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Course: 
Effective Warehousing Operations 
การปฏิบติัการคลงัสินคา้อย่างมีประสิทธิผล 

 
Course ID: BN150002 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หลักการและเหตุผล: 
กลยทุธ์การแข่งขนัธรุกิจยคุใหม่ ไม่เพียงแต่สร้างนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ คณุภาพท่ีดีกว่า ราคาท่ีถกูกว่า แต่ยงัต้องยกระดบัการ
บริการลกูค้าให้ประทบัใจเพ่ือเพิ่มศกัยภาพความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัอีกด้วย 
การปฏิบัติการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิผล (Effective Warehousing Operations :EWO)  เป็นศาสตร์และเป็นศิลป์การ
ปฏิบตัิการบริการลูกค้าทัง้ภายในและภายนอกเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานลูกค้าภกัดีและเพ่ิมลกูค้าใหม่จากการแนะนําต่อ
และเป็นจุดขายท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการยกระดับการบริการลูกค้าและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศ การพฒันาบุคลากร และการปฏิบตัิการคลงัสินค้า ให้มีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยําและสะดวกในการบริการตาม
ความต้องการของลกูค้า 
การสมัมนาครัง้นี ้ทา่นจะได้รับทราบถงึการปฏิบตัิการคลงัสนิค้ามีประสทิธิผลระดบัสากล ท่ีท่านสามารถนําเอาองค์ความรู้และ
เทคนิคไปประยกุต์ใช้งานได้จริงในองค์การให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
 
วัตถุประสงค์: 

 เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติและพฤตกิรรมในการปฏิบตักิารคลงัสนิค้าให้ทนัสมยั 

 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเรียนรู้เชิงปฏิบตัิการ 

 เพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์จากกรณีศกึษา สง่เสริมการเรียนรู้ในอนัท่ีจะนําเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไป
ประยกุต์ใช้งานให้มีประสิทธิภาพสงูย่ิงขึน้ 

 เพื่อสร้างพนัธมิตรเครือขา่ยทางความรู้และปัญญาในวิชาชีพระหวา่งกนัสืบไป  
 
หวัข้อการบรรยาย: 

 หลักการออกแบบและวางผังคลังสินค้า 
- ทําไมจงึต้องมีคลงัสนิค้า 
- การออกแบบคลงัสินค้า 
- การเลือกท่ีตัง้คลงัสินค้า 
- การสร้างคลงัสินค้า 
- บทบาทหน้าท่ีการปฏิบตัิการคลงัสนิค้า 
-  แนวคิดท่ีสําคญัของการคลงัสนิค้า 
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- การรวบรวม การรับ และการจดัสง่สินค้า 

 การจัดเก็บและอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
- หน่วยบรรจสุนิค้าบนพาเลท 
- ประเภทของชัน้วางสินค้า 
- ความกว้างของทางเดินและการเลือกอปุกรณ์เคร่ืองมือ 
- การพิจารณาทางเลือกใช้สว่นเพ่ิมของรถยก 

 การจัดเบกิสินค้า 
- วตัถปุระสงค์และหลกัการจดัเบกิสินค้า 
- การจดัเบกิเป็นรายการสนิค้า 
- การจดัเบกิเป็นลงั 
- การจดัเบกิเป็นพาเลท 
- การพิจารณาเป็นทางเลือกอื่น 

 ประเดน็สินค้าคงคลัง 
- ทําไมจงึต้องมีสนิค้าคงคลงั 
- ต้นทนุการถือครองสนิค้า 
- ความถกูต้องของสนิค้าคงคลงั 
- การตรวจสอบสนิค้า 

 การบริการและการอาํนวยการ 
- คณุภาพการบริการ 
- แนวคิดของ “คําสัง่ซือ้สมบรูณ์” 
- กฏของพาเรโต 
- กระบวนการอํานวยการ 
- การวดัผลปฏิบตังิานและการควบคมุ 

 การจัดการความสูญเสีย 
- บรรจภุณัฑ์และการบงัคบัใช้ของกฏหมาย 
- การลดความสญูเสียให้ต่ําสดุ 

 ความปลอดภยัและการฝึกอบรม 
- การใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือและการบํารุงรักษา  
- กฎข้อบงัคบัอ่ืน ๆ 
- การประเมินความเส่ียงและปอ้งกนั 
- สขุภาพและนโยบายความปลอดภยั 

 กรณีศึกษา 
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เหมาะสาํหรับ: 

  ฝ่ายคลงัสินค้า    ฝ่ายจดัสง่    ฝ่ายบริการลกูค้า 

 ฝ่ายวางแผนการผลติ   ฝ่ายควบคมุสนิค้า   ฝ่ายจดัซือ้ 

 ฝ่ายโลจิสติกส์    ฝ่ายซพัพลายเชน   ฝ่ายผลติ 

 ฝ่ายขายและการตลาด   ฝ่ายบญัชีและการเงิน   ผู้สนใจทัว่ไป 
 

Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


