
การจัดการคลังสินค้า และ 
สินค้าคงคลัง 

(Inventory and Warehouse Management) 

Chapter 7 



คลังสินค้า (Warehouse)  
คลงัสินค้า เป็นสถานท่ีจดัเก็บสนิค้า ซึง่เป็นหนึง่ในกระบวนการ 
จดัการ Logistics เป็นจดุพกั จดัเก็บกระจายการจดัสง่สินค้า หรือ 
วัตถุดิบ ทัง้ในส่วนของการบริหารการจัดการพืน้ท่ีการบริหาร
สนิค้าคงคลงัการบริหารการจดัเก็บ 



 
ต าแหน่งของคลังสินค้า  
(Warehouse Location)  

ผู้ผลิต คลังสินค้า ผู้บริโภค 

จุดก าเนิด จุดบริโภค 



กจิกรรมหลักของการคลังสินค้า 
(Warehouse Activities)  

1. งานรับสินค้า (Goods Receipt) 

2. การตรวจพสูิจน์ทราบ (Identify Goods) 

3. การตรวจแยกประเภท (Sorting Goods) 

4. งานจัดเกบ็ (Put Away) 

5. งานดแูลรักษาสินค้า (Holding Goods) 



กจิกรรมหลักของการคลังสินค้า 
(Warehouse Activities) (ต่อ)  

1. งานจัดส่งสินค้า (Dispatch Goods) 

2. การน าออกจากที่เก็บ (Picking) 

3. การจัดส่ง (Shipping) 

4. การส่งผ่านสินค้าคงคลัง(Cross Docking) 



กจิกรรมในคลังสินค้า 

การรับของ (Receiving) 15% 

การจัดเก็บ (Storing) 15% 

การเบกิจ่ายหรือการเลือก
หยบิ (Picking) 20% 

การจัดส่ง (Shipping) 50% 

ที่มา: TANIT  SORAT 



การออกแบบสินค้าคงคลัง  
1. ค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ ช่วยในการค านวณพืน้ท่ีใช้สอยท่ี

ต้องการ 
 ประเมินความต้องการของสต็อกสนิค้า 
 ขนาดหีบหอ่บรรจภุณัฑ์ และระดบัความสงูแตล่ะชัน้ 
 ขนาดและน า้หนกัของสินค้าตอ่หน่วยในการจดัเก็บ 

2. ตวัแปรในการออกแบบคลงัสินค้า ควรค านงึถึงการ
ปฏิบตัิงานระบบโลจิสติกส์ภายในอาคาร 



วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of 
Warehouse Management) 
1.ลดระยะทางในการปฏิบตัิการในการเคลื่อนย้ายให้มากท่ีสดุ 
2.การใช้พืน้ท่ีและปริมาตรในการจดัเก็บให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
3.สร้างความมัน่ใจวา่แรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ สาธารณปูโภค 
ตา่งๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กบัระดบัของธรุกิจท่ีได้วางแผนไว้ 



วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of 
Warehouse Management) (ต่อ) 
4.สร้างความพงึพอใจในการท างานในแตล่ะวนัแก่ผู้ เก่ียวข้องใน 
การเคลื่อนย้ายสนิค้า ทัง้การรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ 
ปริมาณจากการจดัซือ้ และความต้องการในการ จดัสง่ให้แก่ 
ลกูค้าเป็นเกณฑ์ 
5.สามารถวางแผนได้อย่างตอ่เน่ือง ควบคมุ และรักษาระดบัการ 
ใช้ทรัพยากรตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทนุท่ีเกิด 
ประสทิธิภาพคุ้มคา่ในการลงทนุตามขนาดธรุกิจท่ีก าหนด 



พันธกิจของการจัดการคลังสินค้า 
(The Mission of a warehouse) 

• คลงัสินค้าชว่ยสนบัสนนุการผลติ (Manufacturing support 
• คลงัสินค้าเป็นท่ีผสมผลติภณัฑ์ (Mix warehouse) 
• คลงัสินค้าเป็นท่ีรวบรวมสนิค้า (Consolidation warehouse) 
• คลงัสินค้าใช้ในการแบง่แยกสินค้าให้มีขนาดเลก็ลง 
(Break Bulk warehouse) 



กลยุทธ์การเลือกท าเลที่ตัง้ของคลังสินค้า  
มี 3 ประเภท ดังนี ้

 1. กลยทุธ์ท าเลท่ีตัง้ใกล้ตลาด (Market-positioned 
Strategy) 

 2. กลยทุธ์ท าเลท่ีตัง้ใกล้แหลง่ผลิต (Production-
positioned Strategy) 

 3. กลยทุธ์ท าเลท่ีตัง้อยู่ระหวา่ง (Intermediately-
positioned Strategy) 



ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตาม 
ลักษณะทางกายภาพ 

1.คลงัสินค้าท่ีมิดชิด มีก าแพง เพดาน และประต ูได้แก่ 
คลงัสินค้าทัว่ไป 
2.คลงัสินค้าท่ีมีแตห่ลงัคา แตไ่ม่มีผนงั 
3.คลงัสินค้ากลางแจ้ง 
4.คลงัสินค้าท่ีเป็นถงั (Tank) 
5.คลงัสินค้าเคลื่อนท่ีได้ 
6.คลงัเก็บข้อมลูอิเลก็ทรอนิคส์ 



ประโยชน์ของคลังสินค้า 
- เพื่อสนับสนุนการผลิต (Manufacturing Support) เช่น คลังวัตถุดบิ 

 และวัสดุสิน้เปลืองของโรงงานผลิตสินค้า 

- เพื่อแยกหีบห่อ (Break bulk) เช่น ศูนย์แบ่งบรรจุสนิค้า 

- ท าให้ต้นทุนของสนิค้าลดลง 

- สามารถผลติได้ในปริมาณเกนิกว่าความต้องการตามฤดกูาล 

- ช่วยเกบ็พักสินค้าช่ัวคราวที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศอีกต่อหน่ึงในลักษณะของ 
Re-Export 

- ช่วยให้ได้สินค้านัน้ ๆ ได้ทันตามความต้องการ 



การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน 
(Inventory and warehouse management) 

อาศยัระบบการท างานท่ีมี คณุภาพ มีระบบเทคโนโลยี
อปุกรณ์เคร่ืองมือที่ทนัสมยั และบคุลากรท่ีเป็นมืออาชีพ 
1. ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 
ลดความเสี่ยงจากความแปรผนัของอปุสงค์และอปุทานของ 
การด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ 



การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน 
(Inventory and warehouse management)(ต่อ) 

2. นโยบายการวางแผนการท างานขององค์กร 
3. แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการสตอ็กสินค้า  
สามารถผลิตสินค้าเพียงพอและตอบสนองความ 
ต้องการของลกค้าได้ 
4. ใช้พืน้ที่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
5. ต้นทุนต ่า 



สินค้าคงคลัง (Inventory) 
• สินค้าคงคลงั จึงหมายถึงวสัดหุรือสินค้าต่างๆท่ีเก็บไว้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการด า เ นินงาน อาจเป็นการด า เ นินงานผลิต 
ด าเนินการขายหรือด าเนินงานอื่นๆ 
• ส่วนการจดัการสินค้าคงคลงั (Inventory Management) 
หมายความถึง การเก็บทรัพยากรไวใช้ในปัจจุบนั หรือในอนาคต 
เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการด าเนินไปอย่างราบร่ืนผ่านการ
วางแผนก าหนดปริมาณสนิค้าคงคลงัท่ีเหมาะสม 



วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 
(Purpose of Inventory Management) 

การบริหารสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ 
ใหญ่ คือ 
1. สามารถมีสนิค้าคงคลงับริการลกูค้า ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย 
และรักษาระดบัของสว่นแบง่ตลาดไว้ 
2. สามารถลดระดบัการลงทนุในสินค้าคงคลงัต ่าท่ีสดุเทา่ท่ี 
จะท าได้เพ่ือท าให้ต้นทนุการผลติต ่าลงด้วย 



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control System) 

ปัจจัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง 
• จดุมุง่หมายหลกัในการมีสนิค้าคงคลงั 
• ยอดขายในอดีตของธรุกิจ 
• การซือ้ขายตามฤดกูาล (Seasonal Selling) 
• คณุสมบตัิของสินค้า 
• การแบง่ประเภทของสนิค้า 



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control System) (ต่อ) 

ปัจจัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง 
• ความนิยมในตวัสนิค้า 
• ความไมแ่น่นอนในการจดัสง่สินค้าของ Suppliers 
• การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสนิค้าคงคลงั 
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
• ต้นทนุของสินค้าคงคลงั (Inventory Cost) 



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control System) (ต่อ) 

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่3 วิธีคือ 
1. ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเน่ือง (Continuous Inventory 
System หรือ Perpetual System) เป็น ระบบสนิค้าคงคลงัท่ีมี 
วิธีการลงบญัชีทกุครัง้ท่ีมีการรับและจ่ายของ เชน่ ใช้รหสั 
แท่ง (Bar Code) 
 



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control System) (ต่อ) 

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่3 วิธีคือ 
2. ระบบสินค้าคงคลังเม่ือสิน้งวด (Periodic Inventory 
System)  
เป็นระบบสนิค้าคงคลงัท่ีมีวิธีการลงบญัชีเฉพาะในช่วงเวลาท่ี 
ก าหนดไว้เท่านัน้ เช่น ตรวจนบัและลงบญัชีทกุปลายสปัดาห์หรือ
ปลายเดือน 



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control System) (ต่อ) 

ข้อดีของระบบสินค้าคงคลัง
แบบต่อเน่ือง 

ข้อดีของระบบสินค้าคงคลัง
เมื่อสิน้งวด 

- มีสินค้าคงคลังเผือขาดมือน้อยกว่า 
- ใช้จ านวนการส่ังซือ้คงที่ซึ่งจะท าให้ได้
ส่วนลดปริมาณได้ง่าย 
- สามารถตรวจสนิค้าคงคลังแต่ละ 
ตัวอย่างอสิระ 

- ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายใน 
การควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเน่ือง 
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ลด 
ค่าใช้จ่ายในการส่ังซือ้ และสะดวกต่อ
การ 
ตรวจนับ 
- ค่าใช้จ่ายในการเกบ็ข้อมูลสนิค้าคง
คลังต ่ากว่า 



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control System) (ต่อ) 

3. ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) 
ระบบนีเ้ป็นวิธีการจ าแนกสินค้าคงคลงัออกเป็นประเภทโดย 
พิจารณาปริมาณและมลูคา่ของสินค้าคงคลงัแตล่ะรายการ 
เป็นเกณฑ์ 



ระบบจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวด ABC 
 รายการที่มีมูลค่าสูง 

คือ สนิค้าคงคลังร้อยละ 5‐15 มีมูลค่ารวมถงึ 70‐80%  ของ
มูลค่าทัง้หมด 

รายการที่มีมูลค่าปานกลาง 

คือ สนิค้าคงคลังร้อยละ 30 มีมูลค่ารวมประมาณ 15% ของ
มูลค่าทังหมด 

รายการที่มีมูลค่าต ่า 

คือสนิค้าคงคลัง ร้อยละ 50‐60 มีมลค่ารวมประมาณ  

5-10% ของมูลค่าทัง้หมด 



• Class A 

– 5 – 15 % of units 

– 70 – 80 % of value  

• Class B 

– 30 % of units 

– 15 % of value 

• Class C 

– 50 – 60 % of units 

–  5 – 10 % of value 

การจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) 

ที่มา: Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 



ที่มา: Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 

 1 $ 60 90 
 2 350 40 
 3 30 130 
 4 80 60 
 5 30 100 
 6 20 180 
 7 10 170 
 8 320 50 
 9 510 60 
 10 20 120 

PART UNIT COST ANNUAL USAGE 

ABC Classification: Example 



ที่มา: Copyright 2006  
John Wiley & Sons, 
Inc. 

ABC Classification: Example (Cont.) 

 1 $ 60 90 
 2 350 40 
 3 30 130 
 4 80 60 
 5 30 100 
 6 20 180 
 7 10 170 
 8 320 50 
 9 510 60 
 10 20 120 

PART UNIT COST ANNUAL USAGE   TOTAL % OF TOTAL % OF TOTAL 
 PART VALUE VALUE QUANTITY % CUMMULATIVE 

 9 $30,600 35.9 6.0 6.0 
 8 16,000 18.7 5.0 11.0 
 2 14,000 16.4 4.0 15.0 
 1 5,400 6.3 9.0 24.0 
 4 4,800 5.6 6.0 30.0 
 3 3,900 4.6 10.0 40.0 
 6 3,600 4.2 18.0 58.0 
 5 3,000 3.5 13.0 71.0 
 10 2,400 2.8 12.0 83.0 
 7 1,700 2.0 17.0 100.0 
 

  $85,400 

   % OF TOTAL % OF TOTAL 
 CLASS ITEMS VALUE QUANTITY 

 A 9, 8, 2 71.0 15.0 
 B 1, 4, 3 16.5 25.0 
 C 6, 5, 10, 7 12.5 60.0 

30,600*100/85,400 

510*60 60*100/1000 

A 

C 
B 



จุดส่ังซือ้ใหม่(Reorder Point: ROP) 
-  เป็นระดบัหรือจดุของสินค้า/วสัดคุงเหลือท่ีต้องท าการสัง่ซือ้
สนิค้าใหม ่เพ่ือตอบค าถาม “เม่ือใดสมควรส่ังซือ้สินค้า/วัตถุดบิ” 
 

ปริมาณสินค้าคงเหลือ(หน่วย) 

Q 

ROP 

ระยะเวลา(วนั) 

ช่วงระยะเวลารอคอย(L) 

ROP= อตัราความต้องการต่อวนั(d) x ช่วงระยะเวลารอคอยของการสัง่ซือ้(L) 

  d = ปริมาณความต้องการใช้สินค้าตอ่ปี(หน่วย)(D) 

  จ านวนวนัท างานทัง้หมดต่อปี(วนั)(W) 



จุดส่ังซือ้ใหม่ (Reorder Point: ROP) (ต่อ) 
 • บริษัทแหง่หนึง่ต้องการใช้วตัถดุิบเม็ดพลาสติกจ านวน 8000 ตนั
ตอ่ปี ซึง่บริษัทท างานทัง้ปี 250 วนั และระยะเวลาเฉลี่ยในการ
สัง่ซือ้แตล่ะครัง้นาน 3 วนั 

 อตัราการใช้สนิค้าตอ่วนั(d) = D/W = 8000/250 
         = 32 ตนั/วนั 
 ดงันัน้จดุสัง่ซือ้ใหม(่ROP) = d x L = 32 x 3 
        = 96 ตนั/ครัง้ 
หากเม็ดพลาสติกในคลงัลดต ่าลงเหลือ 96 ตนั จะต้องด าเนินการ
สัง่ซือ้เพิ่มทนัที  



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ)  

• เหมาะส าหรับการใช้งานกบั
วสัดคุงคลงัท่ีสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆ 
โดยไมไ่ด้ด าเนินงานหรือ
จดัสง่อย่างตอ่เน่ือง และต้อง
เก็บรักษาสินค้าคงเหลือ
บางสว่น ซึง่จะพิจารณาการ
เปรียบเทียบต้นทนุการสัง่ซือ้
และต้นทนุการเก็บรักษา 



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ)  

Q = ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด(หน่วย/ครัง้) 

D = ปริมาณความต้องการสินค้าในแต่ละปี(หน่วย/ปี) 

S = ต้นทุนการสั่งซือ้แต่ละครัง้(บาท/ครัง้) 

H = ต้นทุนการเกบ็รักษาต่อหน่วย(บาท/หน่วย/ปี) 
H

DS
Q

2


• ต้นทนุการสัง่ซือ้แตล่ะปี 

 

• ต้นทนุการเก็บรักษาในแตล่ะปี 

 

• ต้นทนุรวมในแตล่ะปี(TAC) 
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ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ) 

• โรงงานผลิตปากกาผลิตได้วันละ 500 ด้าน โรงงานจะต้องใช้
สปริงการประกอบ 1 ด้าม ใช้สปริง 1 ชิน้ โดยมีราคา 1 บาทตอ่
ชิน้ มีต้นทุนการสั่งซือ้ 90 บาทต่อครัง้ ต้นทุนการเก็บรักษา
เท่ากบั 15% ของราคา ถ้าบริษัทขายสปริงเสนอเง่ือนไขลด 5% 
ส าหรับซือ้อย่างน้อย  20000 ชิน้ ให้หา  

1. ปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีประหยดั และต้นทนุรวม 

2. หาต้นทนุแตล่ะทางเลือก 
 
 

 



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ) 

 
 

 

D = 500 ชิน้/วนั หรือ 500x250วนั = 125000 ชิน้/ปี 

S = 90 บาท/ครัง้ 

H = (0.15)(1) = 0.15 บาท/ชิน้/ ปี 

 

 

 

 ต้นทนุรวม 

12247
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Q
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]
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บาท/ปี 

ช้ิน/คร้ัง 



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ) 

 
 

 

• สว่นลด 5% ส าหรับการสัง่ซือ้อยา่งน้อย 20000 ชิน้/ครัง้ 

 ราคาขายสปริง = 1-0.05 = 0.95 บาท/ชิน้ 

 ต้นทนุรวม 

50.120737

2
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บาท/ปี 

จากทัง้สองทางเลือก แสดงให้เราเหน็ว่า ถ้ารับส่วนลดอีก 5% และ
ส่ังสปริง 20000 ชิน้/ครัง้ จะมีต้นทุนน้อยที่สุด ดังนัน้ควรเลือกที่ 2 



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ) 

แบบวเิคราะห์ที่จุดคุ้มทุน 
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณท่ีผลติท่ีท าให้มีคา่เทา่กบัต้นทนุ
การผลติและการด าเนินงาน ซึง่ประเภทต้นทนุได้แก่ 
•  ต้นทุนคงที่(Fixed cost)คือ ต้นทนุท่ีมีคา่คงท่ีในขณะท่ี
ปริมาณการผลติคงท่ี เช่น คา่เคร่ืองจกัร คา่เสื่อมราคา และคา่
เช่าเป็นต้น 
•  ต้นทุนผันแปร(Variable cost)คือ ต้นทนุท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณสนิค้าท่ีผลติ เช่น  วตัถดุิบ และคา่แรงงานทางตรง 
เป็นต้น  

 

 



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ) 

 
 

 

ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุนคงที่ 

รายจ่าย 

รายรับ 
จ านวนเงนิ 

จุดคุ้มทุน 

VP

F
BEP




F = ต้นทุนคงที่ 

P = ราคาต่อหน่วย 

V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 



ปริมาณการส่ังซือ้ที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : EOQ) (ต่อ) 

 
 

 

• ผู้จดัการโรงงานแห่งหนึง่ต้องการทราบวา่เขาจะต้องผลิตสนิค้าก่ีหน่วยจงึ
จะคุ้มทนุโดยท่ีสายการผลิตมีต้นทนุคงท่ี 10,000 บาท ต้นทนุผนัแปร 50 
บาทตอ่หน่วย และสนิค้ามีราคาขาย 75 บาทตอ่หน่วย 

Unit
VP

F
BEP 400

5075

10000








เป็นเงนิ = (400)(75) = 30,000 บาท 

ดังนัน้ เขาจะต้องผลิตอย่างน้อย 400 หน่วย หรือคดิเป็นมูลค่า
สินค้า 30,000 บาท 



กลยุทธ์ในการวิเคราะห์สินค้าคงคลัง 
(Strategic Inventory Analysis) 

ที่มา: www.gra.net.au 



ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง  
(Benefit of Inventory) 

• ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีประมาณการไว้ในแตล่ะ
ช่วงเวลา ทัง้ในและนอกฤดกูาล โดยธรุกิจต้องเก็บสนิค้าคงคลงัไว้
ในคลงัสินค้า 
• รักษาการผลติให้มีอตัราคงท่ีสม ่าเสมอ 
• ป้องกนัการเปลี่ยนแปลงราคา 
• ท าให้ธรุกิจได้สว่นลดปริมาณจากการจดัซือ้ครัง้ละมากๆ 
• ป้องกนัของขาดมือด้วยสนิค้าเผ่ือขาดมือ (Safety Stock) เม่ือ
เวลารอคอยลา่ช้า 



ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost)  

1. ค่าใช้จ่ายในการส่ังซือ้ (Ordering Cost) 

2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) 

3. ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินค้าขาดแคลน 
(Shortage Cost หรือ Stock Cost 
4. ค่าใช้จ่ายในการตัง้เคร่ืองจักรใหม่ (Setup 
Cost)  



บทสรุป – การจัดการคลังสินค้า และสินค้า คงคลัง) 
การจัดการคลังสินค้า เป็นกิจกรรมหลกัในโลจิสติกส์ท่ีมีต้นทนุ 
สงูสดุในปัจจบุนั โดยเป็นการด าเนินงานท่ี สนบัสนนุการผลิตและ
การตลาด เป็นท่ีรองรับสินค้าคงคลงัในซพัพลายเชน ในภาคธุรกิจ
และอตุสาหกรรมท่ีต้องแข่งขนัอย่างรุนแรง 
 
ทัง้นีก้ารจัดการคลังสินค้าที่ดี จะชว่ย เป็นแนวทางลดความ 
ผิดพลาดในการด าเนินงานคลังสินค้า สามารถหาทางป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้และเป็นแนวทางในการด าเนินงานคลงัสินค้า
ให้สามารถเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผล 



การบริการลูกค้าส าหรับโลจสิตกิส์ 
(Customer Service for Logistics) 

Chapter 8 


