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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเล่มนี้ม ีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธ ิภาพการจัดการคลังสินค้าโดยเกิดจากปัญหา

ต่าง ๆ จากกระบวนการท างานภายในคลังสินค้า ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการบริหารจัดการ

ภายในคลังจึงได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดภายในคลงัสินค้าที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับความพึงพอใจ

ของลูกค้าโดยตรงดังนั้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธ ิภาพการจัดการ คลังสินค้าเพื่อเพิ่ม

ประสิทธ ิภาพการจัดการคลงัสินค้า 

1. บทน า 
คลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่มคีวามส าคัญของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่ละองคก์ร 

โดยทั่วไปคลังสินค้าท าหน้าที่เปน็สถานที่ส าหรบัวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชือ่

เรียกได้ต่างกันออกไป อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง  คลังสินค้าที่รับสินค้าเขา้

ม าท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจายสินค้า ( Distribution Center) และ

กระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking คลังสินค้า (Warehouse) ยังหมายถึง สถานที่ที่ใชใ้น

การเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพและคุณภาพที่พร้อมจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น

สถานที่เก็บรักษาสินค้าหรือวัตถดุิบหรือสิ่งของต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ  ของกระบวนการ 

Supply Chain การจัดระเบียบและการจัดวางสินค้าภายในคลังสนิค้าจะมีประโยชนต์่อการท าให้สนิคา้

เหล่านั้นพร้อมที่จะน าไปเขา้สู่กระบวนการผลติ หรือเพื่อจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว ซึง่

จะท าใ ห้ช่วยลดระยะเวลา แรงงาน อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธ ิภาพ 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 งานวิจยัในประเทศ 

วิทวัส เ จียรวัชระมงคล และ สรวิชญ์ เ ยาวสุวรรณไชย (2558) กรณีศึกษาการวางแผน

ล่วงหน้าในการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมใหก้ับสินค้าในคลงัสินค้า ในการวิเคราะห์ผูใ้ห้บริการ  

โลจิสติกส์ครบวงจรได้เสนอวธิกีารวางแผนการเลือกต าแหนง่หรอืLocationใหก้ับสนิค้าในคลังสินคา้โดย

พิจารณาตามแนวทางของFastest Mover Closest to the Door คือพยายามจัดวางสินค้าที่ม ีอัตรา

หมุน เวียนมากไว้ในLocationที่ม ีระยะทางน้อยหรืออยู่ใกล้ประตูเข้าออกของคลังสินค้ามากที่สุด



นอกจากนี้ยังเป็นวิธ ีการวางแผนล่วงหน้าที่อาศัยข้อมูลวันที่สินค้าจะเข้าและออกมาใช้เลือกLocation

ใ ห้กับสินค้าท าให้สามารถส ารอง Locationที่ เหมาะสมให้กับสินค้าที่ม ีอัตราหมุนเวียนสูงกว่าแต่ม ี

ก าหนดเข้าคลังช้ากว่าสินค้าที่มาก่อน โดยใช้โดยการสร้างแบบจ าลองลองทางคณิตศาสตร์จ านวน 2 

แบบแบบจ าลองที่ 1มีลักษณะเปน็ปญัหาการจับคู่ 3มติิ (Three Dimensional Assignment Problem

) ส่วนแบบจ าลองที่ 2 เป็นการลดรูปปัญหาจับคู่3มติิให้เหลือแค่2มติิอยา่งไรกด็ีทั้ง2แบบจ าลองนี้จะให้

ค าตอบที่เหมอืนกนัถา้น าไปแก้ปัญหาเดียวกัน 

2.2 งานวจิยัตา่งประเทศ 

JingSun FangweiZhag  PeichengLu JanneyYee (2564) กรณีศึกษาการสรา้งแบบจ าลองที่เหมาะสม

และการวิเคราะห์ต้นทุนโอกาสส าหรับสินค้าอันตรายที่เชื่อมต่อระหว่างกันมากเกินไปในการด าเนินงาน

คลังสินค้า ในการวิเคราะห์การจัดเก็บมีส่วนส าคัญในด้านโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตามการจัดเก็บและการใช้งาน

แบบเดิมอาจส่งผลใหเ้กิดสภาวะโอเวอร์โหลดเนือ่งจากประสิทธภิาพการจัดการต่ า เพื่อแก้ไขปญัหานี้การศึกษา

นี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับต าแหน่งชั่วคราวในคลังสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนโอกาสที่สรา้งขึน้

โมเดลการเพิ่มประสิทธภิาพแบบล าดับชัน้ถกูสรา้งขึ้นเพื่อหาจ านวนการปรับปรงุต าแหน่งชัว่คราว ประการแรก

การศึกษานี้วิเคราะห์ลักษณะของการท างานของคลังสินค้าและสร้างแบบจ าลองการก าหนดก าลังสองโ ดย

ค านึงถึงความปลอดภัยและประสิทธภิาพ นอกจากนี้ยังมกีารเสนอโครงข่ายประสาทพันธ ุ - BP ใหม่เพื่อคน้หา

เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดของรถยก หลังจากนั้นได้ม ีการสร้างโมเดลการเพิ่มประสิทธ ิภาพตามล าดับชั้นโดย

พิจารณาต้นทุนโอกาสสองประเภท สุดท้ายการศึกษาเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าโหมดเชื่อมต่อระหว่าง

ต าแหน่งกับต าแหนง่ชั่วคราวมปีระสิทธภิาพที่น่าพอใจส าหรับการปรับปรงุประสิทธภิาพการด าเนนิงาน 

3. กระบวนการ ปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพจดัการคลงัสนิคา้ 

3 .1 กระบวนการคลงัสนิคา้ 

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เ ป็นการด าเนินงานต่าง ๆ  ภายใน

คลังสินค้าเริ่มตั้งแต่การรับ จัดเก็บ หยิบสินค้า จ่ายสินค้าออกจากคลัง  เพื่อลดความสูญเสียจากการ

ด าเนินงาน และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่คลงัสินค้าได้อยา่งเต็มทีภ่ายใต้ต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ าทีส่ดุ 

และใช้เวลาสั้นที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โ ดยมกีระบวนการท างานหลักๆ ภายในคลังสินค้า

ดังต่อไปนี้ 
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3 .2 ปัญหาคลงัสนิคา้ 

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ส่วนมากภายในคลงัสินค้าสามารถเกดิขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ดังนี้ 

3.2.1. เสียเวลาค้นหานาน คือ สินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการใช้ไม ่สามารถน าออกมาใช้ไ ด้

เนื่องมาจากหลายปจัจัย เช่น การจัดเก็บสินค้าไมเ่ป็นหมวดหมู ่ไมว่างแผนการจัดการคลงัสินค้า  

3.2.2  สินค้าสูญหาย คือ สินค้าที่ขาดจากรายงาน ซึ่งฝ่ ายกิจการมีหน้าที่ต้องเ สีย

ภาษีม ูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสนิค้าตามราคาตลาด 

3.2.3 ขาดความน่าเชื่อถือ คือ ขาดความน่าเชื่อถือตามกระบวนการที่ถูกก าหนดในเอกสาร 

การฝึกอบรมและทดสอบการด าเนินงาน ที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างาน อาจท าให้ระบบ

สินค้าคงคลังซับซ้อนและผดิพลาดไดม้ากขึ้น 

3.2.4 สินค้าล้นคลัง คือ คลังสินค้าไม่สามารถจัดเกบ็สินค้าในพื้นที่คลงัสินไดไ้ด้เพิ่ม สามารถ

เกิดได้จากหลายปัจจัย ค าสั่งซื้อผลิตเผื่อเพื่อจัดเตรียม สินค้าขายไม่ได้ สินค้าคืนจากร้านค้า ท าให้

คลังสินค้าล้น 

3.2.5 สินค้าขาดสต็อก คือ ปริมาณสินค้าในคลังสินค้าที่ตรวจนับต่ ากว่ารายงานสินค้าและ

วัตถุดิบ ถือเป็นการขายสินค้า ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่มเกดิขึ้นเม ือ่มกีารตรวจพบ  

3 .3 แนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการคลังสินคา้ คือ การควบคุมการหมนุเวยีน

ของสินค้าคงคลังเนื่องจากการควบคุมกระแสหมุนเวียนของสินค้าคงคลังน ามาซึ่งประสิทธภิาพในการ

บริหารคลังสินค้า ช่วยใหธ้รุกจิสามารถบรหิารจัดการและควบคมุสินคา้คงคลังได้ดขีึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่

ไม ่จ าเป็นของธรุกิจ ท าให้ธรุกิจมตี้นทุนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ โดยการวางมาตรฐานในการ

จัดการคลังสินค้า การใ ช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยเหลือองค์กร การน าเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ 

Enterprise Resource Management (ERP) มาปรับใช้ เป็นโปรแกรมการจัดการทรัพยากรขนาดใหญ่

ภายในบริษัท ดังนั้นการเลือกเทคโนโลยีหรอืซอฟแวร์เขา้มาช่วยต้องค านึงถึงงบประมาณที่เหมาะสม 

การรับสินค้า 

(Receiving) 

จัดเก็บ           

(Put-away) 

หยิบสินค้า  

(Picking) 

นับสต็อก 

(Inventory 

Count) 

จัดท ารายงาน 

(Report) 



ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าที่ดี คือ การจัดการข้อมูล และใช้ข้อมูลที่ม ีเพื่อจัดการคลังสินค้ าแล ะ

ปรับปรุงคลังสินค้าให้มปีระสิทธภิาพสูงสุด 

4. นโยบายของรฐัและหลกัเกณฑท์างกฎหมายเก ีย่วกบัการจดัการคลงัสนิคา้สาธารณะ  

4.1พระราชบญัญัตคิลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ยังก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ

คลังสินค้ากิจการไซโล หรือกจิการห้องเยน็ ต้องมทีุนตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนดตอ้งสง่มอบใบ

รับของคลังสินค้าให้แกผู่้น าสินค้ามาฝากเก็บในคลงัสินค้า ไซโล หรือหอ้งเย็นทุกครัง้เม ือ่ได้รบั สินค้าสว่น

ประทวนสินค้าให้ส่งมอบต่อเมื่อผู้น าสินค้ามาฝากร้องขอ ห้ามออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวน

สินค้าใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยมิได้ยกเลิกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าเดิมโดยทุจรติ

หรือให้เชา่คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเยน็ เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่คลังสินค้า ไซโล หรือหอ้งเยน็โดย

มิได้แจ้งให้อธบิดีทราบ ห้ามลดทุน ห้ามฝากเงินไว้ที่อืน่นอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนโดยมไิดร้บั

อนุญาตโดยมิไดร้ับอนุญาตจากอธบิดี 

4 .2 พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ . 2522 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มสีาระส าคัญว่าพระราชบญัญัติ หรือกฎหมายควบคุมอืน่ ๆ ที่การสรา้ง

คลังสินค้า หรือ โ รงงาน จ าเป็นต้องพิจารณากฎหมายผังเม ืองรวม โ ซนสีม ่วง เป็นพื้นที่ก่อสร้าง

คลังสินค้า หรือโรงงาน 

4.3 พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ . 2542 

พระราชบัญญัติฉบับนีม้สีาระส าคัญว่ามาตรา5 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธรุกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พิจารณาโดยค านึงถงึผลดแีละผลเสียต่อความปลอดภัยและความมัน่คงของ
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศมาตรา ๖ คนต่างด้าวต่อไปนี ้ห้ามประกอบธรุกิจ
ในราชอาณาจักรคนตา่งด้าวที่ถูกเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเขา้เมอืงหรอืกฎหมายอืน่  

4 .4 ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้มสีาระส าคัญคือ ที่ดินซึ่งม ิได้ตกเป็นกรรมสิทธ ิข์องบุคคลหนึง่

บุคคลใดให้ถอืว่าเป็นของรฐั (มาตรา ๒) และส าหรับการถอืครองกรรมสิทธ ิ ์บุคคลย่อมมกีรรมสทิธ ิใ์น

ที่ดิน (มาตรา ๓) ทั้งนี้ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธคิรอบครองในที่ดินก่อนวันทีป่ระมวลกฎหมายนีใ้ช้บงัคบั 

ให้ม ีสิทธคิรอบครองสบืไปและใหคุ้้มครองตลอดถงึผู้รบัโอนด้วย (มาตรา ๔ ) แต่นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบ้ังคบั 
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4.5 พระราชกฤษฎกีา จ ัดตัง้องคก์ารคลงัสนิคา้ พ.ศ. 2498  

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มสีาระส าคัญว่า มาตรา 5 องค์การมีส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวดั

นนทบุรี และจะตั้งส านักงานสาขา หรือตัวแทน ณ ที่ใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ การตัง้

ส านักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุม ัติจากรัฐมนตรี   มาตรา 25 เม ื่อผู้อ านวยการไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลง และ ยังม ิได้ม ีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ ใ ห้รอง

ผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ ถ้าไม่ม ีรองผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

5. บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรปุ 

การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น ในการบริหารและการจัดการคลังสินค้า ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้

นั้นมักจะเกิดจากการท างานที่ไมม่กีารวางแผนและระบบในการท างานจึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ  ไม ่วา่

จะเป็นปัญหาในส่วนของการวางแผนความผดิพลาดที่เกิดจากตัวบุคคล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลใหอ้งคก์ร

มีต้นทุนกระจุกอยู่ในคลังสนิคา้และไมส่ามารถท างานไดท้ันเวลา ดังนั้น การปรับปรงุกระบวนการท างาน

และเพิ่มประสิทธ ิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าจึงเป็นประเด็นส าคัญที่พึงพิจารณาในระหว่างการ

ประกอบกิจการ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการเป็นการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่มาจากกระบวนการจัดการคลังสินค้า

ภายในคลังสินค้าเท่านัน้ ปัญหาด้านการจัดการคลังสนิค้าของแตล่ะองค์กรอาจแตกต่างออกไป เนือ่งจาก

ระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริบทขององค์กร การศึกษานี้ศึกษาจากเอกสารและ

ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์อืน่ ๆ  ด้วยเหตุที่มวีิกฤตการณ์ของโรคระบาด Covid-19 และข้อจ ากัดบางประการ

ในทางสาธารณสุข ท าใหไ้มส่ามารถจัดเก็บขอ้มลูดว้ยการลงพื้นทีใ่นสถานทีป่ฏบิัติงานได้ 
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