแหน่งของผูห้ยบิ 
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ภาพแสดงตวัอยา่งของกระบวนการหยบิสินคา้ของบริษทัแห่งหน่ึง 
 
จ) การบรรจุ และหีบห่อ 
สินคา้จะไดรั้บการบรรจุ เพื่อป้องกนัการชาํรุดระหว่างการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงบรรจุภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์นโยบายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง ทั้งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ การเดินทาง การจราจร ส่ิงท่ีควร
พิจารณาคือ กล่องหรือตูจ้ดัเกบ็สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีพึ่งจะเกิดข้ึน 

 
ฉ) การขนส่ง 
การขนส่งท่ีดีเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีถูกตอ้งและตรงตามเวลา ซ่ึงควรพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี คือ ปริมาณของสินคา้ท่ีจะ

ขนส่งทั้งหมด นํ้าหนกัหรือปริมาตรของสินคา้ทั้งหมด จาํนวนของจุดขนส่ง ระยะทางเก่ียวขอ้ง รูปแบบการขนส่ง วนัท่ีตอ้งส่งสินคา้
ไปถึง เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง และความปลอดภยัจากการขนส่ง 

 
ช) การชัง่ ตวง วดั และ การตรวจนบั 
การชัว่ ตวง วดั และการตรวจนบั ซ่ึงอาจจะทาํเป็นการตรวจนบัประจาํปี หรือการตรวจนบัทุก 6 เดือน หรือการตรวจนบั

อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการทวนสอบวา่ ปริมาณสินคา้ในบญัชี ตรงกบัปริมาณท่ีมีอยูจ่ริงมากนอ้ยเพียงใด 
 
ซ) การจดัเกบ็และส่งถ่ายขอ้มูล 
งานเอกสารและการเกบ็บนัทึกของกิจกรรมทั้งหมดของคลงัสินคา้ ซ่ึงอาจเกบ็ในรูปของเอกสารหรือเป็นขอ้มูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีตอ้งสามารถนาํขอ้มูลออกมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เพื่อการประสิทธิภาพในการทาํงานของคลงัสินคา้
ประจาํปี หรือการสอบกลบัของลูกคา้เม่ือสินคา้มีปัญหา เป็นตน้ 

 
1.4 ดชันีวดัประสิทธิภาพการทาํงานของคลงัสินคา้ 

การช้ีบ่งวา่คลงัสินคา้มีประสิทธิภาพหรือไม่ จาํเป็นตอ้งใชด้ชันีช้ีวดั เพื่อวดัผลการทาํงาน ซ่ึงดชันีช้ีวดัผลการทาํงานของ
คลงัสินคา้มีอยูม่ากมาย ในเอกสารส่วนน้ีจะอธิบายดชันีบางประเภทซ่ึงเป็นท่ีใชก้นัทัว่ไป 

ก) อตัราการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี (Space utilization) 
ข) ระยะทางการขนถ่ายรวม (การจดัเกบ็และหยบิสินคา้) (Distance) 
ค) เวลาในการนาํสินคา้เขา้จดัเกบ็ 
ง) เวลาในการหยบิสินคา้ (Picking time) 
จ) อตัราการหยบิของผดิพลาด (Picking error) 
ฉ) อตัราการแตกหกั เสียหายของสินคา้ และ อตัราการเกิดอุบติัเหตุภายในคลงัสินคา้ 
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2. การหาทาํเลท่ีตั้ง ขนาดของคลงัและการวางผงัคลงัสินคา้ 
 

ในบทน้ีจะอธิบายถึงหลกัการทัว่ไปของการเลือกทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ (Location selection) แนวทางการ
กาํหนดขนาดของคลงัสินคา้ และการวางผงัคลงัสินคา้ (Layout) ซ่ึงจะมีรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 

 
2.1 การเลือกทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ 

การพิจารณาเลือกทาํเลท่ีตั้ งของคลังสินค้าเป็นการตัดสินใจขั้นต้นของการจัดการคลังสินค้า (Warehousing 
Management) ในอดีตมีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอไวห้ลายวิธีทั้งการพิจารณาในระดบัมหาภาคและจุลภาค แต่อย่างไรก็ตามใน
เอกสารส่วนน้ีจะพิจาณาตามแนวทางของ Edgar M. Hoover (อา้งถึงใน คาํนาย 2546) ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางการพิจารณา
ไว ้3 แนวทางดงัต่อไปน้ี 

 
ก) การเลือกทาํเลใกลแ้หล่งตลาด 
การสร้างคลงัสินคา้ใกลแ้หล่งตลาดคือการกาํหนดกลยทุธ์ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วท่ีสุด 

โดยการกาํหนดทาํเลท่ีตั้งใหใ้กลก้บัแหล่งตลาดตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี เช่น รอบเวลาในการสั่งสินคา้ ขนาดในการ
สั่งสินคา้ ค่าขนส่ง รูปแบบการขนส่ง ยานพาหนะในการขนส่ง การบรรจุภณัฑ ์ โดยคลงัสินคา้ท่ีใกลแ้หล่งตลาดน้ี เหมาะสาํหรับ
สินค้าท่ีต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค สินค้าท่ีสามารถขนส่งได้เป็นจาํนวนมากๆ จากแหล่งผลิตไปยงั
คลงัสินคา้ สินคา้ท่ีมีการบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมต่อการขนส่งแบบปริมาณมาก (Mass Transportation) เช่น การขนส่งดว้ย
รถบรรทุกขนาดใหญ่ การขนส่งดว้ยรถไฟ เป็นตน้ 

 
ข) การเลือกทาํเลใกลแ้หล่งผลิต 
การสร้างคลงัหรือโรงงานใกลแ้หล่งผลิตหรือแหล่งวตัถุดิบ จะทาํใหค้วามสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ลดลง แต่มูลเหตุท่ีตอ้งสร้างคลงัสินคา้หรือโรงงานไวใ้กลแ้หล่งวตัถุดิบ ก็เพื่อตอ้งการประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบ มายงัโรงงาน
หรือคลงั (โดยทัว่ไปเป็นคลงัวตัถุดิบ) และยงัเป็นการสะดวกและง่ายต่อการนาํวตัถุดิบเขา้ไปแปรรูปยงัโรงงานต่อไป ทั้งน้ีปัจจยัท่ี
ส่งผลให้คลังต้องอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดิบคือ อายุของวตัถุดิบ การกระจายตัวของพื้นท่ีเพาะปลูก (หรือแหล่งวตัถุดิบ) เป็นต้น 
ตวัอย่างเช่น การสร้างคลงัวตัถุดิบของมนัสําปะหลงั (ลานมนั) ตามบริเวณไร่มนั หรือ การสร้างโรงงานแปรรูปมนัสาํปะหลงัตาม
บริเวณท่ีมีไร่มนัสาํปะหลงัหนาแน่น เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของการขนส่งหวัมนัสาํปะหลงัสดจากไร่ ไปยงัลานมนัหรือโรงงาน
แป้งมนั เป็นตน้ 

 
ค) การเลือกทาํเลอยูก่ึ่งกลางระหวา่งตลาดและแหล่งผลิต 
การเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งตลาดและแหล่งผลิตจะใหค้วามสามารถในการตอบสนองต่อลูกคา้ไดดี้กวา่แบบท่ี

สองแต่ตํ่ากวา่แบบท่ีหน่ึง โดยทาํเลท่ีตั้งแบบน้ีเหมาะสาํหรับการผลิตท่ีมีโรงงานหลายแห่ง กระจายอยูใ่นหลานพื้นท่ี โดยคลงัสินคา้
แบบน้ีจะทาํหนา้ท่ีเสมือนจุดรวบรวมและกระจายสินคา้อิสระ (Consolidate point) ซ่ึงการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมตอ้ง
คาํนึงถึงตน้ทุนการขนส่งโดยรวม เป็นหลกั 

 
การพิจารณาเลือกทาํเลท่ีตั้งตามแนวทางทั้งสามเป็นการพิจารณาเชิงคุณภาพ แต่อยา่งไรก็ตามในอดีตไดมี้ผูพ้ฒันาตวัแบบ

ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งเชิงปริมาณไวม้ากมาย ในเอกสารฉบบัน้ีจะกล่าวถึงตวัแบบการเลือกทาํเลท่ีตั้งบางตวัแบบเท่านั้น ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
กนัโดยทัว่ไปและมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
- ตวัแบบจุดศูนยถ่์วง (Centre of Gravity Model) 
ตวัแบบการคาํนวณหาจุดศูนยถ่์วง (Gravity point) ซ่ึงจะใชเ้ป็นจุดท่ีตั้งของคลงัสินคา้ จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูล 2 

รายการคือ ปริมาณอุปสงคข์องการขนส่ง (Transportation demand) และค่าตาํแหน่งพิกดั (Coordinate) ของพ้ืนท่ี
ต่างๆ โดยทัว่ไปจะกาํหนดสญัลกัษณ์ประกอบการอธิบายดงัต่อไปน้ี 

ให ้ i   แทน ดชันีแสดงตาํแหน่งของจุดต่างๆ โดยทั้งจุดตน้ทางและปลายทางการขนส่ง 
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di แทน อุปสงคข์องการขนส่งท่ีตาํแหน่ง i ทั้งขนเขา้และขนออก (Transportation demand) 
  xi แทน ค่าพิกดัในแนวด่ิงของตาํแหน่ง i (ดว้ยระบบ GPS แบบ UTM ซ่ึงใชท้ัว่ไปในทางทหาร ) 
 yi แทน ค่าพิกดัในแนวราบของตาํแหน่ง i 
 
ดงันั้น จะสามารถคาํนวณหาค่าพิกดัของจุดศูนยถ่์วง (Xg,Yg) ทั้งในแนวด่ิงและแนวราบไดส้มการต่อไปน้ี 

Xg = ∑
i

ii xd /∑
i

id        (1) 

Yg = ∑
i

ii yd /∑
i

id        (2) 

ตวัอย่างต่อไปน้ีแสดงการประยุกต์ใช้ตวัแบบจุดศูนยถ่์วงเพื่อคาํนวณหาตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้ สมมุติว่าตาราง
ต่อไปน้ีแสดงอุปสงคข์องการขนส่งและตาํแหน่งพิกดัของจงัหวดัต่างๆ ท่ีเป็นตน้ทางหรือปลายการขนส่ง 

 
ตารางแสดงตวัอยา่งการคาํนวณหาจุดศูนยถ่์วงเพื่อหาตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้ 

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปริมาณ (ตนั) N (X) E (Y) 
1 เลย 1,306,014 17.41309 101.68712 
2 หนองบวัลาํภู 661,107 17.16886 102.32376 
3 อุดรธานี 4,288,614 17.41583 102.97412 
4 หนองคาย 620,209 18.03875 103.21835 
5 สกลนคร 922,453 17.46248 103.78090 
6 นครพนม 423,788 17.46797 104.47516 
7 มุกดาหาร 953,584 16.57612 104.52182 
8 ยโสธร 488,935 15.97516 104.31052 
9 อาํนาจเจริญ 411,084 15.82972 104.63432 

10 อุบลราชธานี 1,244,057 15.35224 104.98009 
11 ศรีสะเกษ 1,070,680 14.99824 104.36266 
12 สุรินทร์ 1,431,341 14.81713 103.66564 
13 บุรีรัมย ์ 2,120,138 14.88848 103.02626 
14 มหาสารคาม 1,236,307 16.01906 103.13328 
15 ร้อยเอด็ 1,321,568 15.88734 103.76443 
16 กาฬสินธ์ิ 3,691,603 16.64747 103.60802 
17 ขอนแก่น 5,396,658 16.37306 102.60915 
18 ชยัภูมิ 3,854,758 15.92302 101.95604 
19 นครราชสีมา 10,606,820 15.28912 102.32925 
  Gravity Point 16.06911 102.93042 
 
- การพิจารณาปัจจยัแบบถ่วงนํ้าหนกั (The Weighted-Factor Rating Model) 
การพิจารณาเลือกทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ดว้ยการพิจารณาปัจจยัแบบถ่วงนํ้าหนกัมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กาํหนดปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการคดัเลือกท่ีตั้ง โดยสามารถกาํหนดไดโ้ดยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหลายๆ 

ท่านหรือการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวจิยัท่ีก่ียวขอ้ง 
2. ใหน้ํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั ซ่ึงโดยปกติจะมีค่านํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยท่ีนํ้ าหนกัของทุกปัจจยั

รวมกนัได ้1 
3. กาํหนดตวัเลือกของสถานท่ีตั้งคลงัสินคา้หลายๆ ท่ี (Candidate) 
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4. พิจารณาใหค้ะแนนแต่ละสถานท่ีในแต่ละปัจจยั โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 
5. คูณคะแนนในแต่ละปัจจยักบันํ้าหนกัของแต่ละปัจจยั 
6. สถานท่ีตั้งท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด จะเป็นสถานท่ีตั้งท่ีสมควรเลือก 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงตวัอย่างการประยุกต์ใชก้ารพิจารณาปัจจยัแบบถ่วงนํ้ าหนกั เพื่อหาท่ีตั้งของคลงัสินคา้ จากตาราง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีตั้งมีทั้งหมด 5 ปัจจยั คือ ตน้ทุนค่าแรงของแต่ละสถานท่ี ความใกลชิ้ดตลาด ห่วงโซ่อุปทานท่ี
รองรับ คุณภาพชีวิต และความมัง่คงของรัฐบาลทอ้งถ่ิน โดยท่ีสถานท่ีท่ีเป็นตวัเลือกมีทั้งหมด 3 ประเทศ คือ จีน สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย จากการพิจารณาคะแนนของแต่ละสถานท่ีในแต่ละปัจจยัและนาํผลมาคูณกนัตามขั้นตอนท่ี 5 จะไดว้า่ ประเทศจีน เป็น
ประเทศท่ีเป็นทางเลือกของตั้งคลงัสินคา้สาํหรับตวัอยา่งน้ี เพราะมีคะแนนรวมสูงท่ีสุด คือ 84 คะแนน โดยท่ีประเทศท่ีมีคะแนน
เป็นลาํดบัท่ีสองคือ สิงคโปร์ (74 คะแนน) และประเทศอินโดนีเซียเป็นลาํดบัสุดทา้ย (68 คะแนน) 

 
ตารางแสดงตวัอยา่งของการประยกุตใ์ชก้ารพิจารณาปัจจยัแบบถ่วงนํ้าหนกั 

 คะแนน 
ปัจจยั นํ้าหนกั จีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

ตน้ทุนค่าแรง 0.20 100 40 90 
ความใกลชิ้ดตลาด 0.15 100 60 80 
ห่วงโซ่อุปทานท่ีรองรับ 0.25 80 80 60 
คุณภาพชีวติ 0.30 70 90 60 
ความมัง่คงของรัฐบาล 0.10 80 100 50 
 คะแนนถ่วงนํ้าหนกั 84 74 68 

 
นอกจากการใช้ตวัแบบจุดศูนยถ่์วงและการพิจารณาปัจจยัแบบถ่วงนํ้ าหนักแลว้ การเลือกทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ยงั

สามารถทาํไดอี้กหลายวิธี เช่น การใชต้วัแบบคณิตศาสตร์ (Optimization) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Break even point 
analysis) การประยกุตใ์ชก้ารตดัสินใจแบบการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process) เป็นตน้ 

 
2.2 แนวทางการกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้ 

การกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้เป็นเร่ืองท่ีสําคญั ทั้งน้ีขนาดของคลงัสินคา้จะแปรผกผนักบัจาํนวนคลงัสินคา้ โดยท่ี
ปัจจยัต่างๆ ท่ีควรคาํนึงถึงในการกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้มีดงัต่อไปน้ี 

 
ก) ขนาดของสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์และปริมาณของสินคา้ท่ีตอ้งจดัเก็บ ทั้งน้ีสามารถคาํนวณหาไดโ้ดยพิจารณาถึง

ความสามารถในการจดัเก็บของคลงัสินคา้ (Capacity) กล่าวไดว้่าตอ้งพิจารณาหาว่าคลงัสินคา้ตอ้งการเก็บ
สินคา้เป็นปริมาณก่ีช้ิน ก่ีกล่อง ก่ีตนั ก่ีลิตร หรือก่ีพาเลท เป็นตน้ 

ข) ระดบัการบริการของคลงัสินคา้ โดยท่ีคลงัสินคา้ท่ีมีระดบัการบริการสูงจะตอ้งการใชพ้ื้นท่ีมาก ส่วนคลงัท่ีมีระดบั
การบริการตํ่าจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีนอ้ยลง ทั้งน้ีสถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้กจ็ะมีผลเช่นเดียวกนั  

ค) รอบเวลาในการนาํสินคา้เขา้หรือออก ทั้งน้ีสินคา้ท่ีมีรอบระยะเวลาในการนาํเขา้หรือออกท่ีนาน จะตอ้งการพื้นท่ีใน
การจดัเก็บท่ีมากข้ึน ส่วนคลงัสินคา้ท่ีมีรอบระยะเวลาในการนาํสินคา้เขา้และออกท่ีสั้นจะสามารถลดพ้ืนท่ีของ
คลงัสินคา้ลงได ้ ตวัอยา่งเช่นคลงัสินคา้แบบ Cross docking อาจจะไม่ตอ้งมีพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้เลย
หรือมีปริมาณท่ีนอ้ยกไ็ด ้เป็นตน้ 

ง) การกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้ตอ้งคาํนึงปริมาณของสินคา้ท่ีตอ้งการจดัเก็บมากท่ีสุดเท่าท่ีตอ้งการ และรวมกบั
พื้นท่ีสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในคลงัสินคา้ดงั เช่น รูปแบบการวางผงัคลงัสินคา้ ประเภทของชั้นวาง 
การจดัเกบ็ การเคล่ือนยา้ย อุปกรณ์ขนถ่าย และทางเดินหรือทางถนนท่ีตอ้งการ และการใชพ้ื้นท่ีในแนวสูง เป็นตน้ 
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2.3 การวางผงัคลงัสินคา้ 
ภายหลงัจากการเลือกทาํเลท่ีตั้งและกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้แลว้ การดาํเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการวางผงั

คลงัสินคา้ ซ่ึงกคื็อการกาํหนดตาํแหน่งท่ีตั้งของหน่วยงานต่างๆ ภายในคลงัสินคา้ การกาํหนดท่ีตั้งของชั้นวางสินคา้และการกาํหนด
ทางเดินหรือทางรถวิง่หรือการจราจรภายในคลงัสินคา้ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีท่ีสุด เช่น มีการใชพ้ื้นท่ีท่ีมากท่ีสุด 
มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นตน้ ภาพดา้นล่างแสดงตวัอยา่งของผงัของคลงัสินคา้ชนิดหน่ึง ซ่ึงจะแสดงถึงพื้นท่ี
ในการวางสินคา้และทางเดินในการนาํสินคา้เขา้และออกจากคลงัสินคา้ 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งของผงัของคลงัสินคา้ (Layout) 

 
รูปแบบการวางสินค้าและอุปกรณ์ช้ันวางสินค้า 

การวางผงัคลงัสินคา้ตอ้งคาํนึงองค์ประกอบหลายดา้น องคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดคือรูปแบบของการจดัวางสินคา้และ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บ (ชั้นวาง) รายละเอียดต่อไปน้ีจะแสดงถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของรูปแบบการวางสินคา้และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
จดัเกบ็ สินคา้แบบต่างๆ 
 
  ก) การวางสินคา้แบบ Block Stacking 
  รูปแบบการวางสินคา้ท่ีเป็นพื้นฐาน คือ การวางสินคา้บนพื้นโดยไม่ไดใ้ชช้ั้นวางสินคา้ (Shelf or Rack) การวาง
สินคา้แบบน้ีมีช่ือเรียกวา่ Block Stacking เป็นวิธีจดัเก็บแบบพ้ืนฐานท่ีสุด นัน่คือการตั้งสินคา้บนพาเลท (Pallet) โดย
ตั้งข้ึนจากดา้นล่างกบัพื้นคลงัสินคา้ และตั้งซอ้นพาเลท 2-3 ชั้น ข้ึนอยูก่บัความแขง็แรง ของบรรจุภณัฑ ์ขอ้เด่นของการจดัวางแบบ 
Block Stack คือประหยดัค่าใชจ่้ายทางดา้นอุปกรณ์ มีความยดืหยุน่พอสมควรในการจดัเรียงพื้นท่ีท่ีใชต้ั้งบนพาเลท และเปล่ียน
สถานท่ีจดัเกบ็ไดง่้าย ขอ้เสีย คือ การจดัเรียงกองไม่สามารถทาํเป็นกองโต มิฉะนั้นจะไม่สามารถหยบิสินคา้ท่ีวางอยูต่รงกลางหรือท่ี
อยูลึ่กเขา้ไปได ้วธีิจดัเกบ็น้ีเหมาะสาํหรับสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเขา้ออกเร็ว 
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ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้แบบ Block Stacking 

 
  ข) การวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Selective Pallet Racking 
  Selective Pallet Racking ประกอบดว้ยโครงเหลก็ท่ีจดัในแนวตั้งและประกอบดว้ย Load Beam 
สาํหรับ Selective เป็นวิธีจดัเก็บท่ีมีแพร่หลายสาํหรับสินคา้ท่ีตั้งบนพาเลท (Palletized Goods) และเป็นระบบการ
จดัเก็บท่ีง่ายและถูกกวา่ระบบจดัเก็บอ่ืนๆ ยกเวน้ Block Stacking ภาพต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่งของ Selective Pallet 
Racking  

 

                                                         
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Selective Pallet Racking 
 

  ค) การวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Drive in Racking 
  Drive in Racking เป็นวิธีจดัเก็บท่ีมีปริมาณ Pallet จดัเก็บจาํนวนต่อเน่ืองโดยไม่มีทางเดินระหวา่ง Rack 
ภาพต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่งของ Drive in Racking 

 

                                                                             
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Selective Pallet Racking 
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  ง) การวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Pallet flow rack 
  Pallet flow rack เป็นวิธีจดัเก็บท่ีมี Pallet จดัเก็บอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีพาเลทจะไหลเคล่ือนท่ี โดยมีทิศทางการ
ไหลดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Pallet flow rack 
 
  จ) การวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Mobile pallet racking 
  Mobile pallet racking เป็นวธีิจดัเกบ็โดยท่ีชั้นวางสามารถเคล่ือนท่ีได ้ดงัรูป 
 

        
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Mobile pallet racking 
 
  นอกจากน้ียงัมีชั้นวางสินคา้แบบต่างๆ ซ่ึงมีความหลากหลายดงัไดแ้สดงดงัรูปต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Standard shelving 
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ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Small part shelving 
 

 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Carton live shelving 
 

 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของการวางสินคา้ดว้ยชั้นวางแบบ Long span shelving 
 
การวางผงัคลงัสินค้า 
  การวางผงัคลงัสินคา้ตอ้งคาํนึงองคป์ระกอบหลายดา้น นอกเหนือจากรูปแบบและรูปร่างของอุปกรณ์ต่างๆ และชั้นวาง
แลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

- ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชพ้ื้นท่ีต่างๆ เช่น พิน้ท่ีจดัเกบ็ สาํนกังาน จุดรับ จุดส่งสินคา้ เป็นตน้ 
- กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในพื้นท่ีจดัเกบ็ ควรตอ้งมีประสิทธิภาพโดยมีระยะทางโดยรวมตํ่าท่ีสุด 
- ลดค่าใชจ่้ายดาํเนินการและค่าใชจ่้ายประเภทการจดัเกบ็ตามความเหมาะสม 
- ลดการบริหารและกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนสินคา้ใหม้ากท่ีสุด 
- ใหมี้ความยดืหยุน่ในการเกบ็และการกระจายสินคา้ 
- บรรยากาศการทาํงานและระดบัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
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  หลกัการวางผงัคลงัสินคา้ท่ีสาํคญัคือ 

- ควรให้เส้นทางการทาํงานเป็นเส้นตรง ซ่ึงจะสามารถทาํให้สินคา้ต่างๆ มีการเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนั ทาํให้
ง่ายต่อระบบการขนถ่าย การวางผงัในลกัษณะน้ีเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมโดยทัว่ไป 

- ควรใหมี้ความยดืหยุน่พอสมควร และไม่ยดืหยุน่มากจนเกินไป จนทาํใหข้าดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
- การกาํหนดจุดรับ จุดส่งสินคา้ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจใชเ้ป็นจุดเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัก็ได ้แต่ควรเลือกจุดท่ีทาํให้

เกิดการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  การวางผงัท่ีมีระยะทางเคล่ือนท่ีส่วนมากเป็นเส้นตรง ระยะการเคล่ือนท่ีของพนกังานและสินคา้ตอ้งสั้น กะทดัรัด ดงันั้น 
ช่องทางเดินควรจะแคบท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดแ้ละไม่ควรเป็นทางตนั โดยทัว่ไปผงัคลงัสินคา้ควรมีความยดืหยุน่ สามารถเปล่ียนแปลง
การจดัเก็บไดพ้อสมควร ไม่มีการกาํหนดเส้นแบ่งช่องทางเดิน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยทัว่ไปขั้นตอนในการ
ออกแบบคลงัสินคา้มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

- กําหนดวตัถุประสงค์ของการวางผงัคลังสินค้า เช่น ต้องการออกแบบให้คลังสินค้ามีระดับการบริการท่ีดี 
(Service level) มีระยะเวลาในการหยิบสินคา้ท่ีนอ้ย (Picking time) หรือตอ้งการผงัท่ีใชป้ระโยชน์
พื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด (Space utilization) หรือเป็นคลงัสินคา้แบบ Cross docking หรือตอ้งการผงั
คลงัสินคา้ท่ีมีความยดืหยุน่สูงเพราะมีแบบของผลิตภณัฑเ์ป็นจาํนวนมาก เป็นตน้ 

- ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขนาดของพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดของสินคา้คงคลงั ยอดขายและ
ความถ่ีในการจดัเก็บและหยบิสินคา้ ขนาดของสาํนกังาน ขนาดของเส้นทางต่างๆ ท่ีตอ้งการ ขนาดของอาคาร ชั้น
วาง ความสูงแนวด่ิง ประตู ดาดฟ้า เพดาน ถงัดบัเพลิง ปลัก๊ไฟ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

- วเิคราะห์ขอ้มูล ต่างๆ เพื่อกาํหนดแผนท่ีตั้งของหน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 
ก) การประเมินขอ้มูลดา้นต่างๆ เพื่อกาํหนดอุปกรณ์ในการขนถ่าย (Material handling) เช่น การ

วิเคราะห์รายการสินคา้ หรือ SKU - Stock Keeping Unit ประเภทของหีบห่อ 
(Package type) จาํนวนหีบห่อในหน่ึงหน่วยขนถ่าย (Unit load หรือ pallet) ขนาดความ
กวา้ง x ยาว x สูง และนํ้าหนกัของหน่ึงหน่วยขนถ่าย เป็นตน้ 

ข) การประเมินกาํหนดท่ีตั้งของสถานท่ีจดัเกบ็ ชั้นวางต่างๆ กล่าวคือกาํหนดช่องและตาํแหน่งท่ีวางของชั้น
จดัเก็บต่างๆ  และการออกแบบระบบจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีหลายระบบ รายละเอียดดูไดจ้าก
เน้ือหาบทท่ี 4 

ค) การประเมินทางเดิน ในการคาํนวณพื้นท่ีทั้งหมดของคลงัสินคา้จะตอ้งพิจารณาความตอ้งการของพื้นท่ี
ทางเดิน เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเขา้ถึงจุดเก็บสินคา้            และใชเ้พื่อผา่นไปตามส่วนต่างๆของ
คลงัสินคา้ การพิจารณาทางเดินตอ้งคาํนึงถึง การนาํสินคา้เขา้เก็บกบัการจ่ายสินคา้ ใหเ้กิดข้ึนในเวลา
เดียวกนัหรือไม่ คนจดัสินคา้ จะทาํงานท่ีทางเดินระหวา่งท่ีรถฟอร์คลิฟท ์(Forklift) ทาํงานหรือไม่ 
จะตอ้งประเมินถึงเปอร์เซ็นตพ์ื้นท่ีวา่งในการจดัเกบ็ท่ีพึงเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้จดัเกบ็และกระจาย
สินคา้แบบคงท่ี (Fixed Storage) พื้นท่ีว่างจะเกิดข้ึนไดถึ้ง 20% ในขณะท่ีจดัแบบสุ่ม 
(Random System) เปอร์เซ็นตสู์ญเสียจะนอ้ยลง 

ง) สรุปความตอ้งการใช้พื้นท่ีในคลงัสินคา้ โดยคาํนวณพื้นท่ีท่ีใช้ในการจดัเก็บสินคา้ สรุปประเภทการ
จดัเกบ็ เช่น ประเภทและขนาดของพาเลทและชั้นวาง (Pallet and rack) ความกวา้ง ความยาวของ
ทางเดิน พื้นท่ีว่างท่ีจะพึงเกิดข้ึนจากประเภทของการจดัเก็บ พื้นท่ีท่ีเป็นจุดพกัสินคา้ สําหรับการรับ
สินคา้ และการจ่ายสินคา้ และสาํนกังาน 

- กาํหนดแผนและแนวทางเลือก โดยกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการสร้างต่างๆ ตลอดจนการสร้างแบบจาํลองซ่ึง
อาจเป็นกระดาษแขง็ พิมพเ์ขียวหรือพลาสติก เป็นตน้ 

- ดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงาน 
- การติดตามผลงาน 
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3. การประยกุตร์ะบบ SLP (Systematic Layout Planning) ในการวางผงัคลงัสินคา้ 
 

ในบทน้ีจะอธิบายถึงกระยกุตว์ิธีการวางผงัแบบ SLP (Systematic Layout Planning) เพื่อทาํการวางผงั
คลงัสินคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 แนวคิดการวางผงัดว้ยวธีิ SLP 
 กระบวนการวางผงัแบบ SLP เป็นกระบวนการวางผงัแบบลองผิดลองถูก (Trail and error) ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ี
ระดบัของความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ วา่ควรมีการวางใกลก้นัหรือไม่ โดยพิจารณาระดบัความใกลชิ้ดของ
แต่ละแผนกทีละคู่จนครบทุกคู่ ตวัอยา่งต่อไปน้ีแสดงขั้นตอนการใชก้ระบวนการ SLP เพื่อวางผงัร้านคา้แห่งหน่ึง 
 

ก) การกาํหนดเหตุผลเพ่ือกาํหนดระดบัความสมัพนัธ์ 
ขั้นตอนแรกในกระบวนการ SLP คือ การกาํหนดสัญญลกัษณ์ของเหตุผลต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการประเมินระดบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ตารางขา้งล่างแสดงตวัอยา่งของการกาํหนดสัญญลกัษณ์ (Code) ของเหตุผล
เพื่อใชใ้นการประเมินระดบัความสมัพนัธ ์

 
ตารางแสดงสญัญลกัษณ์ของเหตุผลท่ีใชใ้นการกาํหนดระดบัความสมัพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข) การกาํหนดสญัญลกัษณ์แสดงระดบัความใกลชิ้ด 
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การกาํหนดสญัญลกัษณ์เพื่อใชแ้สดงระดบัความใกลชิ้ด ซ่ึงจะใชเ้ป็นตวั

บ่งช้ีถึงระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนก หรือกิจกรรมต่างๆ วา่ควรอยูใ่กลชิ้ดกนั หรือห่างกนัมากนอ้ยเพียงใด ตารางดา้นล่างแสดง
ตวัอยา่งของการกาํหนดสญัญลกัษณ์เพื่อแสดงระดบัความใกลชิ้ด 

 
ตารางแสดงสญัญลกัษณ์แสดงระดบัความใกลชิ้ดของแผนกต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Reason 

Type of customer 

Ease of supervision 

Common personnel 

Contact necessary 

Share same price 

Psychology 

Value 

A 

E 

I 

O 

U 

X 

Closeness Line 
code 

Numerical 
weights 

Absolutely necessary 

Especially important 

Important 

Ordinary closeness OK 

Unimportant 

Undesirable 

16 

8 

4 

2 

0 

80 
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ค) การประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกต่างๆ เป็นคู่ๆ 
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การนาํสญัญลกัษณ์แสดงเหตุผล และสัญญลกัษณ์แสดงความใกลชิ้ด มา

ทวนสอบความสัมพนัธ์ของแผนกต่างๆ โดยการประเมินระดบัความสัมพนัธ์เป็นคู่ๆ ซ่ึงในการประเมินน้ีอาจจะใชค้วามคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือการระดมสมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งก็ได ้ตารางดา้นล่างเป็นตวัอยา่งของการประเมินความสัมพนัธ์เป็นคู่ๆ ของธุรกิจ
แห่งหน่ึง 

ตารางแสดงตวัอยา่งการประเมินระดบัความใกลชิ้ดของแผนกต่างๆ 

 
 

ง) การวาดแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนก (Relationship diagram) 
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การนาํผลการประเมินความสัมพนัธ์มาสร้างเป็นแผนผงัแสดง

ความสมัพนัธ์ เพื่อสะทอ้นภาพรวมของระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกต่างๆ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งของแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ (Relationship diagram) 
 

จ) พฒันาผงัโดยพิจารณาจากผงัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนก 
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การนาํผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนก มาพฒันาผงัจริง โดยวาง

แผนกต่างๆ ลงพื้นท่ีจริง โดยพยายามเรียงแผนกต่างๆ โดยให้สอดคลอ้งกบัผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแผนกท่ีไดรั้บ ในการ
พฒันาผงัจริงน้ี อาจจะตอ้งมีการปรับผงัดว้ยกระบวนการลองผิดลองถูก (Trail and error) เพื่อใหไ้ดผ้งัจริงท่ีสอดคลอ้งกบัผงั
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกมากท่ีสุด 

 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งของผงัจริงท่ีไดโ้ดยพิจารณาจากแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ 

 
 

1 

2 

4 

3 

5 

U U

E

A

I
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3.2 การประยกุต ์SLP เพื่อวางผงักิจกรรมของคลงัสินคา้ 
 

ภาพต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ ภายในคลงัสินคา้ตวัอยา่งแห่งหน่ึง จากแผนภาพจะพบวา่ท่ีคลงัสินคา้
ตวัอยา่งมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงตอ้งการวางแผนวา่จะวางกิจกรรมต่างๆ ไวใ้นส่วนใดของคลงัสินคา้ ดว้ยหลกัการของ 
SLP ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของแต่ละกิจกรรมวา่ควรมีความใกลชิ้ดกนัมากนอ้ยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งผงัการกาํหนดความสมัพนัธ์กิจกรรมคลงัสินคา้ 
 
ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรม ตอ้งกาํหนดสัญญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์ก่อน ซ่ึงโดยทัว่ไปจะกาํหนด

สญัญลกัษณ์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางแสดงสญัญลกัษณ์ของความสมัพนัธ์ซ่ึงใชเ้ป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษและรหสัเหตุผลต่างๆ 

ลาํดบัความสาํคญั 
 

เหตุผลของความสาํคญั 
 

A     จาํเป็นอยา่งยิง่ 
E     สาํคญัพิเศษ 
 I     สาํคญั 
O     ใกลชิ้ดปกติ 
U     ไม่สาํคญั 
X      ไม่ตอ้งการ 
 

1.ดูแลตรวจตรา 
2.ความปลอดภยัในการทาํงาน 
3.การไหลของสินคา้ 
4.การไหลของงาน 
5.การควบคุมสินคา้ 
6.จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 
7.แบ่งปันพื้นท่ี 
8.สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 
9.การป้องกนัภยั 
 

 
จากแผนภาพความสัมพนัธ์จะไดว้า่ กิจกรรมการรับสินคา้ และกิจกรรมการตรวจสอบสินคา้ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั 

A คือ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ ดว้ยเหตุผลขอ้ท่ี 5 คือ เป็นเร่ืองของการควบคุมสินคา้ ดงันั้นในแผนภาพความสัมพนัธ์จึงใหร้ะดบั
คะแนนไวท่ี้ A-5 เป็นตน้ ในระดบัคะแนนของกิจกรรมอ่ืนๆ ก็จะพิจารณาดว้ยหลกัการเดียวกนัคือการพิจาณาเป็นคู่ๆ โดยตอ้ง
พิจารณาใหค้รบทุกคู่ สาํหรับในการใหค้ะแนนนั้นคงใชเ้ป็นการระดมความเห็นหรือการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นหลกั เน่ืองจาก

A 
5 

A 
3 

I 
3 

U 
U 

U 
U 

U O 
4 

 
E 
3  

O 
4  

O 
4 

 
O 
4 
 
O 
4  

O 
4 

U 
U 

U 

U 

U 
U 

U 
U 

U 
U 

O 
4 

O 
8 

 
E 
3 

U 

U 
O 
8 

X 
9 

 
E 
6 
 
E 
6 
 
E 
3 

I 
1 

A 
5 

X 
9 X 

9 X 
9 

O 
8 O 

8 I 
1 

I 
3 

U 

การรับสินค้า 

การจัดเกบ็บนช้ันวางเป็นฐาน 

การเบิกสินค้าจากช้ันวาง 

การเบิกสินค้าจากตู้ช้ันวาง 

พืน้ทีเ่ตรียมจัดส่ง 

การบริการโดยพนักงาน 

กระบวนการข้อมูล 

การตรวจสอบ 

ระบบการจัดเกบ็อตัโนมัติ 

การจัดเกบ็เป็นถัง 
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กระบวนการ SLP น้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นหลกั เม่ือพิจารณาครบทุกคู่แลว้ ก็จะสามารถนาํแผนภาพความสัมพนัธ์
ระหวา่งกิจกรรมไปสร้างเป็น แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ (Relationship diagram) ไดต้วัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งแผนภาพความสมัพนัธ์ของกิจกรรมคลงัสินคา้ต่างๆ (Relationship diagram) 

 
จากแผนภาพความสมัพนัธ์จะทราบถึงกิจกรรมท่ีควรอยูใ่กลชิ้ดกนั และกิจกรรมท่ีควรอยูห่่างกนั จากแผนภาพจะสามารถ

กล่าวไดว้า่ กิจกรรมท่ีควรอยูใ่กลก้นัคือ กิจกรรมการรับสินคา้ การตรวจสอบสินคา้ และ คลงัสินคา้อตัโนมติั ส่วนกิจกรรมท่ีควรอยู่
ใกลก้นัในระดบัรองลงมาคือ การตรวจสอบ การจดัเก็บ การเบิกจ่ายจากชั้นวาง นอกจากน้ีกิจกรรมการเบิกจากตูช้ั้นวางควรอยูใ่กล้
กบัพื้นท่ีจดัส่ง และกิจกรรมการรับสินคา้ควรอยูใ่กลก้บัการจดัวาง ส่วนกิจกรรม การบริการของพนกังาน กระบวนการขอ้มูลและ
การเบิกสินคา้ควรอยูใ่กลด้ว้ยระดบัปกติ เป็นตน้  

 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดงัแผนภาพ จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัตาํแหน่งของกิจกรรมต่างๆ ลงในผงั

ของคลงัสินคา้ และจะไดด้าํเนินการสร้างแบบจาํลองของผงัของคลงัสินคา้ เป็นลาํดบัต่อไป  
 

4. การแบ่งกลุ่มสินคา้ การนาํสินคา้เขา้คลงัและการจดัเกบ็และการนาํสินคา้ออกจากคลงั 
 
ถึงแมว้า่กิจกรรมในคลงัสินคา้จะมีมากมาย แต่กิจกรรมท่ีมีความสาํคญัมากนั้นมี 3 กิจกรรม คือ การแบ่งกลุ่มสินคา้ การ

นาํเขา้สินคา้เขา้คลงัและการจดัเกบ็สินคา้ และ การนาํสินคา้ออกจากคลงั ในบทน้ีจะใหร้ายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมดงักล่าว 
 

4.1 การจดักลุ่ม ABC และหลกัการของพาเรโต (ABC Analysis or Pareto’s Law) 
 

การนาํเขา้สินคา้เขา้คลงัและการจดัเก็บสินคา้นั้น เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ
คลงัสินคา้ สืบเน่ืองจากคลงัอาจมีปริมาณสินคา้เป็นจาํนวนมากและจาํนวนมากมายหลายชนิด การจดัแบ่งกลุ่มสินคา้จึงเป็นเร่ืองท่ี
สาํคญั การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Analysis) เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ตามกลุ่มสินคา้โดยการจดัลาํดบั
สินคา้ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรของสินคา้นั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A จะประกอบดว้ยสินคา้เพียงไม่ก่ีประเภทหรือมี
จาํนวน SKU (Stock Keeping Unit) นอ้ยแต่เป็นสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรมากท่ีสุด ส่วนสินคา้ท่ีมียอดขาย
หรือส่วนแบ่งกาํไรรองลงไปจะไดรั้บความสาํคญันอ้ยลงเป็น B และ C ตามลาํดบั  
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ภาพแสดงหลกัการแบ่งกลุ่ม ABC ตามหลกัการของพาเรโต 
 

James และ Jerry (1998) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง The Warehouse Management 
Handbook; the second edition ในเร่ืองการจดัตาํแหน่งการวางสินคา้ (Stock location assignment) โดย
ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารจดักลุ่ม ABC ไวว้า่เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในเร่ืองการจดักลุ่มเพื่อกาํหนดตาํแหน่งการวาง
สินคา้ โดยจะจดักลุ่มตามการเคล่ือนไหว (Movement) ของสินคา้ โดยจากการจดัสินคา้ตามเกณฑด์งักล่าวจะพบว่าสินคา้ท่ีมี
จาํนวนเพียง 20% นั้นจะมีการเคล่ือนไหว ของสินคา้มากถึง 80% ของสินคา้ทั้งหมด 

 
ตารางแสดงการจดักลุ่มตามวธีิการ ABC 

Classification Percent of SKUs Percent of Movement 
A 20% 80% 
B 25-30% 15% 
C 50-55% 5% 

 
โดยสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A นั้นควรเป็นสินคา้ท่ีองคก์รควรให้ความสาํคญัและควรมีการติดตามหรือการจดัการดูแล

อยา่งใกลชิ้ด เพราะเป็นสินคา้ท่ีขายดีและควรจดัตาํแหน่งในการจดัเก็บให้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีสะดวกต่อการจดัเก็บและสะดวกต่อการ
หยบิ (Pick) มากท่ีสุด มากกวา่สินคา้ประเภท B และ C แต่ทั้งน้ีในการใชเ้กณฑ ์ABC นั้น อาจมีการจดัแบ่งกลุ่มสินคา้เป็น
กลุ่มยอ่ยลงไดม้ากกวา่ 3 อนัดบั เช่นอาจจดัแบ่งเป็น A, B, C และ D ตามลาํดบัเพื่อเป็นการกระจายเปอร์เซ็นการเคล่ือนไหว
หรือยอดขายของสินคา้ในกลุ่ม A ออกมา เช่น สินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหว (Movement) หรือมียอดขาย 50% ใหจ้ดัอยูใ่นกลุ่ม 
A สินคา้กลุ่ม B เท่ากบั 30% สินคา้กลุ่ม C เท่ากบั 12% และ สินคา้กลุ่ม D เท่ากบั 8% เป็นตน้  
 
4.2   การนาํสินคา้เขา้คลงัและการจดัเกบ็ (Storage) 
 

James และ Jerry (1998) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง The Warehouse Management 
Handbook; the second edition ในเร่ืองการนาํสินคา้เขา้คลงัและการจดัเก็บ (Stock location 
methodology) โดยมีการจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเกบ็สินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
 

ก) การจดัเกบ็แบบไม่เป็นทางการ (Informal system) 
การจดัเก็บแบบไม่เป็นทางการ เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มีการบนัทึกตาํแหน่งการจดัเก็บเขา้ไวใ้นระบบ และ

สินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไวต้าํแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้นั้นจะเป็นผูท่ี้รู้ตาํแหน่งในการ
จดัเกบ็รวมทั้งจาํนวนท่ีจดัเกบ็ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่รูปแบบการจดัเกบ็น้ีเหมาะสาํหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ มีจาํนวนสินคา้หรือ SKU 
น้อย และมีจาํนวนตาํแหน่งจดัเก็บ (Location) ท่ีจดัเก็บน้อยดว้ย สําหรับในการทาํงานนั้นจะมีการแบ่งพนกังานท่ีรับผิดชอบ
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เฉพาะเป็นโซนๆ โดยท่ีแต่ละโซนนั้นไม่ไดมี้แนวทางการปฏิบติัในเร่ืองการจดัเก็บท่ีแน่นอน แลว้แต่พนกังานท่ีปฏิบติังานในโซน
นั้นๆ ดงันั้นจึงไม่ไดมี้แนวทางท่ีเหมือนกนั จึงทาํใหอ้าจเกิดปัญหาการจดัเก็บหรือการท่ีหาสินคา้นั้นไม่เจอในวนัท่ีพนงัานท่ีประจาํ
ในโซนนั้นไม่มาทาํงาน ตารางดา้นล่างจะแสดงการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของรูปแบบการจดัเกบ็สินคา้แบบไม่เป็นทางการ  
 

ตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเกบ็ไม่เป็นทางการ (Informal system) 
ขอ้ดี ขอ้เสีย 

-การบาํรุงรักษาตํ่า 
-มีความยดืหยุน่สูง 

- ยากต่อการช้ีตาํแหน่งของสินคา้  
- ข้ึนกบัการทาํงานของพนกังาน 
- ขาดประสิทธิภาพ 

 
 

ข) การจดัเกบ็แบบคงตาํแหน่ง (Fixed location system) 
แนวความคิดในการจดัเก็บสินคา้รูปแบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีท่ีว่า คือ สินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมี

ตาํแหน่งจดัเก็บท่ีกาํหนดไวต้ายตวัอยู่แล้ว ซ่ึงการจดัเก็บรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับคลงัสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก มีจาํนวนพนักงานท่ี
ปฏิบติังานไม่มากและมีจาํนวนสินคา้หรือจาํนวน SKU ท่ีจดัเก็บนอ้ยดว้ย โดยจากการศึกษาพบวา่แนวคิดการจดัเก็บสินคา้น้ีจะมี
ขอ้จาํกดัหากเกิดกรณีท่ีสินคา้นั้นมีการสั่งซ้ือเขา้มาทีละมากๆจนเกินจาํนวนตาํแหน่งจดัเก็บ (Location) ท่ีกาํหนดไวข้องสินคา้
ชนิดนั้นหรือในกรณีท่ีสินคา้ชนิดนั้นมีการสัง่ซ้ือเขา้มานอ้ยในช่วงเวลานั้น จะทาํใหเ้กิดพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้าํหรับสินคา้ชนิดนั้นวา่ง ซ่ึง
เป็นการใชพ้ื้นท่ีท่ีขาดประสิทธิภาพ (Low utilization)  
 

ตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของรูปแบบการจดัเกบ็สินคา้แบบคงตาํแหน่ง (Fixed location system) 
ขอ้ดี ขอ้เสีย 

-ง่ายต่อการจดัตั้งคลงั 
-ง่ายต่อการดูแลรักษา 

- ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีตํ่า 
- มีพื้นท่ีวา่งสาํหรับสินคา้ท่ีมีสต๊อกตํ่า 
- ตอ้งกาํหนดพื้นท่ีสาํหรับค่าสต๊อกสูงสุดของแต่ละสินคา้ 

 
ค) การจดัเกบ็แบบตามเลขสินคา้ (Part number system) 
การจดัเก็บแบบตามเลขสินคา้ (Part number system) มีแนวคิดใกลเ้คียงกบัการจดัเก็บแบบคงตาํแหน่ง 

(Fixed location system) โดยขอ้แตกต่างนั้นจะอยูท่ี่การเก็บแบบตามเลขสินคา้ (Part number system) นั้นจะมี
ลาํดบัการจดัเก็บเรียงกนั เช่น เลขสินคา้หมายเลข A123 นั้นจะถูกจดัเก็บก่อนเลขสินคา้หมายเลข B123 เป็นตน้ ซ่ึงการจดัเก็บ
แบบน้ีจะเหมาะกบับริษทัท่ีมีความตอ้งการส่งเขา้และนาํออกของเลขสินคา้ (Part number) ท่ีมีจาํนวนคงท่ีเน่ืองจากมีการ
กาํหนดตาํแหน่งการจดัเก็บไวแ้ลว้ ในการจดัเก็บแบบเลขสินคา้ (Part number) น้ีจะทาํใหพ้นกังานรู้ตาํแหน่งของสินคา้ไดง่้าย 
แต่จะไม่มีความยดืหยุน่ในกรณีท่ีองคก์รหรือบริษทันั้นกาํลงัเติบโตและมีความตอ้งการขยายจาํนวน SKU ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดปัญหา
เร่ืองพื้นท่ีในการจดัเกบ็ 
 

ตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเกบ็แบบตามเลขสินคา้ (Part number system) 
ขอ้ดี ขอ้เสีย 

-ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ 
-ง่ายต่อการเขา้ถึงสินคา้ 
-ง่ายต่อการจดัตั้งคลงั 

- ขาดความยดืหยุน่ 
- ยากต่อการปรับค่าปริมาณ 
- การเพิ่มชนิดของผลิตภณัฑ ์ทาํใหต้อ้งขยบัสินคา้ทั้งหมด 
- ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีตํ่า 
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ง) การจดัเกบ็ตามประเภทสินคา้ (Commodity system) 
การจดัเก็บตามประเภทสินคา้เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Product type) โดยมีการจดั

ตาํแหน่งการวางคลา้ยกบัร้านคา้ปลีกหรือตามซูเปอร์มาเก็ต (Supermarket) ทัว่ไปท่ีมีการจดัวางสินคา้ในกลุ่มเดียวกนัหรือ
ประเภทเดียวกันไว้ท่ีต ําแหน่ง  (Location)  ท่ีใกล้กัน  ซ่ึง รูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบน้ีจัดอยู่ในประเภทผสม 
(Combination system) ซ่ึงจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้คือมีการเนน้เร่ืองการใชพ้ื้นท่ี (Space 
utilization) มากข้ึน และยงัง่ายต่อพนกังานหยบิ (Pick) สินคา้ ในการทราบถึงตาํแหน่งของสินคา้ท่ีจะตอ้งไปหยบิ แต่มีขอ้เสีย
เช่นกนัเน่ืองจากพนกังานท่ีหยบิ สินคา้จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของสินคา้แต่ละชนิดหรือแต่ละยีห่้อท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั 
ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการหยบิสินคา้ผดิชนิดได ้ตารางดา้นล่างแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเกบ็ในรูปแบบน้ี 

 
ตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเกบ็ตามประเภทสินคา้ (Commodity system) 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
-มีการจดักลุ่มสินคา้ 
-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหยบิได ้
-มีความยดืหยุน่เพิ่มข้ึน 

- มีโอกาสในการหยบิผดิ 
- ตอ้งมีความรู้เร่ืองสินคา้แต่ละประเภท 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ี แต่ไม่ดีท่ีสุด 
- มีความยากในการจดักลุ่มบางสินคา้ 

 
จ) การจดัเกบ็แบบสุ่ม (Random location system) 
การจดัเกบ็แบบสุ่มเป็นการจดัเกบ็ท่ีไม่ไดก้าํหนดตาํแหน่งตายตวั ทาํใหสิ้นคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไวใ้นตาํแหน่ง

ใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ แต่รูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีจาํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศในการจดัเก็บและติดตามขอ้มูลของสินคา้วา่จดัเก็บ
อยูใ่นตาํแหน่งใด โดยตอ้งมีการปรับ (Update) ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาดว้ย ซ่ึงในการจดัเก็บแบบน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บ
อยา่งคุม้ค่า เพิ่มอตัราการใชพ้ื้นท่ี (Space utilization) และเป็นระบบท่ีถือวา่มีความยดืหยุน่สูงเหมาะกบัคลงัสินคา้ทุกขนาด 

 
ตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเกบ็แบบสุ่ม (Random location system) 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
-การใชพ้ื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
-มีความยดืหยุน่ 
-ง่ายต่อการขยาย 
-เขา้ใจง่าย 

- ตอ้งการระบบบนัทึกท่ีดี 
- ตอ้งการรายละเอียดมากในการบนัทึก 
 

 
ฉ) การจดัเกบ็แบบผสม (Combination system) 
การจดัเก็บแบบผสมเป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีผสมผสานหลกัการของรูปแบบการจดัเก็บในขา้งตน้ โดยตาํแหน่งในการ

จดัเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัของสินคา้ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลงัสินคา้นั้นมีสินคา้ท่ีเป็นวตัถุอนัตรายหรือ
สารเคมีต่างๆ รวมอยูก่บัสินคา้อาหาร จึงควรแยกการจดัเก็บสินคา้อนัตรายและสินคา้เคมีดงักล่าวใหอ้ยูห่่างจากสินคา้ประเภทอาหาร
และเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการจดัเก็บแบบคงตวั (Fix location) สาํหรับพื้นท่ีท่ีเหลือในคลงัสินคา้นั้นเน่ืองจากมี
การคาํนึงถึงเร่ืองการใช้พื้นท่ี ดงันั้นจึงจดัเก็บในพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือแบบสุ่ม (Random) โดยรูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีเหมาะ
สาํหรับคลงัสินคา้ทุกๆแบบ โดยเฉพาะอยา่งยงิคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และสินคา้ท่ีจดัเกบ็นั้นมีความหลากหลาย 
 

ตารางแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเกบ็แบบแบบผสม (Combination system) 
ขอ้ดี ขอ้เสีย 

-การใชพ้ื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
-มีความยดืหยุน่ 
-ง่ายต่อการขยาย 
-การควบคุม ทาํไดง่้าย 

- สร้างความสบัสนได ้
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 นอกจากรูปแบบการจดัเก็บ 6 แบบแลว้ ยงัมีหลกัการจดัพื้นท่ี เพื่อการจดัเก็บสินคา้ในแต่ละประเภทดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

- สินคา้ท่ีเขา้ออกบ่อย วางไวใ้กลป้ระตู (Fastest turning closest to the door) 
- สินคา้เคล่ือนไหวเร็ว วางไวใ้กลป้ระตู ประตู (Fast mover closest to the door) 
- สินคา้คงคลงันอ้ย วางไวใ้กลป้ระตู ประตู (Small inventory closest to the door) 
- สินคา้นํ้าหนกัมาก  วางไวใ้กลป้ระตู (High weight closest to the door) 

 
4.3   การหยบิสินคา้ (Order picking) 
 

Halsey (2003) (อา้งถึงใน วนันิวตั 2551) ไดอ้ธิบายหลกัการท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการทาํงานใน
ส่วนของการหยบิ (Pick) สินคา้ซ่ึงจะมีผลทาํใหก้ารหยบิสินคา้นั้นทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

 
ก) การใชห้ลกัของพาเรโต ในการจดัประเภทสินคา้ตามลาํดบัความสาํคญัของมูลค่าหรือปริมาณการขายของสินคา้ โดย

การจดัสินคา้ตามหมวดหมู่ตามเกณฑด์งักล่าวจะทาํใหช่้วยลดระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการหยบิสินคา้ (Picking time) ลงได ้
 
 ข) การหยบิสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมาจากการจดัตาํแหน่งการวางสินคา้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เพื่อท่ี
พนักงานจะได้หยิบสินคา้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งเสียเวลาในการหาตาํแหน่งท่ีใช้จดัเก็บสินค้า ดงันั้นจึงควรมีการระบุ
ตาํแหน่งของสินคา้ท่ีจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
 การหยิบสินคา้เป็นการนาํสินคา้ออกจากคลงั การหยิบสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งใชเ้วลาในการหยิบตํ่า (Picking 
time) และมีระยะเวลาในการหยิบท่ีตํ่า (Picking distance) และท่ีสําคญัควรมีความผิดพลาดจากการหยิบท่ีตํ่าดว้ย 
(Picking error) ตลอดจนไม่ทาํให้สินคา้แตกหกัเสียหายในระยะกระบวนการหยิบสินคา้ Vaugan และ Petersen 
(1999) (อา้งถึงใน วนันิวตั 2551) ไดอ้ธิบายแนวคิดพื้นฐานในการหยบิสินคา้ คือ แต่ละช่องทางหลกัจะเขา้มาหยบิสินคา้เพียง
หน่ึงคร้ังเท่านั้นและจะหยบิในแถวแรกใหห้มดก่อนจึงจะยา้ยไปหยบิต่อในแถวถดัไป สาํหรับเส้นทางเดินไปแถวถดัไปจะไปทางใด
นั้นตอ้งพิจารณาว่าทางใดเป็นทางท่ีสั้นท่ีสุด ให้เลือกทางนั้นและในตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการหยิบสินคา้นั้น จะตอ้งเร่ิมจาก
จุดเร่ิมตน้ (Depot) ไปทางช่องซ้ายสุดท่ีมีสินคา้ท่ีตอ้งการอยู่ เม่ือหยิบสินคา้ท่ีตอ้งการหมดทุกรายการในใบรายการหยิบสินคา้ 
(Picking assignment หรือ Picking list) แลว้จะตอ้งเดินกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ (Depot) เพื่อจบการทาํงาน 

 
5. ระบบขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระบบขอ้มูลและเอกสารพื้นฐานของการจดัการคลงัสินคา้นั้นมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีในอดีตระบบขอ้มูลและ
เอกสารจะอาศยัการใชร้ะบบกระดาษเป็นสาํคญั เช่น เอกสารใบตรวจรับสินคา้ การลงบตัรบนัทึกสต๊อก (Stock card) เอกสาร
นาํส่งหรือเบิกสินคา้ออกจากคลงั เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการส่ือสารไดก้า้วหนา้ไปมาก จึงไดมี้การประยกุตเ์ทคโนโลยี
ต่างๆ กบังานการจดัการคลงัสินคา้มากข้ึน เช่น การใชร้หสัแท่ง (Barcode) หรือการใชเ้ทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี (RFID) เป็น
ตน้ ทั้งน้ีในบทน้ีจะอธิบายถึงระบบเอกสารท่ีจาํเป็นเบ้ืองตน้สาํหรับงานการจดัการคลงัสินคา้ 

 
ก) เอกสารใบตรวจรับสินคา้ 
เอกสารใบตรวจรับสินคา้เป็นเอกสารท่ีใชใ้นการตรวจรับสินคา้เพื่อนาํสินคา้เขา้สู่คลงัสินคา้ ทั้งน้ีเน้ือหาสาระสาํคญัควรมี

ประเภทของสินคา้ จาํนวนหรือปริมาณของสินคา้ วนัท่ีนาํสินคา้เขา้ (เพื่อใช้ประโยชน์ในการเบิกด้วยระบบเขา้ก่อนออกก่อน 
FIFO) รายช่ือพนกังานผูต้รวจรับสินคา้ แหล่งท่ีมาของสินคา้ 

ข) ใบบนัทึกสต๊อกของสินคา้ (Stock card) 
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เอกสารท่ีสาํคญัในลาํดบัถดัมาข้ึนใบบนัทึกสต๊อกของสินคา้  (Stock card) ซ่ึงจะเป็นเอกสารท่ีบ่งบอกถึงสถานะของ
สินคา้แต่ละรายการวา่มีเหลืออยูเ่ป็นปริมาณเท่าไหร่ จดัเกบ็อยูท่ี่ตาํแหน่งไหน (Location) ทั้งน้ีเป็นการควบคุมปริมาณของสินคา้
เป็นสาํคญั 

ค) ป้ายช้ีบ่งสถานะของสินคา้ (Tag) 
ป้ายช้ีบ่งสถานะของสินคา้หรือท่ีเรียกว่า TAG มีความสาํคญัมาก โดยทัว่ไปจะติดอยูท่ี่ตวัสินคา้หรือภาชนะท่ีบรรจุ

สินคา้ ทั้งน้ีเพื่อช้ีบ่งและใหข้อ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เช่น ประเภทของสินคา้ จาํนวนสินคา้ วนัท่ีนาํสินคา้เขา้ และผูต้รวจรับ
สินคา้ ตาํแหน่งท่ีจดัเกบ็สินคา้ เป็นตน้ 

ง) เอกสารใบเบิกสินคา้ หรือใบจดัส่งสินคา้ 
จ) เอกสารใบเบิกสินคา้หรือใบจดัส่งสินคา้ เป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเม่ือทาํการเบิกสินคา้ออกจากคลงั ทั้งน้ีตอ้งนาํยอด

ของการเบิกไปตดัยอดออกจากใบบนัทึกสต๊อกของสินคา้ (Stock card) เอกสารน้ีควรมีรายละเอียด คือ วนัท่ีทาํการเบิก ประเภท
สินคา้ท่ีเบิก จาํนวนหรือปริมาณท่ีเบิก ผูท่ี้ทาํการเบิก และรายการสินคา้ท่ีไดเ้บิกออกไปและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้รุ่นนั้นๆ 
รายช่ือลูกคา้หรือแผนกท่ีทาํการเบิก เป็นตน้ 

 
แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารไดก้า้วหน้าไปมาก ในงานการจดัการคลงัสินคา้ไดมี้การประยกุต์ใช้

เทคโนโลยดีงักล่าวบางประเภท เช่น การใชร้หสัแท่ง หรือ อาร์เอฟไอดี เป็นตน้ ดงันั้นดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ น้ีสามารถทาํใหง้านการ
จดัเก็บขอ้มูล การคน้หา การแสดงผล และการส่งผา่นขอ้มูล หรือการวิเคราะห์ขอ้มูล ทาํไดง่้ายข้ึน ดงันั้นระบบการช้ีบ่งสินคา้ท่ีดีจะ
ใหเ้กิดการติดตามตาํแหน่งของสินคา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ พร้อมทั้งทาํใหก้ารสอบกลบัขอ้มูลของสินคา้ทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใน
บางคร้ังอาจมีการปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้โดยไม่มีเอกสารเลยก็ได ้เพียงแต่มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากพนกังาน (Human error) และยงัทาํให้การสืบคน้ขอ้มูลทาํไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

 
วชัรี (2547) และ เศรษฐพงศ ์(2547) (อา้งถึงใน วนันิวตั 2551) ไดร้ะบุถึงระบบการช้ีบ่งอตัโนมติัไวด้งัน้ี 
-ระบบรหสัแท่ง ท่ีเป็นบาร์โค๊ด 1 มิติ หมายถึง ระบบสญัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายของสินคา้แทนเลขรหสั ซ่ึงเป็นระบบ

มาตรฐานสากล ประกอบไปดว้ยแถบสีดาํสลบัสีขาวหลายๆเส้น ซ่ึงมีความหนาบางไม่เท่ากนั แถบเส้นเหล่าน้ีจะถูกกาํหนดและสร้าง
ข้ึนโดยเป็นตวัเลขทั้งชุด เพื่อบอกถึงประเทศท่ีผลิต ผูผ้ลิต และชนิดของสินค้า ระบบบาร์โค๊ดสามารถใช้ได้ตั้งแต่หน่วยของ
ผลิตภณัฑ ์หน่วยการคา้ (ลงั หีบ กล่อง) และหน่วยของการขนส่ง (พาเลท คอนเทนเนอร์ กะบะ)  

-ระบบรหสัแท่ง ท่ีเป็นบาร์โค๊ด 2 มิติ เป็นระบบสัญญลกัษณ์สาํหรับใชติ้ดท่ีสินคา้ ซ่ึงสามารถบรรจุขอ้มูลไดม้ากกว่า
ระบบบาร์โค๊ด 1 มิติมากมาย และมีขนาดท่ีเลก็กวา่ ทาํใหเ้คร่ืองอ่านมีจนาดเลก็ลงมาก และมีความรวดเร็ว ง่ายในการสแกน มีความ
ละเอียดสูง ยากต่อการปลอมแปลงและสามารถเขียนลงไปในสินคา้โดยตรงได้ ซ่ึงจะใช้มากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกและ
พลาสติก เป็นตน้  

-ระบบอกัขระพิเศษ เป็นระบบท่ีออกแบบมาให้สามารถอ่านไดท้ั้งตาเปล่าและใชเ้คร่ืองอ่าน จุดเด่นคือสามารถบนัทึก
ขอ้มูลไดม้ากและสามารถอ่านไดด้ว้ยตาเปล่า ซ่ึงสามารถพบไดจ้ากการออกเช็คของธนาคารต่างๆ 

-ระบบ Biometric คือระบบท่ีตรวจสอบลกัษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ เป็นตน้ 
-ระบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) ซ่ึงสามารถอ่านขอ้มูลไดจ้ากการรูดบตัรกบัเคร่ืองอ่าน 
-ระบบ RFID ซ่ึงเป็นระบบท่ีอาศยัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วงความถ่ีวทิยใุนการติดต่อส่ือสาร เป็นระบบท่ีใกลเ้คียงกบั

ระบบบาร์โค๊ด แต่ไม่ตอ้งนาํเคร่ืองอ่านมาใกลต้วัช้ินงาน ซ่ึงทาํให้การทาํงานสะดวกมากข้ึน เพราะเป็นการใชค้ล่ืนเป็นพาหะในการ
เดินทางเพื่ออ่านขอ้มูลจากแทก็ (Tag) ท่ีติดอยูก่บัท่ีสินคา้ สาํหรับประวติั ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ของระบบอาร์เอฟไอดี สามารถดูไดท่ี้ 
www.autoidcenter.org หรือ members.surfbest.net  

 
โครงสร้างของเทคโนโลยอีาร์เอฟไอด ี

โครงสร้างของเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี ประกอบไปดว้ยส่วนหลกัๆ 3 ส่วน คือ 
ก) แทก็อาร์เอฟไอดี (RFID Tag/Transponder) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็น

ขดลวดขนาดเลก็ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเสาอากาศสาํหรับรับส่งสัญญานคล่ืนความถ่ีวิทยแุละสร้างพลงังานป้อนใหส่้วนท่ี
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สอง ซ่ึงกคื็อไมโครชิฟ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้ เช่น รหสัของสินคา้ เป็นตน้ สาํหรับการแบ่งประเภท
ของแทก็สามารถแบ่งได ้2 ชนิดคือ แบบ Passive และแบบ Active หรือแบบ Read-only หรือ 
Read-write ซ่ึงจะมีลักษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกัน  รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี 
www.simat.co.th 

 
ข) เคร่ืองอ่านแทก็อาร์เอฟไอดี ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัอ่านขอ้มูลจากแทก็และสามารถทาํการบนัทึกขอ้มูลใหม่เขา้ไปในแทก็

ไดอี้กดว้ย โดยสัญญาณความถ่ีวิทยภุายใน เคร่ืองอ่านแท็กจะประกอบไปดว้ย เสาอากาศท่ีทาํจากขดลวดทองแดง
เพื่อใชรั้บและส่งสัญญาณวิทย ุเคร่ืองอ่านแทก็สามารถแบ่งได ้2 ประเภทคือ แบบพกพาได ้(Handheld) และ 
แบบอยูก่บัท่ี (Fixed reader) 

 
ค) โปรแกรมการจดัการอาร์เอฟไอดี ซ่ึงจะทาํการประมวลผลขอ้มูลต่างๆท่ีได้จากเคร่ืองอ่านแท็ก เช่น โปรแกรม

ทางดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั เป็นตน้  
 
 

 
 

ภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบอาร์เอฟไอดี 
 
การประยุกต์เทคโนโลยอีาร์เอฟไอดกีบัการจัดการคลงัสินค้า 

สถาบนัรหสัสากล ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการนาํระบบอาร์เอฟไอดี ไปประยกุตใ์ชใ้นงานการจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงพบวา่ทุกฝ่าย
มีความเขา้ใจเป็นอนัดีถึงขอ้ไดเ้ปรียบและประโยชน์ของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แต่ยงัมีขอ้สงสัยถึงความคุม้ค่าในการลงทุน โดย
ในทางปฏิบติัก่อนท่ีจะมีการพิจาณาถึงประโยชน์ของการนาํระบบอาร์เอฟไอดีไปใช ้ควรพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บกบัสภาพปัญหาของคลงัสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัก่อน โดยทาํการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีลดลงเม่ือมีการนาํระบบอาร์เอฟไอดีมา
ใชแ้ทนท่ีระบบการทาํงานเดิม เช่น ระบบบาร์โค๊ด เป็นตน้ ซ่ึงในการเปรียบเทียบดงักล่าว ตอ้งรวมถึงประสิทธิภาพในดา้นของความ
แม่นยาํของการทาํงานและความรวดเร็วในการทาํงาน และทาํการเปรียบเทียบเงินลงทุนต่างๆ และระยะเวลาในการคืนทุน และควรมี
การพิจารณาถึงอตัราดอกเบ้ียของเงินลงทุนดว้ย เพื่อใหเ้กิดการพิจารณาการลงทุนท่ีรอบคอบและเหมาะสมมากท่ีสุด 

 
 

6. อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ 
 

อุปกรณ์ขนถ่ายหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้เป็นส่ิงท่ีสาํคญั ท่ีจะสะทอ้นถึงประสิทธิภาพของการทาํงานของคลงัสินคา้ หรือ
สามารถกล่าวไดว้า่ประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้ ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ในการขนถ่ายเป็นสาํคญั  อุปกรณ์ในการขนถ่ายท่ีดีและ
เหมาะสมจะสามารถทาํให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นยาํและไม่เกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ ์พนกังาน
สามารถนาํสินคา้ไปจดัเกบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความคล่องตวัในการทาํงาน มีความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้งต่อตวัสินคา้
และตวัพนกังานเองและไม่ส่งผลใหพ้นกังานมีความเม่ือยลา้หรือบาดเจบ็จากการทาํงานดว้ย 
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การลงทุนในการสร้างหรือซ้ืออุปกรณ์ขนถ่ายในคลงัสินคา้โดยมากมกัจะมีการลงทุนในช่วงเร่ิมแรกท่ีสูง โดยระบบ
การขนถ่ายท่ีทันสมัยท่ีสุด  ก็เป็นระบบการขนถ่ายท่ีควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้ งหมด (Automated 
Warehouse) และสามารถนาํสินคา้เขา้ไปจดัเก็บ ตลอดจนนาํสินคา้ออกจากคลงัดว้ยแขนกลหรืออุปกรณ์ท่ีควบคุมการทาํงาน
ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในบางคร้ังไดมี้การพฒันารถขนถ่ายซ่ึงสามารถทาํงานอตัโนมติัโดยปราศจากการควบคุมการทาํงานดว้ยคน 
โดยรถขนถ่ายสามารถวิง่ไปตามรางหรือเส้นสะทอ้นแสงนาํทางไปยงัจุดหมายปลายทางได ้

 
แต่อยา่งไรกต็ามการขนถ่ายในช่วงเร่ิมแรกนั้นเป็นการขนถ่ายดว้ยมือเป็นเสียส่วนใหญ่ เช่น การยกสินคา้ข้ึนบนชั้นวาง 

การยกกระสอบขา้วสารข้ึนบนไหล่ เป็นตน้ และในยุคต่อมาก็เกิดการพฒันาอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายเพื่อผ่อนแรงในการทาํงานและ
สามารถทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยหลกัการพฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์เหล่าน้ีก็คือ ใช้หลกัการของหน่ึงหน่วยขนถ่าย 
(One Unit Load) เพื่อทาํการขนถ่ายใหไ้ดป้ริมาณท่ีมากท่ีสุดต่อหน่ึงคร้ังของการขนถ่าย แต่อยา่งไรก็ตามการขนถ่ายในหน่ึง
คร้ังกย็งัถูกจาํกดัไปดว้ยเร่ืองความปลอดภยัในขณะขนถ่ายและความมัง่คงแขง็แรงของตวัสินคา้หรือพสัดุท่ีใชหี้บห่อสินคา้ดว้ย โดย
การพฒันาอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายในยคุแรกๆ คือ การใชพ้ื้นเอียง เช่น การขนถ่ายนํ้ าแขง็กอ้นบนรถบรรทุกผ่านพื้นเอียงลงบนพื้น หรือ
การดึงหรือดนัหินผา่นพื้นเอียง เพื่อก่อสร้างพิรามิด เป็นตน้ ในยคุต่อมาเกิดการพฒันาอุปกรณ์ขนถ่ายท่ีช่วยผอ่นแรงมากข้ึน เช่น การ
ใชร้ถเขน็ รถบรรทุก (Truck) เครน และสายพานลาํเลียง เป็นตน้ 

 
หลกัการของหน่ึงหน่วยขนถ่าย (One Unit Load) 

 
จากแผนภาพจะเห็นไดว้่าการขนถ่ายดว้ยมือเป็นการขนถ่ายท่ีง่ายท่ีสุด และเป็นการขนถ่ายระบบแรกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตาม

หลกัการแลว้การขนถ่ายดว้ยมือ จะสามารถขนถ่ายไดที้ละหน่ึงกล่อง (ดูภาพประกอบ) ซ่ึงการทาํงานดว้ยวธีิน้ีถือวา่ขาดประสิทธิภาพ
เป็นอยา่งมาก เพราะตอ้งทาํการขนถ่ายเป็นจาํนวนหลายคร้ัง และใชเ้วลาในการทาํงานมาก จากภาพจะเห็นไดว้่าวิธีการขนถ่ายอ่ืนๆ
เร่ิมมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะสามารถขนถ่ายไดเ้ป็นจาํนวนมาก (ต่อการขนถ่ายเพียงหน่ึงคร้ัง) หรือบางระบบของการขนถ่ายจะ
ไม่มีการเคล่ือนท่ีของพนกังานหรือมีการใชล้อ้ช่วยซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในทาํงานอยา่งเห็นไดช้ดั แต่อยา่งไรก็ตามการขน
ถ่ายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนน้ี ยงัตอ้งอาศยัอุปกรณ์ขนถ่ายเพื่อช่วยในการผอ่นแรงและสามารถขนไดค้ร้ังละหลายๆ กล่อง เช่น การ
ใชเ้ครน รถฟอร์คลิฟท ์รอก สายพานลาํเลียง เป็นตน้ 

 

 
ภาพแสดงหลกัการของหน่ึงหน่วยขนถ่าย 

 
สาํหรับผูป้ระกอบการต่างๆ สามารถจดัหาอุปกรณ์ขนถ่ายเหล่าไดส้องแนวทาง คือ การจดัซ้ือจดัหาจากแหล่งภายนอก

องคก์รโดยซ้ือจากบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายโดยตรง อีกแนวทางหน่ึงคือการพฒันาอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายข้ึนเองซ่ึงตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาหรือออกแบบอุปกรณ์ดงักล่าว แต่อยา่งไรกต็ามไม่วา่จะเป็นการซ้ืออุปกรณ์จากแหล่งภายนอกหรือการ
พฒันาอุปกรณ์ดว้ยตนเอง กค็วรคาํนึงถึงหลกัการพื้นฐานดงัต่อไปน้ี 

- ควรซ้ือหรือสร้างอุปกรณ์ขนถ่ายใหเ้ป็นมาตรฐานมากท่ีสุด 
- อุปกรณ์ขนถ่ายควรขนถ่ายไดป้ริมาณมากท่ีสุด ทั้งน้ีถูกจาํกดัดว้ยเร่ืองความปลอดภยัในการขนถ่ายเป็นสาํคญั 
- ควรประยกุตใ์ชแ้รงโนม้ถ่วงของโลกช่วยในการขนถ่าย 
- มีการง่ายและสะดวกในการบาํรุงรักษาของอุปกรณ์ขนถ่าย 
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สําหรับสถาบนัท่ีกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์การเคล่ือนยา้ยในระดบัสากล คือ Handling Institute of 

America (MHIA) ซ่ึงเป็นสถาบนัการคา้ของผูผ้ลิตอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายต่างๆ โดยอุปกรณ์มีความหลากหลายมากข้ึนตาม
สภาพการใชง้านและกิจกรรมต่างๆในคลงัสินคา้ อุปกรณ์ต่างๆต่อไปน้ี เป็นตวัอยา่งของอุปกรณ์การขนถ่ายท่ีไดรั้บความนิยมทัว่ไป 

 
ก) ตะกร้า และ รถเขน็ 

ตะกร้าและรถเขน็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของระบบการขนถ่ายพสัดุ ซ่ึงไดรั้บความนิยมทัว่ไป โดยหลกัการ คือ ตะกร้าจะ
สามารถขนถ่ายไดค้ร้ังละหลายๆช้ิน หรือเรียกไดว้า่หน่ึงหน่วยขนถ่ายคือหน่ึงตะกร้านัน่เอง และการเคล่ือนยา้ยตะกร้าสามารถทาํได้
โดยรถเข็น ซ่ึงโดยทัว่ไปรถเข็นหน่ึงคนัสามารถใส่ไดห้ลายตะกร้า ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ช้ินส่วนท่ีสาํคญั
ของรถเข็นคือลอ้ เพราะจะส่งผลต่อการเคล่ือนตวัของรถเข็น โดยทัว่ไปแลว้รถเข็นท่ีลอ้เล็กจะสามารถใชไ้ดดี้กบัพื้นท่ีมีความเรียบ 
และรถเขน็ท่ีมีลอ้ขนาดใหญ่จะสามารถใชไ้ดดี้ถึงแมว้า่พื้นจะมีขรุขระบา้ง ในการออกแบบตะกร้าและรถเขน็ควรคาํนึงถึงหลกัของ
หน่ึงหน่วยขนถ่าย รูปทรงผลิตภณัฑ ์ปริมาณและนํ้ าหนกัของการขนถ่าย ภาพดงัต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่งของตะกร้าและรถเขน็ท่ีใชใ้น
คลงัสินคา้ทัว่ไป 

 
ตวัอยา่งตะกร้า      ตวัอยา่งรถเขน็ 

ภาพแสดงตวัอยา่งของตะกร้าและรถเขน็ 
 

     
ตวัอยา่งตะกร้าพลาสติก    ตวัอยา่งตะกร้าเหลก็ 

ภาพแสดงตวัอยา่งของตะกร้าพลาสติกและตะกร้าเหลก็ 
 

ข) แฮนดท์กัค ์(Hand Truck) และ แฮนดลิ์ฟท ์(Hand Lift) 
แฮนด์ทกัค์และ แฮนด์ลิฟทเ์ป็นอุปกรณ์ขนถ่ายท่ีใชร้ะบบผ่อนแรงช่วยขนถ่าย เช่น ระบบไฮโดรลิกในการยกสินคา้ 

โดยใชแ้รงงานคนในการควบคุม แต่ในปัจจุบนัไดมี้การใชร้ะบบไฟฟ้ามาควบคุมระบบไฮโดรลิกทดแทนคน โดยทัว่ไปแฮนด์ทกัค์
และแฮนด์ลิฟทส์ามารถยกนํ้ าหนกัไดโ้ดยประมาณ 1,000 กิโลกรัม และเหมาะสาํหรับพื้นท่ีท่ีมีทางแคบและรถเขา้ไม่ถึง ภาพ
ต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่งของแฮนดท์กัคแ์ละ แฮนดลิ์ฟทช์นิดต่างๆ 
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ภาพแสดงตวัอยา่งของแฮนดท์กัคแ์ละแฮนดลิ์ฟท ์

 
ค) สแตก็เกอร์ (Stracker) และ ทกัค ์(Truck) 

เป็นรถบรรทุก เช่น รถฟอร์คลิฟท ์เพื่อขนถ่ายโดยมีงายืน่ออกมาคลา้ยซอ้ม เอาไวช้อ้นสินคา้ รถฟอร์คลิฟทข์บัเคล่ือน
ดว้ยแกส นํ้ามนั หรือไฟฟ้า สามารถยกของหนกัไดถึ้ง 5,000 กิโลกรัม (ในบางประเภท) และสามารถยกสินคา้ไดสู้งถึง 4.5 – 
16.50 เมตร (ในบางประเภท) โดยรถฟอร์คลิฟทต์อ้งอาศยัวงเล้ียวในการเล้ียว โดยทัว่ไปรถฟอร์คลิฟทมี์ความกวา้ง 1.2 เมตร 
(บางรุ่น 90 เซนติเมตร) และตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัสูงสุด เพราะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้เช่น การเคล่ือนท่ีชนคน หรือ การ
หล่นของสินคา้ พนกังานผูข้บัรถตอ้งมีความชาํนาญสูงหรือไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี ในการเลือกใชร้ถฟอร์คลิฟทต์อ้งพิจารณา
จากคู่มือของผูข้ายเป็นอยา่งดีและยงัควรพิจารณาถึงความยากง่ายในการดูแลรักษาตลอดถึงอตัราการส้ินเปลืองพลงังานดว้ย 
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ง) รางเล่ือน หรือ สายพานลาํเลียง (Conveyor) 

สายพานลาํเลียงใชป้ระโยชน์ในการลาํเลียงสินคา้ในแนวราบและแนวเอียง ซ่ึงสามารถลาํเลียงสินคา้แทนรถทกัคไ์ด ้
ซ่ึงสามารถแบบใหเ้ป็นแบบสายพาน ลูกกล้ิง หรือไดอี้กหลายรูปแบบ ภาพต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่งของสายพานลาํเลียงแบบลูกกล้ิง 
 

   
ภาพแสดงตวัอยา่งของรางเล่ือนและสายพานลาํเลียง 

 
จ) พาเลท (Pallet) 

พาเลทเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมสินคา้ เพื่อทาํใหส้ามารถขนถ่ายไดป้ริมาณท่ีมากข้ึน โดยพาเลทสามารถทาํได้
จากไม ้เหลก็ หรือพลาสติก (PP/HD/PE/ABS/PC) ซ่ึงจะตน้ทุนและลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไป โดยขนาดของพา
เลทจะมีมาตรฐานกาํกบั เช่น มาตรฐาน ASTM, DIN, ISO, JIS เป็นตน้ พาเลทมีหลายประเภทแต่โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ วางสินคา้ไดด้า้นเดียว (Single deck) และวางสินคา้ไดส้องดา้น (Reversible) และพาเลทยงัออกแบบให้
สามารถตกัไดส้องทิศทางหรือส่ีทิศทาง (ตกัไดร้อบดา้น) พาเลทบางประเภทจะมีพื้นท่ีใหญ่ข้ึนโดยการขยายขอบใหมี้ความกวา้งมาก
ข้ึน (Wing) เพื่อใหส้ามารถรองรับสินคา้ไดป้ริมาณมากข้ึน ในการเลือกพาเลทควรพิจารณาจากขนาด นํ้ าหนกัของพาเลท และ
นํ้าหนกัสูงสุดท่ีพาเลทรับได ้และชนิดของพาเลท ความสามารถในการทนกรดทนด่าง เป็นตน้ ภาพต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่งของพาเลท
ประเภทต่างๆ 
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