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บทคัดย่อ

	 การจดัการคลงัสนิค้าเป็นกจิกรรมหนึง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของโลจสิตกิส์		ผูบ้รหิารจะต้องวางแผนแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการในการ
จัดการคลังสินค้าที่ประกอบด้วย	การรับสินค้า	การเก็บสินค้า	และการกระจายสินค้า	ซึ่งเป็นหน้าที่หลักส�าคัญของการจัดการคลังสินค้า	
บทความนี้ยังได้กล่าวถึงประเภทของคลังสินค้า	กลยุทธ์การเลือกท�าเลที่ตั้งคลังสินค้า	ปัจจัยการเลือกท�าเลที่ตั้งคลังสินค้า	และการเลือก
ขนาดคลังสินคา้	นอกจากนี้บทความยังได้ยกตัวอย่างบรษิัทที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการคลังสินค้า	2	กิจการเปน็กรณีศึกษาอีกด้วย	

Abstract

 Warehouse management is one of the logistics fundamental in which administrators have to plan every major 
process including: receiving, storage and dispatch. This article also mentioned the type of warehouse, strategy and factors 
regarding choices of warehouse location and size. Moreover, this article provides two best practices of company with 
warehouse management efficiency. 

บทน�ำ

	 การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน	 ผู้บริหารจ�าเป็นต้องให้ความสนใจการจัดการโลจิสติกส์	(logistics	management)	 ซึ่ง	Porter	
(1985)	ได้กล่าวถึงโลจิสติกส์ในหนังสือ	Competitive	Advantage:	Creating	and	Sustaining	Superior	Performance	ว่าเป็นกิจกรรม
สนับสนุนหลัก	(primary	activities)	ประกอบด้วยโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก	ซึ่งมีความส�าคัญต่อระบบการท�างาน	เพื่อท�าให้มีการเชื่อม
โยงการท�างานร่วมกันทุกหน่วยงาน	 ทั้งภายในและภายนอกองค์การทั้งด้านอุปทานและอุปสงค	์ อันจะท�าให้สินค้าและบริการมีคุณค่า	
(value)	ในสายตาของลูกค้า	ซึ่งเรียกว่า	ห่วงโซ่คุณค่า	(value	chain)	ดังภาพที่	1	

ภาพที่ 1	ห่วงโซ่คุณค่า	(value	chain)
ที่มา:	(คเชนทร์	ชัยรัตน,	ม.ป.ป.)

	 	 กจิกรรมของโลจสิตกิส์มหีลากหลาย	ประกอบ
ด้วย	 การบริการลูกค้า	 การพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า	 การจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า	 การจัดซื้อ	 การ
จดัการสนิค้าคงคลงั	การจดัการการขนส่ง	การจดัการคลงั
สินค้าและการจัดเก็บ	 การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วน

ต่างๆ	 การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ	 การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า	 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า	 การบรรจุภัณฑ์และ
หีบห่อ	การสื่อสารในการกระจายสินค้า	และการก�าจัดของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	(Lambert,	Stock,	&	Ellram,	1998)	บทความนี้จะ
น�าเสนอกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ที่มีความส�าคัญ	เพราะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทั้งโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออกท�าให้มีกระจายสินค้า
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค	นั่นก็คือกิจกรรมด้านการจัดการคลังสินค้า	(warehouse	management)
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรคลังสินค้ำ

	 การจัดการคลังสินค้า	 เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทส�าคัญต่อ
การจัดการโลจิสติกส์	โดยผ่านกิจกรรมย่อยๆ	เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการคลังสินค้า	 อาทิ	 การเลือกประเภท	 การเลือกขนาด	 การ
เลือกท�าเลที่ตั้ง	การวางผังคลังสินค้า	การวางแผนการเคลื่อนย้าย
สินค้าภายในคลังสินค้า	รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารคลังสินค้า	เป็นต้น	ซึ่งระบบการจัดการคลังสินค้าที่
มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ	ดังนี้
	 1.	ท�าให้มีการเก็บสะสมวัตถุดิบไว้ในคลังสินค้า	 และมี
จ�านวนที่เพียงพอต่อการผลิต	 และไม่ท�าให้การผลิตหยุดชะงักไม่
ต่อเนื่อง	
	 2.	ท�าให้มีการกระจายสินค้าออกสู ่ตลาดจากผู ้ผลิตสู ่							
ผู้บริโภค	 โดยผู้ผลิตจะเก็บสินค้าส�าเร็จรูปไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอ
การจ�าหน่ายต่อไป
	 3.	เป็นทีเ่กบ็รกัษาและสะสมพสัดสุ�าหรบัธรุกจิบรกิารทีไ่ม่
จ�าเป็นต้องเกบ็วตัถดุบิในการผลติสนิค้า	อย่างไรกต็ามธรุกจิบรกิาร
ก็จ�าเป็นต้องมีคลังสินค้าไว้เก็บพัสด	ุ และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ
	 4.	เป็นที่ให้เครดิตกับธุรกิจ	กล่าวคือ	ผู้ฝากสินค้าที่อยู่ใน
คลังสินค้าสาธารณะ	สามารถน�าสินค้านั้นเป็นหลักประกันในการ
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน	เช่น	ธนาคาร	เป็นต้น			
	 5.	เป็นที่ส�าหรับให้หน่วยงานของรัฐใช้ส�าหรับสะสม	หรือ
เกบ็รกัษาสนิค้าทีร่ฐับาลต้องการเข้าไปแทรกแซงราคาตลาดสนิค้า
บางชนิด	 เช่น	ข้าว	มันส�าปะหลัง	ยางพารา	 เป็นต้น	 เพื่อรักษา
ระดับราคาให้กับเกษตรกร
	 6.	ท�าให้ประหยัดค่าขนส่ง	 ในกรณีที่เป็นสินค้าส�าเร็จรูป
เพื่อรอน�าไปจ�าหน่ายต่อ	 จะน�าสินค้านั้นมารวมที่คลังสินค้าก่อน	
ซึ่งจะท�าให้มีการประหยัดค่าขนส่งมากกว่าที่ผู้ผลิตส่งไปที่ร้าน
จ�าหน่ายสินค้าโดยตรง

กระบวนกำรที่ส�ำคัญในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ

	 โดยปกติแล้วคลังสินค้ามีเป้าหมายที่ส�าคัญคือเป็นสถาน
ทีพ่กัในการเคลือ่นทีข่องสนิค้าผ่านโซ่อปุทานจนถงึลกูค้าปลายทาง	
ซึ่งมีกระบวนการพื้นฐานที่ส�าคัญในการบริหารคลังสินค ้า														
3	กระบวนการประกอบด้วย	การรับสินค้า	การจัดเก็บสินค้า	และ
การกระจายสินค้า	ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่	2	โดยมีรายละเอียด	
ดังนี้

           

ภาพที่ 2	กระบวนการกิจกรรมพื้นฐานในคลังสินค้า

 1. การรับ 2. การจัดเก็บ 3. การกระจาย
 สินค้า สินค้า สินค้า 

  Cross-Docking                                                   

 1. กำรรบัสนิค้ำ	-	ประกอบด้วยกจิกรรม	เช่น	การขนถ่าย
สนิค้าจากพาหนะทีน่�าเข้าคลงัสนิค้า	การตรวจนบัสนิค้าให้ตรงกบั
จ�านวนที่สั่งซื้อ	รวมทั้งการรับสินค้าคืนจากลูกค้า	เป็นต้น	การรับ
สินค้าจึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานของทุกคลังสินค้าส�าหรับการเป็น
สถานที่พักสินค้า	ถ้ามีการบริหารจัดการการรับสินค้าที่ดี	องค์การ
จะมั่นใจได้ว่า	มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	ไม่ว่า
ลูกค้าจะอยู่ส่วนใดของโซ่อุปทานก็ตาม
 2. กำรจัดเก็บสินค้ำ	-	กิจกรรมในการจัดเก็บสินค้า	เช่น	
การวางแผนการเก็บรักษาสินค้าให้มีประสิทธิภาพ	 การรวบรวม
สนิค้าทีไ่ด้รบัจากการขนส่งจ�านวนน้อยหลายๆ	ครัง้เข้าด้วยกนัเพือ่
รวมเป็นสินค้า	 ขนาดใหญ่	 การแยกสินค้าให้มีจ�านวนที่เล็กลง	
(break	bulk)	เป็นต้น	ผู้บริหารควรมีการจัดการการจัดเก็บสินค้า
ทีด่	ีเพือ่ลดต้นทนุการจดัเกบ็	(storage	cost)	อนัจะท�าให้ลดต้นทนุ
ขององค์การได้	นอกจากนี้	การจัดเก็บรักษาสินค้าท�าให้เกิดมูลค่า
เพิ่มในสินค้า	(value	added)	เมื่อไปถึงปลายทาง
 3. กำรกระจำยสินค้ำ	 -	 เป็นกิจกรรมที่ผู ้บริหารต้อง
วางแผนเพื่อให้การกระจายสินค้าตรงตามคุณภาพ	(right	quality)	
ตรงตามจ�านวน	(right	quantity)	ตรงตามเวลา	(right	time)	ตรง
ตามสถานที	่(right	place)	และตรงตามเงือ่นไข	(right	condition)	
ที่ลูกค้าก�าหนด	ซึ่งจะท�าให้ได้ระดับการบริการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ	
โดยการกระจายสินค้ามีกิจกรรมที่ส�าคัญ	 เช่น	 การส่งสินค้าให้						
ผู้ขาย	 การโอนสินค้าจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกคลังสินค้าหนึ่ง
ภายในองค์การเดียวกัน	 เป็นต้น	 การกระจายสินค้ายังมีความ
สัมพันธ ์กับงานด ้านอื่นๆ	 อีกด ้วย	 เช ่น	 ด ้านการขนส ่ง	
(transportation)	ด้านสินค้าคงคลัง	(inventory	management)	
เป็นต้น	
				 เนื่องจากในปัจจุบัน	 ได้มีแนวคิดการจัดการแบบทันเวลา
พอดี	(Just-in-Time:	JIT)	 ท�าให้มีการพัฒนารูปแบบการถือครอง
สินค้าในคลังสินค้า	 โดยลดขั้นตอนในกระบวนการของการเก็บ
รกัษา	กล่าวคอืทนัททีีร่บัสนิค้าเข้ามาในคลงัสนิค้า	จะมกีารจดัการ
ให้สนิค้าเหล่านัน้ผ่านไปสูก่ระบวนการทีจ่ดุจ่ายสนิค้าออกจากคลงั
สินค้าอัตโนมัต	ิ โดยไม่ต้องน�าไปเก็บที่ชั้นวางสินค้า	 ซึ่งสามารถ
แสดงดังภาพที่	2	 โดยเส้นทางจะเริ่มจากการรับสินค้า	 และไป				
สิ้นสุดที่กระบวนการการจ่ายสินค้า	การจัดการลักษณะนี้	เรียกว่า	
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Cross-Docking	ซึง่ท�าให้กจิการสามารถลดต้นทนุการจดัเกบ็รกัษา
สนิค้าในคลงัสนิค้าได้	ในประเทศไทยหลายธรุกจิพยายามน�าระบบ	
Cross-Docking	มาใช้ในคลังสินค้า	เช่น	ห้างเทสโก้	โลตัส	สร้าง
ศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบ	Cross	Docking	เมื่อปี	พ.ศ.	2551	ด้วย
เงินลงทุน	800	ล้านบาท	(เอก-ชัย	ดิสทริบิวชั่น	ซิสเทม,	2552)
 
ประเภทของคลังสินค้ำ

	 คลงัสนิค้าสามารถแบ่งตามความเป็นเจ้าของได้	2	ลกัษณะ	
ดังนี้
 1. คลังสินค้ำสำธำรณะ (public warehouse)	-	เป็น
คลังสินค้าที่บริการส�าหรับผู้ต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า	
โดยคดิค่าบรกิารจดัเกบ็	และผูท้ีเ่ป็นเจ้าของคลงัสนิค้าจะให้บรกิาร
ความสะดวกพืน้ฐาน	(facility)	แก่ผูม้าใช้บรกิาร	เช่น	ถนน	ทางเดนิ	
ไฟฟ้า	โทรศพัท์	เป็นต้น	ข้อดขีองคลงัสนิค้าสาธารณะ	คอื	1)	ผูใ้ช้
บริการไม่จ�าเป็นต้องลงทุนสูง	 เช่น	 ลงทุนซื้อที่ดิน	 การจัดการ
สาธารณูปโภคต่างๆ	เป็นต้น	2)	ไม่จ�าเป็นต้องดูแลสินค้าและการ
จัดการภายในคลังสินค้า	และ	3)	มีความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ใน
ช่วงเวลาที่ไม่จ�าเป็นด้วยการยกเลิกการใช้บริการชั่วคราวได้	 ส่วน
ข้อเสียของคลังสินค้าสาธารณะ	ประกอบด้วย	1)	พื้นที่ไม่เพียงพอ
ในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่เพิ่ม	 ท�าให้มีผลกระทบกับฝ่ายอื่น	 เช่น	
ฝ่ายการตลาดไม่มีสินค้าจ�าหน่ายท�าให้สูญเสียโอกาสในการขาย	
เป็นต้น	 และ	2)	 การควบคุมดูแลท�าได้ยาก	 เนื่องจากต้องมีการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาธารณะ	 ท�าให้การติดต่อ
สื่อสารไม่คล่องตัว			
 2. คลงัสนิค้ำส่วนบคุคล (private warehouse) -	เป็น
คลงัสนิค้าทีเ่กบ็รกัษาวตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูของเจ้าของสนิค้า	
โดยถือกรรมสิทธิ์และบริหารคลังสินค้าเอง	 และไม่รับฝากสินค้า
จากผู้อื่น	ข้อดขีองคลังสินค้าส่วนบุคคล	คือ	1)	ท�าให้กิจการคล่อง
ตวัในการบรหิารคลงัสนิค้า	สามารถปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	โดยจะท�าให้การจัดการคลังสินค้ามีต้นทุนต�่ากว่า
ในระยะยาว	และ	2)	ได้รบัผลประโยชน์ทางภาษ	ีโดยธรุกจิสามารถ
น�ามาหกัค่าเสือ่มราคาคลงัสนิค้า	และอปุกรณ์เครือ่งมอืทีใ่ช้ในคลงั
สินค้าได้	 ท�าให้กิจการเสียภาษีน้อยลง	 แต่ข้อเสียของคลังสินค้า
ส่วนบุคคล	คือ	1)	การลงทุนสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินเริ่มต้นสูง	
โดยเฉพาะที่ดิน	 และอาคารคลังสินค้าที่มีราคาค่อนข้างแพง	
นอกจากนี้อาคารคลังสินค้าสมัยใหม่จ�าเป็นต้องมีสิ่งอ�านวยความ
สะดวก	 เพื่อการท�ากิจกรรมในคลังสินค้าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องวางแผน	และออกแบบการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับงาน	 และ	2)	 ขาดความยืดหยุ่น	 ในกรณีที่ลูกค้า
เปลี่ยนแปลงความต้องการ	 ท�าให้กิจการต้องลดหรือขยายพื้นที่	

การใช้ซึ่งจะท�าได้ยากกว่าการใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะ	 โดย
เฉพาะในขณะที่ความต้องการสินค้ามีน้อยหรือนอกฤดูกาลของ
สินค้านั้น	ทั้งนี้องค์การจ�าเป็นต้องรับภาระต้นทุนคงที่นั่นเอง	

กลยุทธ์กำรเลือกท�ำเลที่ตั้งคลังสินค้ำ

	 การพิจารณาเลือกท�าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สุด
ส�าหรบัองค์การเป็นสิง่ทีส่�าคญั	เพราะเมือ่สร้างแล้วไม่สามารถย้าย
ได้	 หรือจะหาผู้เช่าคลังสินค้าก็ไม่ง่าย	 เนื่องจากคลังสินค้าแต่ละ
แห่งก็จะเหมาะสมกับสินค้าเฉพาะอย่าง		ดังนั้น	จะต้องวางแผน
เป็นอย่างดี	 เนื่องจากการก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ต้องใช้เงินลงทุน
จ�านวนมาก	และยิง่ไปกว่านัน้	ท�าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมยงัมผีลโดยตรง
ในระยะยาวต่อต้นทุนด้านต่างๆ	 เช่น	 ค่าขนส่ง	 ค่าแรงงาน									
ค่าสาธารณูปโภค	และค่าการติดต่อสื่อสาร	เป็นต้น	
	 Edgar	M.Hoover	(อ้างถงึใน	ค�านาย	อภปัิญญากลุ,	2553)	
เสนอกลยทุธ์การเลอืกท�าเลทีต่ัง้ในระดบัมหภาค	โดยค�านงึถงึระดบั
การบริการลูกค้า	ประกอบด้วย	
	 1.	กลยุทธ์ท�าเลที่ตั้งใกล้ตลาด	 โดยตั้งให้ใกล้กับลูกค้า
ล�าดับสุดท้ายให้มากที่สุด	
	 2.	กลยทุธ์ท�าเลทีต่ัง้ใกล้แหล่งผลติ	โดยตัง้ให้ใกล้กบัแหล่ง
วัตถุดิบหรือโรงงานให้มากที่สุด	
	 3.	กลยทุธ์ท�าเลทีต่ัง้อยูร่ะหว่างกลาง	โดยก�าหนดให้ตัง้คลงั
สินค้าให้อยู่ระหว่างกลางระหว่างแหล่งผลิตและตลาด	
	 นอกเหนอืจากกลยทุธ์ดงักล่าวแล้ว	การเลอืกท�าเล/ทีต่ัง้ใน
ระดับจุลภาค	ยังต้องค�านึงถึงความหลากหลายของยานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่งสนิค้า	อตัราค่าจ้างแรงงานทีแ่ตกต่างกนัระหว่างใน
เมืองกับนอกเมือง	ปริมาณของแรงงาน	สาธารณูปโภคที่ครบครัน	
สิง่แวดล้อมทีด่	ีและศกัยภาพเมือ่จะมกีารขยายพืน้ทีค่ลงัสนิค้าเพิม่
ในอนาคต	เป็นต้น

ปัจจัยกำรเลือกท�ำเลที่ตั้งคลังสินค้ำ

	 การเลือกท�าเลที่ตั้งมีผลท�าให้ธุรกิจสามารถประกอบ
กจิกรรมในคลงัสนิค้าได้สะดวก	ดงันัน้ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญั
กับปัจจัยการเลือกท�าเลที่ตั้งคลังสินค้า	ดังนี้
  1. แหล่งสนิค้ำหรอืวตัถดุบิ	-	ควรมที�าเลทีต่ัง้ใกล้กบัแหล่ง
สนิค้าหรอืวตัถดุบิมากทีส่ดุ	ซึง่จะท�าให้องค์การประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง	เช่น	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้ผลิตและ
ส่งออกสับปะรดกระป๋อง	 น�้าสับปะรด	 และน�้าผลไม้อื่น	 ได้สร้าง
โรงงานและคลังสินค้าใกล้แหล่งวัตถุดิบที่ส�าคัญ	 คือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งท�าให้บริษัทมีต้นทุนต�่ากว่าคู่แข่งขัน	เป็นต้น				
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 2. เส้นทำงคมนำคม	-	 ควรมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้
สะดวกได้ทุกสภาพฤดูกาล	และต้องมีสภาพดี	 เพื่อท�าให้เดินทาง
สู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม	 ด้วยค่าขนส่งที่
ประหยัดที่สุด	 เช่น	คลังสินค้าของร้านค้าชั้นน�าในเมืองไทย	 เช่น	
เทสโก้	โลตัส	บิ๊กซี	โฮมโปร	เป็นต้น	มักตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย	
อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพราะเป็นท�าเลที่มีการ
คมนาคมสะดวกต่อการขนส่งสินค้า						
 3. ตลำดแรงงำน	 -	 ควรมีท�าเลที่ตั้งใกล้แหล่งตลาด
แรงงาน	เพื่อท�าให้สามารถหาแรงงานได้ง่าย	เช่น	บางธุรกิจไปตั้ง
โรงงานและคลังสินค้าที่อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 เนื่องจากมี
แรงงานชาวพม่าที่เข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมายเช้า-เย็นกลับ	
ท�าให้มีแรงงานอย่างต่อเนื่อง	 และค่าแรงงานไม่แพงเมื่อเทียบกับ
การมาตั้งในกรุงเทพฯ	หรือปริมณฑล	ซึ่งมีค่าแรงแพงกว่ามาก
 4. กำรยอมรับจำกชุมชน	-	 ควรมีท�าเลที่ตั้งที่ได้รับการ
ยอมรบัและสนบัสนนุจากชมุชน	เนือ่งจากทีต่ัง้ของธรุกจิกเ็ป็นส่วน
หนึ่งในชุมชน	 ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจกับ
ชุมชน	 อันจะท�าให้ชุมชนไว้วางใจ	 และร่วมมือในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์	 และองค์การก็จะสามารถด�ารงอยู่ด้วยกันกับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 5. สำธำรณปูโภค	-	ควรตัง้ใกล้กบัสิง่อ�านวยความสะดวก
พื้นฐาน	 เช่น	 โรงพยาบาล	 สถานีต�ารวจ	 สถาบันการศึกษา	 วัด	
สถานีดับเพลิง	 เป็นต้น	 เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ	อันจะ
ท�าให้บุคลากรมีความสุขต่อการท�างานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และจะ
ส่งเสริมให้การท�างานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น		

กำรเลือกขนำดคลังสินค้ำ

	 ผูบ้รหิารจะต้องวางแผนเลอืกขนาดคลงัสนิค้าให้เหมาะสม
กับธุรกิจ	โดยปัจจัยที่ส�าคัญในการก�าหนดขนาดคลังสินค้า	มีดังนี้	
 1. ระดับกำรบริกำรลูกค้ำ	-	 ถ้าต้องการให้มีระดับการ
บริการเพิ่มขึ้น	เช่น	ส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน	2-3	ชั่วโมง	องค์การ
อาจจ�าเป็นต้องสร้างคลงัสนิค้าทีม่ขีนาดใหญ่หรอืมจี�านวนมากขึน้	
โดยอาจกระจายตามจังหวัดใหญ่ตามภาคต่างๆ	 เพื่อให้ลูกค้า				
พึงพอใจในการบริการมากขึ้น				
 2. ขนำดของสนิค้ำ -	การสร้างคลงัสนิค้าทีด่ต้ีองค�านงึถงึ
ขนาดของสินค้าให้สัมพันธ์กับปริมาณที่จัดเก็บว่ามีจ�านวนกี่ชิ้น				
กี่กล่อง	กี่ตัน	กี่พาเลท	เพราะยิ่งสินค้ามีจ�านวนมาก	ก็จ�าเป็นต้อง
สร้างขนาดของคลังสินค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
 3. รอบระยะเวลำในกำรหมนุเวยีนสนิค้ำเข้ำ/ออก	-	สนิค้า
ที่มีรอบระยะเวลาของการหมุนเวียนช้า	 อาจจ�าเป็นต้องสร้างคลัง
สินค้าขนาดใหญ่มากกว่าสินค้าที่มีรอบการหมุนเวียนสินค้าเร็ว	

 4. พื้นที่ส�ำนักงำนในคลังสินค้ำ	-	 อาจจ�าเป็นต้องสร้าง
ส�านกังานเพือ่จดัการเอกสารและอ�านวยความสะดวกด้านอืน่ๆ	ใน
คลังสินค้า	จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ขนาดคลังสินค้าให้มากขึ้น		

กรณีศึกษำ: กำรจัดกำรคลังสินค้ำที่ดี

	 คลังสินค้า	 (warehouse)	 หรือศูนย์กระจายสินค้า	
(Distribution	Center:	DC)	ซึ่งทั้ง	2	ค�านี้อาจมีความหมายที่แตก
ต่างกันเกี่ยวกับระยะเวลาที่จัดเก็บ	โดยศูนย์กระจายสินค้ามีระยะ
เวลาการจัดเก็บที่สั้นกว่าคลังสินค้า	 หรือเป็นเพียงที่ส�าหรับใช้พัก
สนิค้าชัว่คราวก่อนกระจายสนิค้าต่อไป	ซึง่สนิค้ามกัมอีายสุัน้	หรอื
เป็นสินค้าที่ใช้หมุนเวียนเร็ว	เช่น	ธุรกิจร้านประเภท	7-11	เป็นต้น	
โดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ	อย่างไร
กต็าม	ในปัจจบุนั	อาจเรยีกคลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้าแทน
กันได้ในการจัดการโลจิสติกส์	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างองค์การที่
ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ	 ที่มีการจัดการคลังสินค้า
หรือศูนย์กระจายสินค้าที่ดี	ดังนี้
 1. เทสโก้ โลตัส

	 ด�าเนนิธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภค	บรโิภคทีม่จี�านวนสาขา
มากทีส่ดุในประเทศไทย	มกีลยทุธ์การขยายสาขาทีห่ลากหลายรปู
แบบ	เช่น	ไฮเปอร์มาร์เก็ต	เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	ตลาดโลตัส
เป็นต้น	แต่ปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้เทสโก้	โลตสั	ประสบความส�าเรจ็	คอื
การบริหารศูนย์กระจายสินค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งเทสโก้	
โลตัส	มีศูนย์กระจายสินค้าที่ส�าคัญ	4	แห่ง	คือ
	 1.1	 ศูนย ์กระจายสินค ้า	 อ�าเภอวังน ้อย	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของ	 เทสโก้
โลตัส	 สร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	2539	 มีมูลค่าการลงทุนการก่อสร้าง
ประมาณ	2,000	ล้านบาท	มปีระสทิธภิาพในการล�าเลยีงและขนส่ง
สินค้าได้สัปดาห์ละ	2.2	 ล้านลัง	 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย	
ควบคมุแบบครบวงจร	สามารถท�างานได้ตลอด	24	ชัว่โมง	ล�าเลยีง
สนิค้าโดยใช้ระบบบาร์โค้ด	และระบบสายพานล�าเลยีง	(conveyor)	
ทีท่นัสมยั	สามารถแยกประเภทสนิค้าและกระจายสนิค้าได้รวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ	ในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้มีโครงสร้างงานที่
ส�าคญั	5	ประเภท	คอื	1)	Warehouse	Distribution	2)	สนิค้าอาหาร
สด	3)	การบริหารสินค้าคงคลัง	4)	การติดต่อประสานงาน	และ		
5)	การวางแผนการกระจายสินค้ากับคู่ค้า	(supplier)	ซึ่งนับได้ว่า
เป็นศนูย์กระจายสนิค้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้	(อรุณ	บริรักษ์,	2553)		
			 1.2	ศนูย์กระจายสนิค้า	อ�าเภอบางบวัทอง	จงัหวดันนทบรุี	
เป็นศูนย์กระจายสินค้าส�าหรับร้านค้าในรูปแบบเทสโก้	 โลตัส	
เอก็ซ์เพรส	มปีระสทิธภิาพในการล�าเลยีงและขนส่งสนิค้าในแต่ละ
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สัปดาห์ได้ปริมาณมากถึง	1.3	ล้านลัง	และ	6.5	ล้านหน่วยย่อย
	 1.3	ศูนย์กระจายสินค้า	อ�าเภอสามโคก	จังหวัดปทุมธานี	
สร้างขึน้	พ.ศ.	2551	เป็นศนูย์กระจายสนิค้าทีเ่น้นการกระจายสนิค้า
รูปแบบ	Cross	Docking	เพื่อช่วยลดความแออัดของการกระจาย
สนิค้าทีศ่นูย์กระจายสนิค้า	อ�าเภอวงัน้อย	จงัหวดัอยธุยา	โดยลงทนุ
ประมาณ	800	ล้านบาท	และมีประสิทธิภาพการล�าเลียงและการ
ขนส่งสินค้าประมาณ	25,000	 ประเภท	 มากกว่า	2	 ล้านลังต่อ
สัปดาห์
	 1.4	ศูนย์กระจายสินค้า	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	
เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่เน้นอาหารสดแห่งใหม่	 ที่สร้างและเปิด
ด�าเนนิการในเดอืนมกราคม	2554	ลงทนุประมาณ	1,600	ล้านบาท	
มีพื้นที่ใช้สอย	39,000	ตารางเมตร	บนเนื้อที่กว่า	83	ไร่	อาคารที่
ก่อสร้างค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานในอาคารอีกด้วย	
สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้	1,600	ตันต่อปี	ศูนย์
กระจายสินค้าอาหารสดแห่งใหม่นี้	 สามารถจัดเก็บและกระจาย
อาหารสดได้ประมาณ	2.3	แสนลังต่อวัน	จากคู่ค้า	450	ราย	นับ
ว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดที่มีความทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย
	 เทสโก้	โลตัส	เป็นธุรกิจร้านค้าปลีกที่จัดการศูนย์กระจาย
สินค้าที่ดีและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	โดยสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ทีห่ลากหลายประเภท	เพือ่ให้สอดคล้องกบัรปูแบบและลกัษณะของ
สินค้าที่แตกต่างกันไป	 เช่น	 อาหารสด	 อาหารที่ไม่ต้องควบคุม
อณุหภมู	ิอาหารแห้ง	อาหารกระป๋อง	และสนิค้าอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่อาหาร	
เป็นต้น	ซึ่งท�าให้เป็นจุดแข็ง	 เพราะศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่ง
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และท�าให้เทสโก้	 โลตัส
ประสบความส�าเร็จมากในธุรกิจนี้
 2. บริษัท บุญถำวรเซรำมิค จ�ำกัด 
	 ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง	ซึ่งรู้จักในชื่อของ	 “บุญ
ถาวร”	จ�าหน่ายกระเบื้อง	 เซรามิก	สุขภัณฑ์	 	หินอ่อน	และหิน
แกรนิต	เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว	และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวฯ	ปัจจุบัน
มี	9	สาขาทั่วประเทศ	เนื่องจากบุญถาวร	มีการขยายสาขาอย่าง
ต่อเนือ่ง	แต่ในอดตีแต่ละสาขาจ�าเป็นต้องมภีาระในการจดัการคลงั
สินค้า	และต้องรับสินค้าจากซัพพลายเออร์กว่า	200	รายเอง	จึงมี
ความยุ่งยากในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
	 ผูบ้รหิารจงึมแีนวคดิสร้างคลงัสนิค้ากลางขึน้มา	จงึได้สร้าง		
“บญุถาวร	โลจสิตกิส์	เซน็เตอร์”	หรอืศนูย์โลจสิตกิส์	ใกล้กบัโชว์รมู
บญุถาวรรงัสติ	(กรงุเทพธรุกจิ,	2550)	โดยกระจายสนิค้าให้กบัสาขา
ต่างๆ	ศูนย์กระจายสินค้านี้มีเนื้อที่	20	ไร่	และมีพื้นที่คลังสินค้า
ประมาณ	20,000	ตารางเมตร	จัดเก็บสินค้าได้กว่า	20,000	พาเลท	
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ช่วยลดภาระของร้านสาขาที่ต้องแบกรับ

สินค้าคงคลังลดลงจากเดิมร้อยละ	30	 ขณะเดียวกันก็ลดขั้นตอน
การส่งสินค้าจากโรงงานซัพพลายเออร์ให้ส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า
แห่งเดียว	 เป็นการช่วยให้ร้านสาขาใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อน�า
เสนอให้กับลูกค้าได้หลากหลาย	 แทนการแบกภาระรับสินค้าเก็บ
ไว้ในสาขาเอง	 ระบบใหม่นี้ช่วยจัดการให้สินค้าพอเหมาะกับ
ปรมิาณการจดัจ�าหน่ายในแต่ละวนั	โดยมกีารเตมิเตม็สนิค้ารวดเรว็	
และจะรับประกันการส่งสินค้าให้สาขาได้ภายใน	24	 ชั่วโมง	 ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน
	 ศนูย์กระจายสนิค้าแห่งนีม้โีครงสร้างองค์การประกอบด้วย	
5	ฝ่าย	คือ	1)	ฝ่ายคลังสินค้าท�าหน้าที่รับและจัดเรียงคลังสินค้า		
2)	 ฝ่ายข้อมูลรับสินค้าจากซัพพลายเออร์และตรวจสอบเอกสาร			
3)	ฝ่ายวางแผนการกระจายสินค้า	4)	ฝ่ายตรวจสอบ	และ	5)	ฝ่าย
ส�านักงาน	ได้แก่	บัญชี	การเงิน	และบุคคล	เป็นต้น	นอกจากนี้	
บุญถาวร	 ได้น�าซอฟแวร์ระบบบริหารคลังสินค้า	 (Warehouse	
Management		System:	WMS)	มาใช้ในคลงัสนิค้า	บรษิทัได้ลงทนุ
กว่า	20	 ล้านบาท	 ซึ่งระบบจะช่วยบริหารจัดการด้านคลังสินค้า	
และเตือนการเติมเต็มสินค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยข้อมูลจะเข้ามาที่
ศูนย์กระจายสินค้า	2	เส้นทางด้วยกัน	เส้นทางแรกคือ	เติมสินค้า
ทันทีเมื่อสินค้าขาด	 และอีกเส้นทางก็สามารถเติมเต็มทันทีเมื่อ
ตรวจสอบข้อมลูแล้วพบว่าสนิค้าทีอ่ยูใ่นคลงัสาขาปรมิาณเริม่น้อย
ลง	 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ฝ่ายขาย	 ฝ่ายจัดซื้อ	 ฝ่ายการตลาด	
รวมถึงซัพพลายเออร์	 และโรงงานผู้ผลิตจะทราบข้อมูลจ�าหน่าย
สินค้าอย่างทั่วถึง	ท�าให้สามารถประสานงานและจัดการสินค้าใน
คลังอย่างมีประสิทธิภาพ
	 นอกจากนี้	 บุญถาวรยังมีเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับ
ระบบ	WMS	คือใช้	Barcode	Tracking		ติดบนสินค้า	ซึ่งเมื่อเข้า
สู่เครื่องสแกนจะแจ้งไปยังศูนย์กระจายสินค้าทันท	ี (real	 time)	
พร้อมทั้งประมวลผลการสั่งงานผ่านบนเครือข่ายไร้สาย	(Mobile)	
นอกจากนี้สินค้าที่เริ่มล้าสมัยคือมีอายุครบ	3	 เดือน	 ระบบก็จะ
เตือนให้น�ามาลดราคา	 ซึ่งอาจอยู่ในคลังสินค้าหรือในร้านสาขา	
เพื่อช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บได้อีกทางหนึ่ง	
	 ปัจจบุนับญุถาวรประสบความส�าเรจ็ในธรุกจิเป็นอย่างมาก	
เพราะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการองค์การ	 โดยให้ความ
ส�าคัญกับโลจิสติกส์โดยเฉพาะด้านการจัดการคลังสินค้า	 เพราะ
ถือว่าเป็นงานพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงและประสานงานการท�างาน
ให้สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การได้
เป็นอย่างด	ีจงึส่งผลท�าให้กจิการมยีอดขายเพิม่ขึน้และขยายสาขา
ได้อย่างต่อเนื่อง
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บทสรุป

	 การจดัการคลงัสนิค้าเป็นกจิกรรมหนึง่ทีส่�าคญัของโลจสิตกิส์
ที่ช่วยเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ	ในห่วงโซ่อุปทาน	ผู้บริหารควรให้
ความส�าคญัตัง้แต่การศกึษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นของการจดัตัง้
คลังสินค้า	 ซึ่งจะต้องทราบประเภทของคลังสินค้า	 ซึ่งอาจจะ
เป็นการใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะหรือการสร้างคลังสินค้าขึ้น
มาเอง	 กลยุทธ์และปัจจัยการเลือกท�าเลที่ตั้งคลังสินค้าก็เป็น
ประเด็นที่ผู้บริหารต้องตระหนัก	 นอกจากนี	้ การเลือกขนาดคลัง
สินค้าที่เหมาะสม	ก็ท�าให้ธุรกิจสามารถวางแผนการบริหารสินค้า
คงคลังได้	 การจัดการคลังสินค้าที่ดีจะช่วยท�าให้องค์การมี
โครงสร้างพื้นฐาน	(infrastructure)	ที่ดี	ปัจจุบันหลายธุรกิจจึงให้
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการคลังสินค้า	 เพราะนับวัน
ความส�าคัญของการจัดการคลังสินค้าก็จะมากขึ้น	และเป็นดัชนีชี้
วัดความส�าเร็จในระยะยาวขององค์การต่อไป
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