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The objectives of this research are to develop the system of barcode-managing
food process, and to improve the food inventory management efficiency and effectiveness.
The development process had been included from the process of receiving ready-packed
fish, processing fish food, until distributing the products to the customer who came to the
factory. The data was collected from a group of sample, using the form sheet to collect the
time step of execution of each activity, and the satisfaction. The time analysis of the practice
was done by work samples, and was checked through the appropriate statistical methods.
The satisfaction questionnaire was done by the scale of evaluation. By improving the ability
to work and fasten the operation. Reducing the operating process in keying the receiving
and paying products. Shortening time to pay and food traceability down. Reducing the
paper to take notes. Employee satisfy the work
As a result of the development of managing food with a bar code was working in
the field of the product for a period of work decreased by 1.47 of employment in goods to
customers for a period of work decreased 16.83 percent. Of traceability for a period of work
decreased by 43.64 there was no error in the goods during the first month, and the payback
period was 1.51 years of the satisfaction from the use of that. There were a lot of
satisfaction. The results are due to the efficiency and effectiveness of the system of
managing foods with bar code has been developed.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
งานคลังสินค้ า (Warehousing) เป็ นกระบวนการในการรับ จัดเก็บ เบิกและจ่ายสินค้ าให้
ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริ หารดําเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับคลังสินค้ า
ก็เพื่อให้ เกิดการดําเนินงานที่เป็ นระบบคุ้มค่ากับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การเบิก
สินค้ า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงาน การใช้ ประโยชน์เต็มที่จากพื ้นที่คลังโดยมี
คลังสินค้ า (Warehouse) เป็ นจุดเชื่อมแรกที่สําคัญระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยทัว่ ไปการมีสนิ ค้ าคง
คลังถือเป็ นแสดงให้ เห็นถึงจํานวนเงินลงทุนและค่าใช้ จ่ายในการถือครองสินค้ าคงคลังย่อมมีมลู ค่า
แปรผันตามปริ มาณ เนื่องจากองค์กรไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ โดยมีสินค้ าคงคลังเป็ นศูนย์ตามที่
ต้ องการได้ โดยปริมาณสินค้ าดังกล่าวก็จะส่งผลให้ ต้องมีการจัดการตามมา โดยมีระบบหรื อเครื่ องมือที่
เข้ ามาช่วยในการจัดการคลังสินค้ า (มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย. 2553: ออนไลน์) เช่น ระบบบาร์ โค้ ด
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้ แทนข้ อมูลตัวเลขมีลกั ษณะเป็ นแถบมีความหนาบางแตกต่างกันขึ ้นอยู่
กับตัวเลขที่กํากับอยู่ข้างล่าง การอ่านข้ อมูลจะอาศัยหลักการสะท้ อนแสง เพื่ออ่านข้ อมูลเข้ าเก็บใน
คอมพิวเตอร์ โดยตรงไม่ต้องผ่านการกดปุ่ มที่แป้นพิมพ์ ระบบนี ้เป็ นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ กนั ทัว่ โลก
การนําเข้ าข้ อมูลจากรหัสแถบของสินค้ าเป็ นวิธีที่รวดเร็ว ความน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลมีสงู และให้ ความ
สะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งานได้ ดี (บริ ษัท ไวซ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด. 2553: ออนไลน์) ในส่วนเครื่ องมือที่สองที่มา
ช่วยเหลือในการจัดการคลัง คือ RFID โดยย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็ นระบบระบุ
้ ปี ค.ศ. 1980 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ได้ ถกู พัฒนามาตังแต่
นําไปใช้ งานแทนระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) โดยจุดเด่นของ RFID อยู่ที่การอ่านข้ อมูลจากแท็ก (Tag)
ได้ หลายๆ แท็กแบบไร้ สมั ผัสและสามารถอ่านค่าได้ แม้ ในสภาพที่ทศั นวิสยั ไม่ดี ทนต่อความเปี ยกชื ้น
แรงสัน่ สะเทือนการกระทบกระแทก สามารถอ่านข้ อมูลได้ ด้วยความเร็ วสูง โดยข้ อมูลจะถูกเก็บไว้ ในไม
โครชิปที่อยู่ในแท็ก แต่ก็มีข้อเสียอยู่ในด้ านค่าใช้ จ่ายในการติดตังระบบ
้
และต้ นทุนของแท็กซึ่งยังสูง
อยู่มาก (จารุ นนั ท์ ธรานนท์, อังกูร ลาภธเนศ. 2553: ออนไลน์) และในส่วนเครื่ องมือที่สามที่มา
้ โดยเป็ นรหัสชนิด
ช่วยเหลือในการจัดการคลัง คือ QR Code ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับ Bar Code นันเอง
หนึ่งสามารถเก็บข้ อมูลได้ โดย QR Code หรื อเรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่า two-dimensional bar code
(2D bar code) มีหน้ าที่ไว้ เก็บข้ อมูลต่างๆ ได้ เหมือนกันแต่วา่ เร็ วกว่า ใช้ งานง่ายกว่าและมีลกู เล่นเยอะ
กว่า Bar Code มาก (Technology for Life. 2553: ออนไลน์) การเข้ ารหัสหมายถึงการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบ ข้ อความที่แสดงผลเป็ นตัวอักษร ให้ แสดงผลเป็ นภาพรู ปทรงเรขาคณิต การถอดรหัสก็ย่อม

2
หมายถึงการแปลงภาพกลับมาเป็ นข้ อความ มิได้ ม่งุ หมายที่ต้องการปกปิ ดข้ อความให้ เป็ นความลับ
(นายฉัตรชัย บุญญะฐี . 2553: ออนไลน์) ซึง่ ทางผู้วิจยั คิดว่าสําหรับภาคการผลิตที่ต้องมีการแข่งขันใน
ด้ านต้ นทุนการผลิต และสูตรอาหารต่างๆไม่เหมาะสมกับการแสดงข้ อมูลซึง่ อาจถูกคูแ่ ข่งเข้ ามาคัดลอก
ได้
สภาพทัว่ ไปของการปฎิบตั งิ านจริงเกิดความไม่แน่นอนขึ ้นอยูเ่ สมอ ซึง่ ปั ญหาที่พบเจอในการ
ทํ างานทางด้ านคลัง สินค้ า เช่น การใช้ พนักงานเป็ นจํ านวนมาก, จํ านวนเอกสารที่ มี มากในแต่ละ
กระบวนการจัดการเพื่อเป็ นการรองรับ การทวนสอบ และการตรวจสอบตามระบบมาตรฐานต่างๆ,
การใช้ ทรัพยากรโดยเฉพาะกระดาษอย่างสิ ้นเปลือง, การจ่ายสินค้ าที่ไม่ FIFO และการตรวจสอบ
ย้ อนกลับหรื อ Traceability ที่ย่งุ ยากและใช้ เวลานาน ซึ่งจากข้ อมูลทางด้ านทุติยภูมิทางด้ านการ
บริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้ า ของบมจ. เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อ าหาร(โรงงานผลิต อาหารสัต ว์ นํ า้ หนองแค)
จะพบว่าปั ญหาต่างที่กล่าวมาในขันต้
้ นก็จะพบเจอในการปฎิบตั ิงานเป็ นประจํา โดยพบว่ามีพนักงาน
2 คน ทําหน้ าที่ในด้ านเช็คสินค้ าที่รับเข้ า และตัดสต็อกสินค้ าที่จ่ายออกซึง่ จากการประเมินค่าของงานก็
จะพบว่าค่างานน้ อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณงานที่เหมาะสม แต่ถ้าหากขาดพนักงาน 2 คนนี ้แล้ วนัน้
กระบวนการดังกล่าวก็ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ ในส่วนของจํานวนเอกสารและการใช้ กระดาษในแต่
ามีการใช้ กระดาษ A5 เพื่อทําการระบุปริ มาณและข้ อมูลต่างๆในสินค้ าแต่ละแผงพา
ละวันนันจะพบว่
้
เลทต่อวันถึง 375 แผ่น หรื อคิดเป็ นพื ้นที่กระดาษ 1,181.25 ตารางเมตร กระดาษ A4 เพื่อใช้ บริ หาร
จัดการคลังสินค้ า ทวนสอบ และตรวจสอบในแต่ละวันประมาณ 75 แผ่น หรื อคิดเป็ นพื ้นที่กระดาษ
467.77 ตารางเมตร ซึง่ รวมเป็ นปริ มาณพื ้นที่กระดาษที่ใช้ ในแต่ละวันจํานวน 1,649.02 9 ตารางเมตร
ในด้ านการจ่ายสินค้ าไม่ FIFO นันจะพบว่
้
าเป็ นในส่วนของ Human Error หรื อความสับสนในการ
ตรวจเช็คสินค้ าของพนักงานเอง โดยจากสถิติพบว่าใน 1 เดือนจะพบการจ่ายสินค้ าผิดข้ อกําหนด
FIFO ประมาณ 8 ครัง้ โดยเฉลี่ย ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ร้ายแรงมากในการปฎิบตั ิงานทางด้ านคลังสินค้ า
เพราะจะส่งผลในด้ านคุณภาพของอาหารตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้ า และในด้ านการตรวจสอบ
ย้ อนกลับหรื อ Traceability ปั จจุบนั การตรวจสอบหรื อตรวจเช็คเมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อร้ องเรี ยนในตัว
สินค้ าจะใช้ เวลาในการตรวจสอบประมาณ 21 นาที ซึ่งใช้ เวลาที่นานอยู่ในการค้ นหาและตรวจสอบ
สถานะ และการจัดการต่างๆของคลังสินค้ า
ดังนันจากศึ
้
กษางานวิจยั ของคอร์ แอนด์ พีค (2550: ออนไลน์) จะพบว่าบริ ษัท ไทยซัมมิท
โอโตพาร์ ท อินดัสตรี จํ ากัด ผู้ผลิตชิน้ ส่วนรายใหญ่ในไทยให้ กับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
อุตสาหกรรมประกอบรถจักรยานยนต์ เครื่ องจักรกลทางการเกษตรและเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ได้ พบปั ญหา
ั นาระบบบาร์ โค้ ดเข้ าไปช่วยในการจัดการแล้ ว
ต่างๆตามที่กล่าวมาในขันต้
้ น ซึง่ หลังจากที่บริ ษัทได้ พฒ
นัน้ จะพบว่าได้ แก้ ไขปั ญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากพนักงาน และสิ่งสําคัญที่สดุ ก็คือระบบนี ้ได้
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ช่วยพนักงานเพิ่มความสามารถในการผลิตและยังปรับปรุ งการดําเนินงานให้ รวดเร็ วขึ ้นด้ วย ซึ่งจาก
ข้ อมูลดัง กล่า วทางผู้วิ จัย เห็ น ว่า การบริ ห ารจัดการคลัง สิน ค้ า ของบริ ษัท ฯก็ ยัง มี ปั ญ หาในลัก ษณะ
เดี ย วกัน ทางผู้จัด ทํ า จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาระบบบาร์ โ ค้ ด เพื่ อ เข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การ
คลังสินค้ าให้ เกิดประสิทธิ ภาพและสามารถลดหรื อขจัดปั ญหาซึ่งระบบบาร์ โค้ ดนัน้ มีต้นทุนในการ
ดําเนินโครงการที่ไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับเครื่ องมือหรื อระบบอื่นๆทังในด้
้ านการติดตังระบบ
้
อุปกรณ์
เครื่ องมือต่างๆ ตลอดจนระยะเวลาในการคืนทุน การใช้ งานที่ง่าย สะดวกสบาย และเกิดประสิทธิภาพ
ที่ดีเหมือนกัน

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
2. เพื่อให้ การจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ วยระบบที่ได้
พัฒนาขึ ้น

1.3 ขอบเขต
คลังอาหารสินค้ าสําเร็ จรู ปบมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร (หนองแค) ตังแต่
้ กระบวนการรับ
บรรจุอาหารปลาสําเร็ จรูปจนถึงขันตอนการจ่
้
ายอาหารปลาสําเร็ จรูปให้ แก่ลกู ค้ าที่มารับยังโรงงานฯ
การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด ซึง่ มีขอบเขตการวิจยั คือ
1. การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดกรณีศกึ ษาคลังอาหารสินค้ า
สําเร็ จรู ปบมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร (หนองแค) โดยพัฒนาจากระบบเดิมซึง่ ใช้ เอกสารในการบันทึก
ต่างๆ เป็ นการพัฒนาระบบ(โปรแกรม)การจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยระบบบาร์ โค้ ด
2. เปรี ยบเทียบผลการใช้ งานระหว่างระบบเดิมกับการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหาร
สําเร็ จรูปด้ วยระบบบาร์ โค้ ด
2.1 เวลาในการรับสินค้ า
2.2 เวลาในการจ่ายอาหารให้ แก่ลกู ค้ า
2.3 เวลาในการตรวจสอบย้ อนกลับ
2.4 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
2.5 ความผิดพลาดในการจ่ายอาหารให้ แก่ลกู ค้ าใน 1 เดือน
3. ประเภทบาร์ โค้ ดที่ใช้ ในงานวิจยั คือ โค้ ด 39 ( code 39 )
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1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดให้ เกิดประสิทธิภาพ

2. ตัดขันตอนการปฎิ
้
บตั งิ านของกิจกรรมคีย์รับอาหาร และคีย์จ่ายอาหาร
3. ลดปริ มาณเอกสารและการใช้ กระดาษ
4. สามารถตรวจสอบย้ อนกลับหรื อ Traceability ได้ อย่างรวดเร็ว
5. ลดเวลาในการจ่ายอาหารให้ แก่ลกู ค้ า

1.5 คําจํากัดความในการวิจัย
“ผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม” หมายถึง ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบและการทํางานของโปรแกรม
เป็ นอย่างดี หรื อมีประสบการณ์ทางด้ านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
“วิธีการประเมิน” หมายถึง การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ แบบตรวจสอบ(Check Sheet)
วัดผลในด้ า นคุณภาพของการใช้ ง านและความพึง พอใจ จากนัน้ นํ า มาประเมิน ด้ ว ยสถิ ติเ บื อ้ งต้ น
พิจารณาที่คา่ ความเชื่อมัน่ 95%
“อุปกรณ์ฮาร์ ตแวร์ (Hardware)” ประกอบไปด้ วย
1.1 คอมพิวเตอร์ PC
1.2 เครื่ อง PDA (Personal Digital Assistant)
1.3 เครื่ องพิมพ์บาร์ โค้ ด (Barcode Printer)
1.4 Wireless Access Point

ภาพประกอบ 1 ส่วนประกอบทางด้ าน Hardware
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1.6 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
การจัดการคลัง
ความต้องการของผูใ้ ช้
ผูจ้ ดั การและพนักงานคลังสินค้า
ต้องการการทํางานทีง่ า่ ย สะดวก สบาย
ตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที
ลดความผิดพลาดลง

ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูป
ด้วยระบบบาร์โค้ด
การพัฒนาระบบบาร์โค้ดคลังอาหารสําเร็จรูป
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จา่ ย

เทคโนโลยีบาร์โค้ด
ที่พฒ
ั นาระบบ
กิจกรรมที่ใช้ บาร์ โค้ ดพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์
อุปกรณ์บาร์ โค้ ด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1.1 ความหมายของการจัดการคลังสินค้ า (Introduction to Warehouse
Management)
คําว่า “คลังสินค้ า” (Warehouse) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สถานที่
สําหรับเก็บสินค้ าเป็ นจํานวนมาก และ “การคลังสินค้ า” (Warehousing) หมายถึงการเก็บรักษาสินค้ า
นัน่ เองการคลังสินค้ าเป็ นหน้ าที่หนึ่งของระบบการจัดจําหน่าย ทําการเก็บรักษาสินค้ าในช่วงเวลาที่
สินค้ าได้ ผลิตเสร็ จแล้ วและรอการจําหน่าย สินค้ าดังกล่าวอาจจะเป็ นสินค้ าที่เป็ นวัตถุดิบสําหรับ
กระบวนการผลิตในขันตอน
้
ต่อไปหรื อเป็ นสินค้ าสําเร็ จรู ปที่จะนําไปใช้ บริ โภค ดังนัน้ สินค้ าคงคลัง
(Inventory) ที่จดั เก็บในคลังสินค้ าจึงจําแนกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรู ปหรื อ
สินค้ าที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการผลิต (Work in Process) ซึง่ ยังผลิตไม่เสร็จเก็บอยูใ่ นคลังสินค้ าด้ วยก็ได้ แต่
จะมีจํานวนน้ อย
ตามเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้ า พ.ศ. 2526 ได้ ให้ นิยามศัพท์ ไว้ ดงั นี ้
“คลังสินค้ า” หมายความว่าสถานที่จัดให้ มีไว้ เพื่อกิจการคลังสินค้ าตามหลักเกณฑ์ ที่
รัฐมนตรี (กระทรวงพาณิชย์) ประกาศกําหนด และรัฐมนตรี ได้ มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะและสภาพของคลังสินค้ าซึ่งพอสรุ ปได้ ว่า “คลังสินค้ า” เป็ นอาคารที่มีโครงสร้ างมัน่ คง
แข็งแรง ผนังทําด้ วยอิฐหรื อ คอนกรี ตบล๊ อกหรื อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุที่มีความมัน่ คงแข็งแรง
ทนทาน หลังคาต้ องมุงด้ วยกระเบื ้อง หรื อสังกะสีหรื อวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน พื ้นต้ องทําด้ วย
คอนกรี ตเสริ มเหล็กสามารถรับนํ ้าหนักได้ ไม่น้อยกว่าสาบสิบเมตริกตันต่อหนึง่ ตารางเมตร
“การคลังสินค้ า” หมายความว่าการรับทําการเก็บรักษาสินค้ า หรื อการรับทําการเก็บรักษา
้
นเงิน
สินค้ าและให้ บริ การเกี่ยวกับสินค้ านัน้ เพื่อบําเหน็จเป็ นทางค้ าปกติ ไม่ว่าบําเหน็จนันจะเป็
ค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใด Michael A. Hitt และคณะ ได้ ให้ คํานิยามไว้ หนังสือ Effective
Management ของเขาสันๆแต่
้ กินความได้ กว้ างขวางว่า “การจัดการคือการประสมประสานทรัพยากร
ต่างๆเพื่อให้ การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ”
“การจัดการคลังสินค้ า” คือกระบวนการประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ การดําเนิน
กิจการคลังสินค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของคลังสินค้ าแต่ละ
ประเภทที่กําหนด”
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การจัดการคลังสินค้ า (Warehouse Management) เป็ นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ
หมายถึง การจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ รู ับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริ หารดําเนินธุรกิจ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้ องกับคลังสินค้ าก็เพื่อให้ เกิดการดําเนินการเป็ นระบบให้ ค้ มุ กับการลงทุน การควบคุมคุณภาพ
ของการเก็บ การหยิบสินค้ า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงานเพื่อให้ ต้นทุนการดําเนินงาน
ตํ่าที่สดุ และการใช้ ประโยชน์เต็มที่จากพื ้นที่
2.1.2 ลักษณะและความสําคัญของการคลังสินค้ า (Importance of Warehousing)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น คลังสินค้ าทําหน้ าที่ไนการเก็บสินค้ าระหว่างกระบวนการจัดส่ง ซึง่
สินค้ าที่เก็บไว้ สามารถ แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภทได้ แก่ วัตถุดิบ (Material) ชิ ้นส่วนประกอบ
(Components) ชิ ้นส่วนต่างๆ (Parts) สินค้ าสําเร็จรูป (Finished Goods)
2.1.2.1 วัตถุประสงค์ ของการใช้ คลังสินค้ า มีหลายประการดังต่อไปนี ้
1. เพื่อให้ เกิดการประหยัดในการขนส่งและการผลิต
2. เพื่อต้ องการลดจากการสัง่ ซื ้อจํานวนมากหรื อส่วนลดจาการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า
3. เพื่อเป็ นแหล่งของวัตถุดบิ ส่วนประกอบ และชิ ้นส่วนที่ใช้ ในการผลิต
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้ บริการลูกค้ า
5. เพื่อให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางการตลาด เช่น ความ
ต้ องการสินค้ าที่ผนั ผวนความต้ องการสินค้ าแบบฤดูกาล หรื อสภาวะการแข่งขันที่สงู
6. เพื่อลดเวลานํา (Lead time) ของการสัง่ ซื ้อสินค้ า
7. เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) ของผู้ขายปั จจัยการผลิต
และลูกค้ า
8. เพื่อใช้ เป็ นที่เก็บสินค้ าชัว่ คราวสําหรับสินค้ าที่ต้องทิ ้งหรื อที่ต้องนําไปผลิตใหม่
2.1.2.2 ประโยชน์ ของการจัดการคลังสินค้ า
1. คลังสินค้ าช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing Support) โดยคลังสินค้ า
จะทําหน้ าที่ในการรวบรวมวัตถุในการผลิต ชิ ้นส่วน และส่วนประกอบต่างๆ จากผู้ขายปั จจัยการผลิต
เพื่อส่งป้อนให้ กบั โรงงานเพื่อผลิตเป็ นสินค้ าสําเร็จรูปต่อไป
2. คลังสินค้ าเป็ นที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Mixing Warehouse) ในกรณีที่มีการผลิต
สินค้ าจาก โรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ ากลาง (Central warehouse) จะทําหน้ าที่
รวบรวมสินค้ าสําเร็ จรูปจากโรงงานต่างๆ ไว้ ในที่เดียวกัน (Mixing warehouse) เพื่อส่งมอบให้ ลกู ค้ า
ตามต้ องการขึ ้นอยูก่ บั ลูกค้ าแต่ละรายว่าต้ องการสินค้ าจากโรงงานใดบ้ าง
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3. คลังสินค้ าเป็ นที่รวบรวมสินค้ า (Consolidation Warehouse) ในกรณีที่
ลูกค้ าต้ องการซื ้อสินค้ าจํานวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้ าจะช่วยรวบรวมสินค้ าจากหลาย
แหล่งเพื่อจัดเป็ นขนส่งขนาดใหญ่หรื อทําให้ เต็มเที่ยว ซึง่ ช่วยประหยัดค่าขนส่ง
Bulk
4. คลัง สิ น ค้ า ใช้ ใ นการแบ่ง แยกสิน ค้ า ให้ มี ข นาดเล็ ก ลง (Break
Warehouse)ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรื อพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้ าจะเป็ นแหล่งที่
ช่วยในการแบ่งแยกสินค้ าให้ มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้ กบั ลูกค้ ารายย่อยต่อไป
2.1.2.3 ความสัมพันธ์ การคลังสินค้ ากับกิจกรรมอื่น การคลังสินค้ ามีความสัมพันธ์
กับกิจกรรมด้ านอื่นๆของโลจิสติกส์ ดังนี ้
- การคลังสินค้ าและการผลิต (Warehousing and production) กล่าวคือ
การผลิตสินค้ าจํานวนน้ อยทําให้ เกิดสินค้ าคงคลังจํานวนน้ อยลง ซึ่งทําให้ มีความต้ องการพื ้นที่เก็บ
สินค้ าน้ อยลง อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้ าจํานวนน้ อยทําให้ ต้องมีการผลิตบ่อยครัง้ ซึง่ ทําให้ ต้นทุนการ
ตังเครื
้ ่ องจักร(Setup Cost) และต้ นทุนการเปลี่ยนสายการผลิต (Line Change Cost) สูง ในทาง
ตรงกั น ข้ ามการเดิ น สายการผลิ ต เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า จํ า นวนมากทํ า ให้ เกิ ด การประหยั ด ต่ อ ขนาด
(Economies of Scale) ซึง่ ทําให้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยตํ่า แต่ทําให้ เกิดสินค้ าคงคลังจํานวนมาก
และต้ องการพืน้ ที่ในการเก็ บสินค้ าจํานวนมาก นอกจากนัน้ ในบางครัง้ ธุรกิ จจะสัง่ ซื ้อวัตถุหรื อ
ส่วนประกอบต่างๆเพื่อต้ องการได้ สว่ นลด ซึง่ ทําให้ ต้นทุนในการผลิตสินค้ าลดลงแต่ต้นทุนสินค้ าคงคลัง
เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ดังนันผู
้ ้ บริหารควรเปรี ยบเทียบระหว่างตันทุนการผลิตที่สามารถประหยัดได้ และต้ นทุน
สินค้ าคงคลังที่เพิ่มขึ ้นเพื่อทําให้ ได้ ต้นทุนรวมตํ่าที่สดุ
- การคลังสินค้ าและการขนส่ ง (Warehouse and Transportation) กล่าวคือ
คลังสินค้ าจะรับวัตถุดบิ จากผู้ขายปั จจัยการผลิตหลายรายการเพื่อรวบรวมวัตถุดิบเป็ นขนาดการขนส่ง
ใหญ่ขึ ้นในการขนส่งและส่งป้อนโรงงานการผลิตต่อไป ซึง่ ทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาดของการขนส่ง
การมีคลังสินค้ าหลายที่สามารถจะลดค่าขนส่งได้ เช่นกัน โดยคลังสินค้ าจะรับสินค้ าจากหลายโรงงาน
เพื่อรวบรวมส่งให้ กับลูกค้ า ซึ่งจะทําให้ เกิดการประหยัดมากกว่าที่แต่ละโรงงานส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
โดยตรง ซึง่ การขนส่งโดยรวมนี ้จะขนส่งโดยใช้ ขนาดเต็มรถบรรทุก (Truck Load:TL) หรื อขนาดที่น้อย
กว่ารถบรรทุก (Lower Truck Load: LTL) ได้
- การคลังสินค้ าและการให้ บริ การลูกค้ า (Warehouse and Customer
Service) การคลังสินค้ าและการให้ บริ การลูกค้ ามีความสัมพันธ์ หลายประการ เช่น นโยบายการ
ให้ บริ การลูกค้ าตลอด 24 ชัว่ โมง ต้ องมีสินค้ าอยู่ในคงคลังจํานวนมาก นอกจากนันการเปลี
้
่ยนแปลง
ของสภาวะทางการตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อการเก็บสินค้ าในคลังสินค้ าได้ เช่นกัน ทังนี
้ ้เนื่องจาก
การพยากรณ์ความต้ องการสินค้ านันเป็
้ นสิ่งที่กระทําได้ ยาก ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นที่จะต้ องเก็บสินค้ า
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ในคลังสินค้ าเกินกว่าความต้ องการลูกค้ าไว้ จํานวนหนึง่ ซึง่ สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ ใน
กรณีที่การผลิตมีปัญหาหรื อการส่งมอบจากโรงงานล่าช้ ากว่าที่กําหนดผิดปกติ
2.1.2.4 ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ ของการคลังสินค้ า การคลังสินค้ ามีความสําคัญ
ดังนี ้ คือ
- ช่ วยประหยัดค่ าขนส่ ง คลังสินค้ าจะช่วยประหยัดค่าขนส่งที่เกิดจากการซื ้อ
วัตถุดิบจากผู้ขายและการขายสินค้ าสําเร็ จรูป ให้ ผ้ ซู ื ้อ ในด้ านของการซื ้อวัตถุดิบจากผู้ขาย วัตถุดิบที่
สัง่ ซื ้อจากผู้ขายหลาย ๆ รายจะถูกส่งมารวมกันในคลังสินค้ า ที่ใกล้ กบั แหล่งของผู้ขาย ต่อจากนันจะ
้
ขนส่งวัตถุดิบ ไปยังโรงงานของผู้ซื ้อซึง่ ตังอยู
้ ่ห่างไกลจากคลังสินค้ า ทําให้ เสียค่าขนส่ง น้ อยกว่ากรณีที่
ผู้ขายทุก ๆ รายขนส่งสินค้ าไปยังโรงงานของผู้ซื ้อเองในการขนส่งสินค้ าสําเร็ จรู ปให้ ผ้ ซู ื ้อ คลังสินค้ ามี
ส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้ จ่ายยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ านัน้ ผู้ผลิตสินค้ าก่อตัง้
โรงงานหลายโรงงานที่ทําการผลิตสินค้ าหลายชนิด อาทิ โรงงาน ก.ผลิตยาสีฟัน โรงงาน ข.ผลิตสบู่
และโรงงาน ค.ผลิตผงซักฟอกซึ่งสินค้ าที่ผลิตเหล่านี ้ต่างเป็ นผลิตภัณฑ์ ของกิจการอย่างเดียวกัน
กิจการที่ทําการ ผลิตสินค้ าหลายอย่างมักจะมีคลังสินค้ าสําหรับเป็ นที่เก็บสินค้ าทุกชนิดที่ทําการผลิต
เสร็ จ เมื่อลูกค้ ามีคําสัง่ ซื ้อสินค้ าหลายชนิดจะถูกขนส่งไปให้ ลูกค้ าพร้ อมกัน ถ้ าไม่มีคลังสินค้ ากิจการ
จะต้ องทําการขนส่งสินค้ าทัง้ 3 ชนิดโดยตรงจาก 3 โรงงานไปให้ ลกู ค้ า การมีคลังสินค้ าจึงช่วยประหยัด
ค่าขนส่ง
- ช่ วยประหยัดต้ นทุนการผลิต การผลิตสินค้ าแต่ละชนิดจํานวนมากจะช่วย
ประหยัดต้ นทุนการผลิต คือต้ นทุนต่อหน่วยสินค้ า จะตํ่า การผลิตสินค้ าจํานวนมากย่อมต้ องใช้ วตั ถุดิบ
ปริ มาณมาก จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ คลังสินค้ าเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้ าจํานวนมากอย่างไรก็ตาม
ต้ นทุนการผลิตที่ประหยัด ได้ อย่างน้ อยจะต้ องเท่ากับค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการใช้ คลังสินค้ า จึงจะบรรลุ
เป้าหมายที่จะทําให้ ต้นทุนทังหมดมี
้
จํานวนตํ่าสุด
- ช่ วยให้ ได้ รับผลประโยชน์ จากส่ วนลดเพื่อซือ้ สินค้ าจํานวนมาก เมื่อ
กิจการทําการผลิตสินค้ าปริมาณมากย่อมต้ องการใช้ วตั ถุดบิ มาเก็บไว้ ปริมาณวัตถุดิบที่ซื ้อจํานวนมาก
นี ้ทําให้ กิจการได้ รับผลประโยชน์ คือจะได้ รับส่วนลดจากการซื ้อ ทําให้ ราคาซื ้อวัตถุดิบต่อหน่วยตํ่า
นอกจากนี ้การซื ้อน้ อยครัง้ และแต่ละครัง้ ซื ้อเป็ นจํานวนมาก ค่าขนส่งตลอดจนค่าระวางเมื่อรวมกันแล้ ว
ย่อมน้ อยกว่าการซื ้อหลาย ครัง้ และแต่ละครัง้ ซื ้อเพียงจํานวนน้ อย ผลที่เกิดขึ ้นจาการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายนี ้ทําให้ ต้นทุนสินค้ าตํ่าเมื่อต้ นทุนสินค้ าตํ่าย่อมทําให้ ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกซื ้อสินค้ าจาก
ผู้ผลิตได้ ในราคาตํ่าด้ วย
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- ช่ วยป้องกันสินค้ าขาดแคลน การมีวตั ถุดบิ เพื่อใช้ ในการผลิตหรื อมีสินค้ าไว้
เพื่อขายจํานวนมาก เป็ นสิ่งจําเป็ นในกรณีที่ สินค้ าในท้ องตลาดเกิดการขาดแคลนอันเนื่องมาจากการ
นัดหยุดงานของกรรมกร การเสียหายในระหว่างขนส่งหรื อผู้ขายกักตุนสินค้ าไว้ กิจการจะไม่เดือดร้ อน
หรื อมีปัญหา ว่าวัตถุดิบหรื อสินค้ ามีไม่เพียงพอ ถ้ ามีการกักตุนวัตถุดิบคลังสินค้ าเป็ นสถานที่ที่ใช้ เก็บ
รักษาวัตถุดบิ หรื อสินค้ าเพื่อช่วยป้องกันมิให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวได้
- ช่ วยสนับสนุนนโยบายการให้ บริ การลูกค้ าของกิจการ การที่กิจการมี
คลังสินค้ าหลายแห่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายในการให้ บริการลูกค้ าอย่างรวดเร็ วเพราะกิจการสามารถ
ส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าที่อยูข่ องลูกค้ าไปให้ ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็วและไม่เสียเวลา
- ช่ วยให้ เกิดความพร้ อมที่จะเผชิญกับภาวะ การเปลี่ยนแปลงของตลาด
บางครัง้ กิจการไม่สามารถพยากรณ์อย่างแน่นอนถึงจํานวนสินค้ าที่ลกู ค้ าต้ องการอย่างแท้ จริงตลอดจน
ระยะเวลาที่ผ้ ขู ายปลีกและผู้ขายส่งจะสัง่ ซื ้อสินค้ า ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องเก็บรักษาสินค้ าไว้ จํานวนหนึ่ง
นอกเหนือจากจํานวนที่คาดคะเนไว้ ตามปกติเพื่อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าที่เกินจํานวนที่คาดหมายไว้ ตลอดจนสามารถส่งสินค้ าได้ ตามปกติถึงแม้ ว่าสินค้ าที่สงั่ ซื ้อใหม่จะ
ถูกส่งมายังคลังสินค้ าล่าช้ ากว่ากําหนดก็ตาม
2.1.3 พืน้ ฐานของการดําเนินงานคลังสินค้ า (Principle of Warehouse Operations)
2.1.3.1 ความหมายของขอบเขต การดําเนินงานคลังสินค้ า ซึง่ ส่วนมากจะมุ่งเน้ นใน
การจัดกิจกรรมในคลังสินค้ า ซึง่ การจัดการเก็บรักษาคือการจัดวางสินค้ าอย่างมีระเบียบ และการดูแล
สินค้ าไว้ ในพื ้นที่เก็บรักษาของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ สินค้ านันอยู
้ ่ในสภาพพร้ อมสําหรับการ
้ การรับส่งสินค้ าเข้ ามาจนไปถึงการ
จัดส่งสินค้ าออกไปเพื่อการจําหน่าย การเก็บรักษาเริ่ มต้ นตังแต่
จัดเตรี ยมสินค้ าเพื่อส่งออกจากคลังสินค้ า การเก็บรักษาที่เกี่ยวข้ อง ในการจัดผังที่ของการเก็บรักษา
แบบต่างๆของสิ่งอํานวยความสะดวก แผนการเก็บรักษาระบอบตําแหน่งเก็บ ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิ
้ ถกู จัดส่งออกไป
ทังมวล
้
และการควบคุมทางบริ หารนับตังแต่
้ สินค้ านันได้
้ เข้ ามาจนกระทัง่ สินค้ านันได้
โครงการเกี่ยวกับความต้ องการพื ้นที่เก็บรักษาจะต้ องถูกจัดทําล่วงหน้ าก่อนที่จะนําสินค้ าเข้ าจัดวางลง
ในพื ้นที่ที่เก็บรักษาจริ ง การกําหนดวิธีการควบคุมจัดเก็บรักษา ระบบบอกตําแหน่งที่มีประสิทธิภาพ
นับว่าเป็ นสิ่งสําคัญมากในการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพผลสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก อนึ่ง
หลักการ เทคนิค และระเบียบปฏิบตั ิการทังหลายที
้
่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้ าสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ กบั สินค้ าได้ ทกุ กลุม่ ทุกประเภท
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2.1.3.2 วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัติการคลังสินค้ า วัตถุประสงค์หลักในการที่จะ
ปฏิบตั งิ านเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนันมี
้ อยู่ 4 ประเภท
- การใช้ เนือ้ ที่ให้ ได้ ประโยชน์ มากที่สุด สินค้ าจะต้ องได้ รับการจัดเก็บรักษา
ให้ ได้ ประโยชน์มากที่สดุ โดยยึดหลักว่า เมื่อมีการจัดวางสินค้ าในพื ้นที่หนึ่ง จะต้ องให้ ทกุ ๆ ลูกบาศก์
เซนติเมตรของเนื ้อที่เก็บรักษาที่มีอยูท่ งทางตั
ั้
งและทางนอนในพื
้
้นที่ถกู ใช้ หมดก่อนที่พื ้นที่อื่นจะถูกใช้ ใน
้ าใช้ จ่ายต้ นทุนที่ต้องเสียเปล่า
การเก็บรักษาเพิ่มเติมเนื ้อที่ที่สญ
ู เสียไปโดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ ดังนันค่
ของกิจการคลังสินค้ าอาจมีผลกระทบโดยตรงกับการเกิดรายได้ และผลกําไรของการประกอบกิจการ
- การใช้ เวลาและแรงงานให้ ได้ ประโยชน์ มากที่สุด การใช้ เวลาและแรงงาน
ให้ ได้ ประโยชน์มากที่สดุ คือการประหยัดทรัพยากรที่มีคา่ ในการเก็บรักษาสินค้ าอีกส่วนหนึง่ หากสินค้ า
ได้ มีการจัดเก็บอย่างถูกต้ องแล้ ว การจัดส่งสินค้ าที่มีนํา้ หนักมากจะสามารถทําการยกขนโดยใช้
กําลังคนและใช้ เวลาน้ อยลง ทังนี
้ ้กําลังคนสัมพันธ์กบั เวลาที่คํานวณออกมาเป็ นชัว่ โมงคนมีคา่ เป็ นเงิน
ค่าใช้ จ่ายอันเป็ นต้ นทุนส่วนหนึง่ ของกิจการคลังสินค้ า การใช้ อย่างไม่ประหยัดย่อมมีผลกระทบโดยตรง
ต่อการเกิดกําไรของกิจการ
- การเข้ าถึงสินค้ าที่เก็บไว้ นัน้ ได้ สะดวกที่สุด สินค้ าจะต้ องได้ รับการจัดเก็บ
ในลักษณะที่สามารถนําออกมาได้ ง่ายและจัดส่งออกไปด้ วยความพยายามและค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สุด
ปั จจัยที่สําคัญที่จะต้ องพิจารณาในการจัดเก็บสินค้ าที่จะให้ สามารถเข้ าถึงได้ สะดวก ได้ แก่ ตําแหน่ง
ที่ตงของประตู
ั้
และทางเดิน แถวและทิศทางของการจัดเก็บสินค้ า
- การป้องกันสินค้ าในที่เก็บรั กษาได้ เป็ นอย่ างดีท่ สี ุด สินค้ าจะต้ องได้ รับ
การจัดเก็บในลักษณะที่สินค้ านันได้
้ รับการป้องกันจากการสูญหายหรื อการบุบสลายอันเนื่องมาจาก
การลักขโมย สภาพอากาศ อัคคีภยั การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรง การบํารุงรักษาเป็ นพิเศษ
หรื อแสงสว่างที่มากเกินไป
2.1.3.3 งานหลักของการคลังสินค้ า
การคลังสินค้ านันมี
้ งานย่อยๆ อีกมากมายหลายอย่างและแตกต่างกันออกไป
ตามความมุง่ หมายของการเก็บรักษาในคลังสินค้ าแต่ละประเภท งานหลัก 4 ประการ ดังนี ้
2.1.3.3.1 งานรับสินค้ า (Goods Receipt)
งานรับสินค้ าเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆที่จะต้ องปฏิบตั ิในขณะที่สินค้ าได้ ส่งเข้ ามายัง
คลังสินค้ าเพื่อการจัดเก็บรักษา การดําเนินกรรมวิธีในการรับสินค้ าที่ถกู ส่งเข้ ามาอย่างทันทีทนั ใดและ
ถูกต้ องย่อมมี ความสําคัญต่อการดําเนินงานคลังสินค้ าที่ มีประสิทธิ ผลและการเก็ บรั กษาเบือ้ งต้ น
รายละเอียดของงานรับสินค้ าย่อมแตกต่างกัน โดยขึ ้นอยู่กบั รู ปแบบของสินค้ า และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรักษา สินค้ าอาจได้ รับเข้ ามาจากแหล่งต่างกัน การขนส่งสินค้ าอาจขนส่งด้ วย
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ยานพาหนะที่ แตกต่างกัน ด้ วยบรรจุหี บห่อที่ มีลักษณะแตกต่างกัน
สิ่ง เหล่า นี ย้ ่อมมี ผลทํ า ให้
รายละเอียดในการปฏิบตั ิงานรับสินค้ าแตกต่างกันออกไปด้ วย การจัดทําเอกสารในการรับสินค้ า และ
การดําเนินกรรมวิธีรับสินค้ าที่รวดเร็ วและถูกต้ องนัน้ ย่อมมีความสําคัญและเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับ
กิจการคลังสินค้ าที่มีประสิทธิผล ในขันตอนการรั
้
บสินค้ าเข้ ามายังคลังสินค้ าอาจมีงานย่อยหลายอย่าง
ที่ต้องปฏิบตั ิ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) การตรวจพิสูจน์ ทราบ เพื่อรับรองความถูกต้ องในเรื่ องของ ชื่อ แบบ
หมายเลข หรื อข้ อมูลอื่นๆ ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของสินค้ า
(2) การตรวจสภาพ หมายถึงการตรวจสภาพ จํานวน และคุณสมบัติของ
สินค้ าที่จะได้ รับเข้ ามานันว่
้ าถูกต้ องตรงตามเอกสารการส่งหรื อไม่
(3) การตรวจแยกประเภท ในสินค้ าหรื อวัสดุบางอย่างอาจมีความ
จําเป็ นต้ องแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาเช่น สินค้ าในสภาพดี ชํารุด เก่า หรื อใหม่ ซึง่
ต้ องแยกออกจากกันสําหรับการเก็บรักษาในคลังสินค้ า
2.1.3.3.2 งานจัดเก็บสินค้ า การจัดเก็บหมายถึง การขนย้ ายสินค้ าจากพื ้นที่
้ อย่างเป็ นระเบียบ
รับสินค้ าเข้ าไปยังตําแหน่งเก็บที่ได้ ไว้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ า และจัดวางสินค้ านันไว้
รวมทังการบั
้
นทึกเอกสารเก็บรักษาที่เกี่ยวข้ องเช่น บัตรตําแหน่งเก็บ ป้ายประจํากอง หรื อระบบรหัส
แท่ง เป็ นต้ น ก่อนที่จะจัดวางสินค้ าลงไปในที่เก็บจําเป็ นต้ องจัดแจงสินค้ านันให้
้ เหมาะสมเพื่อให้
สามารถจัดเก็บให้ อย่างมัน่ คงและเป็ นระเบียบ ประหยัดเนื ้อที่เวลาแรงงาน และง่ายแก่การดูแลรักษา
และการนําออกเพื่อการจัดส่งออกในโอกาสต่อไป เช่น การบรรจุหีบห่อใหม่ให้ ได้ มาตรฐานนอกจากนัน้
ปั ญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการพิจารณาตกลงใจซื ้อเครื่ องมือยกขนที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้ า
และระยะที่ต้องเคลื่อนย้ ายสินค้ าเข้ าสูต่ ําแหน่งเก็บ
2.1.3.3.3 งานดูแลรั กษาสินค้ า หลังจากที่ได้ จดั เก็บสินค้ าในพื ้นที่เก็บรักษา
ของคลังสินค้ า จะต้ องเอามาตรการต่างๆของการดูแลรักษามาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ สินค้ าที่เก็บรักษา
อยู่ในคลังสินค้ าเกิดการเสียหายสูญหายหรื อเสื่อมคุณภาพ อันเป็ นภาระรับผิดชอบที่สําคัญของผู้เก็บ
รักษา สินค้ านี ้ต้ องได้ รับการป้องกันจากการถูกขโมย ป้องกันจากสภาพอากาศ งานดูแลรักษาสินค้ า
อาจประกอบด้ วยงานย่อยต่างๆ เช่น
(1) การตรวจสภาพ การตรวจอย่ า งละเอี ย ดตามระยะเวลา ตาม
ลักษณะเฉพาะของสินค้ าแต่ละประเภท แต่ละชนิด ซึง่ มีการเสื่อมสภาพตามเวลาในการเก็บรักษาที่
แตกต่างกัน เป็ นสินค้ าเสียง่ายต้ องได้ รับการตรวจบ่อยกว่าสินค้ าที่เสียยาก
(2) การถนอม สินค้ าบางประเภทย่อมต้ องการถนอมตามระยะเวลา
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(3) การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจตรานับสินค้ าในที่เก็บรักษาเพื่อสอบ
ยอดกับบัญชีคลุมในคลังสินค้ าไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ซึง่ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากและเจ้ าหนี ้ของผู้ฝากคือผู้รับ
จํานําสินค้ าไม่ทราบด้ วยเพื่อจะได้ เข้ ามาร่วมในการตรวจสอบหากเขาต้ องการ นอกจากนันยั
้ งต้ องแจ้ ง
ให้ เจ้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐที่ มีหน้ าที่ในการควบคุมกิจการคลังสินค้ าให้ ทราบเพื่อมาดูแลการ
ตรวจสอบนันด้
้ วย
2.1.3.3.4 งานจัดส่ งสินค้ า การจัดส่งหรื อการจ่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ รู ับหรื อการคืน
สินค้ าให้ แก่ผ้ ฝู าก ซึง่ มีขนตอนการจั
ั้
ดส่งสินค้ าได้ แก่
(1) การนําออกจากที่เก็บ การนําสินค้ าออกจากที่เก็บเพื่อการจัดส่ง เป็ น
การเลือกเอาสินค้ าจากพื ้นที่ตา่ งๆ ในคลังเก็บสินค้ ามารวมกันไว้ ยังพื ้นที่จดั ส่งเพื่อการตรวจสอบความ
ถูกต้ อง และพิสจู น์ให้ แน่นอนว่าเป็ นไปตามหลักฐานการสัง่ จ่าย หรื อตามความต้ องการของผู้รับ หรื อ
ตามละจุดหมายปลายทางที่จะส่ง
(2) การบรรจุหีบห่ อหรื อบรรจุภัณฑ์ สินค้ าที่จะจัดส่งไปยังผู้รับ เมื่อได้
เลือกนําเอาออกมาจากที่เก็บรักษา และรวบรวมตรวจสอบ ณ พื ้นที่จดั ส่งซึง่ จัดไว้ เป็ นที่โดยเฉพาะส่วน
หนึง่ ในคลังสินค้ านัน่ แล้ ว จะต้ องนําเอาลงบรรจุหีบห่อให้ มนั่ คงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายในช่วง
ระหว่างการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง การจัดส่ง ลักษณะ และความแข็งแรงทนทานของหีบห่อ
ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของสินค้ าและระยะทางที่จะจัดส่งไปยังผู้รับ ซึง่ วัตถุประสงค์ของการบรรจุหีบห่อก็
เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งนัน่ เอง
(3) การทําเครื่ องหมาย หีบห่อสินค้ าจะต้ องจัดทําเครื่ องหมายให้ ถกู ต้ อง
เครื่ องหมายบนหีบห่อจะต้ องมีข้อความเกี่ยวกับการพิสจู น์ให้ ทราบถึงสินค้ าภายในหีบห่อนัน้ เช่น ชื่อ
สินค้ า จํานวน นํ ้าหนัก ปริ มาตร เป็ นต้ น นอกจากนันก็
้ เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง เช่น ที่อยู่ของผู้รับ
้
กและการขนส่ง ในปั จจุบนั
หรื อข้ อความของจดหมายอื่นใดที่จะต้ องปฏิบตั ิต่อสินค้ านันในการบรรทุ
นิยมใช้ ระบบรหัสแท่ง และระบบอ่านป้ายผ่านระบบคลื่นวิทยุเพื่อกําหนดตําแหน่ง
(4) การบรรทุกและส่ งมอบ การนําสินค้ าจากพื ้นที่ที่จดั ส่ง หรื อพื ้นที่บรรจุ
หีบห่อไปยังชานบรรทุกที่มียานพาหนะขนส่งจอดรอรับอยู่ และการขนขึ ้นบรรทุกยานพาหนะนันเป็
้ น
หน้ าที่ของฝ่ ายเก็บรักษาซึ่งจะต้ องพิจารณากําหนดเกี่ยวกับเครื่ องมือยกขน และกําลังคนที่ต้องการ
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณและลักษณะของสินค้ าที่ต้องจัดส่งนัน้ และประเภทของยานพาหนะขนส่งที่ใช้
โดยการคํานึงถึงการประหยัดแรงงานและเวลา และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิในการจัดส่งนัน้
ต้ องมีการดําเนินการทางเอกสารที่เกี่ยวข้ องซึง่ จะเป็ นหลักฐานการส่งมอบสินค้ าระหว่างผู้สง่ กับผู้ขนส่ง
หรื อระหว่างผู้จ่ายกับผู้รับ
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2.1.3.4 หลักการดําเนินงานคลังสินค้ า หลักการที่จะต้ องยึดถือ 4 ประการ คือ
• หลักการสงวนเนือ้ ที่ วิธีการเก็บรักษาที่จะสงวนเนื ้อที่ได้ นนั ้ จะต้ องจัดวาง
สินค้ าให้ ได้ ความสูงมากที่สดุ และให้ ได้ ความแน่นมากที่สดุ โดยการนําระบบชันวางสิ
้
นค้ ามาใช้ การที่
จะสามารถกระทําได้ เช่นนี ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั การกําหนดมาตรฐานวิธีการจัดเก็บสินค้ าที่มีประสิทธิภาพ มี
การบรรจุหีบห่อที่ได้ มาตรฐาน และมีการใช้ อปุ กรณ์การช่วยในการเก็บรักษาให้ เหมาะสม พนักงานเก็บ
รักษาทุกระดับจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และมีความชํานาญในการใช้ วิธีเก็บรักษา และเทคนิคใน
การเก็บรักษาเป็ นอย่างดี สามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม การจัดวางสินค้ าในคลังสินค้ าให้ ได้ ความสูงมากที่สดุ และให้ ได้ ความแน่นมากที่สดุ ตาม
อุดมคติของหลักการสงวนเนื ้อที่นนมี
ั ้ ข้อจํากัดอยู่เป็ นอันมาก การใช้ หลักการสงวนเนื ้อที่ให้ ได้ ผลก็คือ
การสงวนข้ อจํากัดการลดข้ อจํากัดเหล่านี ้ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ได้ ประโยชน์มากที่สดุ ข้ อจํากัดมีดงั นี ้
(1) โครงสร้ างและอุปกรณ์ ตดิ ตัง้ ด้ านบนของอาคาร โครงสร้ างด้ านบนซึง่
้ บโครงสร้ างเหล่านัน้
เป็ นส่วนของหลังคาหรื อเพดานของอาคารคลังสินค้ า เช่น อุปกรณ์ที่ติดตังกั
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายอากาศเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่จํากัดความสูงของกองสินค้ า ซึง่ ได้ มีการกําหนด
มาตรฐานการเว้ นช่วงระหว่างด้ านบนสุดของตัวสินค้ า กับโครงสร้ างหรื อตัวอุปกรณ์เหล่านี ้ไว้ เป็ นหลัก
สากลโดยทัว่ ไป คือสินค้ ากองสูงไม่เกิน 4.5 เมตร ต้ องเว้ นให้ 45 เซนติเมตร ถ้ าเกิน 4.5 เมตรต้ องเว้ นไว้
90 เซนติเมตร ( 1 เมตร ) แต่ถ้าเป็ นสินค้ าอันตรายไวไฟไม่ว่าจะกองสูงเท่าไรก็ตาม ต้ องเว้ นช่วงไว้ 90
เซนติเมตร ( 1 เมตร ) เสมอ
(2) ความสามารถในการรั บนํา้ หนักของพืน้ หลัง อาคารคลังสินค้ าจะต้ อง
แสดงอัตราการรับนํ ้าหนักของพื ้นที่ และการจัดเก็บทุกครัง้ จะต้ องคํานึงถึงอยู่เสมอ ในบางกรณี
ตําแหน่งต่างๆ ในอาคารเดียวกันอาจมีพื ้นที่ได้ ไม่เท่ากัน ซึง่ ต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก การ
แก้ ข้อจํากัดอันนี ้อาจทําได้ โดยการจัดเก็บสินค้ าทีมีนํ ้าหนักไว้ โดยตําแหน่งที่พื ้นคลังรับนํ ้าหนักไว้ มาก
และเก็บสินค้ าในตําแหน่งที่เบาไว้ ในตําแหน่งพื ้นที่คลังรับนํ ้าหนักได้ น้อยกว่า ก็จะสามารถรับนํ ้าหนัก
ได้ น้อยกว่า ก็จะสามารถใช้ ความสูงของการเก็บรักษาได้ มากที่สดุ หรื อในกรณีที่ อาคารคลังมีข้อจํากัด
ความสูงในเรื่ องโครงสร้ างด้ านบนแต่ละตําแหน่งไม่เท่ากัน ก็เลือกเก็บสินค้ ามีนํา้ หนักมากไว้ ใน
ตําแหน่งที่มีข้อจํากัดความสูงอยูแ่ ล้ ว และเก็บสินค้ าที่มีลกั ษณะเบากว่าในตําแหน่งที่อาจกองไว้ สงู กว่า
เป็ นต้ น
้
ดหาเครื่ องมือยกขนมาใช้
(3) ความสามารถของเครื่ องมือยกขน ดังนันการจั
จึงต้ องเลือกแต่ละชนิดละขนาดที่มีช่วงการยกได้ สงู อย่างเพียงพอที่จะสามารถวางกองสินค้ าได้ เต็ม
ความสูงของคลังสินค้ านันได้
้
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(4) ความแข็งแรงของหีบห่ อที่บรรจุสินค้ า หากสินค้ าบรรจุอยู่ในหีบห่อที่ไม่
แข็งแรงอาจทําให้ เสียหายได้ เมื่อกองซ้ อนกันทับกันหลายครัง้ โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ชนล่
ั ้ างซึง่ ต้ องถูกกด
ทับด้ วยนํ ้าหนักของสินค้ าที่ซ้อนอยูช่ นบนลั
ั้
กษณะและความแข็งแรงของหีบห่อจึงเป็ นข้ อจํากัดประการ
หนึ่งในการจัดวางสินค้ าให้ ได้ ความสูงตามที่ต้องการ แต่อาจแก้ ไขได้ ด้วยการจัดให้ มีอปุ กรณ์ช่วยใน
การเก็บรักษาที่เหมาะสม เช่น ชันวางสิ
้
นค้ า ซึง่ จะลดข้ อจํากัดในการกองสูงของคลังสินค้ าที่บรรจุหีบ
ห่อไม่แข็งแรง
(5) การเว้ นระยะในทางข้ าง ซึง่ จําเป็ นต้ องมีช่องทางและระยะห่างทางข้ าง
ของคลังสินค้ า ซึง่ มีหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบตั สิ ําหรับคลังสินค้ าโดยทัว่ ไป คือ
1. ขนาดจํากัดของกลุม่ กองสินค้ า ถ้ าเป็ นสินค้ าอันตรายไวไฟสูง กลุม่ กอง
หนึ่งต้ องมีขนาดพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร เว้ นระยะห่างระหว่างกลุม่ 1.25 เมตร ถ้ าเป็ นสินค้ า
อันตรายไวไฟขนาดกลางกลุม่ กองหนึ่งต้ องมีพื ้นที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร เว้ นระยะห่างระหว่างกลุม่
1.75 เมตร แต่ถ้าสินค้ านันเป็
้ นชนิดที่ไม่อนั ตรายไม่ไวไฟ ก็ไม่จํากัดขนาดระหว่างของกองและไม่ต้อง
เว้ นระยะ
2. กองสินค้ าห่างออกจากช่องประตูโดยรอบ 1.00 เมตร ห่างจากทางเลื่อน
้ ่มีคณ
ุ สมบัติตํ่ากว่ามาตรฐาน (ทนไฟได้ ไม่ถึง 4ชัว่ โมง)
ของ บานประตู 0.05 เมตร ห่างจากพนังกันไฟที
0.5 เซนติเมตร ห่างจากโครงสร้ างของอาคารหรื ออุปกรณ์ตดิ ตังกั
้ บอาคารทางด้ านข้ าง 0.45 เซนติเมตร
3. ระยะเคียงข้ างโดยรอบกระบะเก็บสินค้ าเพื่อสะดวกแก่การโยกย้ ายและ
จัดวางด้ านละ 5 เซนติเมตร
• หลักการความรวดเร็วในการขนย้ าย การจัดวางสินค้ าในพื ้นที่เก็บรักษา
จะต้ องอยูใ่ นลักษณะที่สามารถขนย้ ายออกได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ วประหยัดทังเวลาแรงงานบุ
้
คคล
ที่จะทําหน้ าที่จดั เก็บสินค้ าจะต้ องมีสํานึกในการขนย้ ายสินค้ าอยู่ในใจตลอดเวลา ที่ทําการจัดเก็บ การ
ขนย้ ายที่จดั เก็บเอาออกไปเร็ วเท่าไรก็สามารถนําสินค้ าตัวใหม่เข้ ามาเก็บ ณ พื ้นที่นนอี
ั ้ กเร็ วเท่านันซึ
้ ง่
หมายถึงการใช้ เนื ้อที่เดียวกันกับสินค้ าได้ มากขึ ้นในเวลาอันหนึ่ง เพราะการไหลเวียนสินค้ าได้ หลายรุ่น
ความคุ้มค่าของการใช้ เนื ้อที่เก็บรักษาก็มีมากขึ ้น ความรวดเร็ วในการขนย้ ายสินค้ าสามารถทําได้ โดย
อาศัยการวางแผนผังพื ้นที่เก็บรักษาอย่างเหมาะสม และวิธีการเก็บรักษาที่เอื ้ออํานวยต่อการขนย้ าย
ซึง่ มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี ้
(1) การจัดทางเดิน จะต้ องให้ มีพื ้นที่ทางเดินในการเก็บรักษาอันจําเป็ น
เพื่อความสะดวกในการเข้ าถึงและการยกขนสินค้ าที่เก็บอยู่ ความกว้ างของทางเดินต้ องพอเพียงที่จะ
สามารถใช้ เครื่ องจักรกลยกขนอย่างคล่องตัวจํานวนของทางเดินต้ องมีมากพอที่จะไม่ทําให้ เกิดความ
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แออัดของการจราจรภายในพื ้นที่เก็บรักษา ตําแหน่งและทางเดินต้ องอํานวยให้ การขนย้ ายไหลเลื่อน
เป็ นเส้ นตรงมากที่สดุ
(2) การจัดตําแหน่ งวางสินค้ า สินค้ ามีการหมุนเวียนสูง มีการรับเข้ าและ
จ่ายออกในอัตราความถี่สงู ต้ องเลือกเก็บรักษาใสตําแหน่งที่เข้ าถึงได้ เร็ ว มีระยะทางขนย้ ายสัน้ เช่น อยู่
ใกล้ ทางเข้ าออกหรื อเข้ าพื ้นที่รับจ่ายสินค้ า
(3) การเลือกวิธีกอง ต้ องคํานึงถึงอัตราความถี่ในการหมุนเวียนสินค้ า
เช่น สินค้ าที่มีการหมุนเวียนสูง ก็ใช้ วิธีกองที่จะยกออกได้ ง่ายไม่ต้องเน้ นถึงความมัน่ คงและแข็งแรง
้ แล้ วก็หมุนเวียนออกไป แต่ถ้าสินค้ ารายการใดมีอตั ราการ
มากนักเพราะเป็ นการเก็บไว้ ในระยะสันๆ
หมุนเวียนตํ่านานๆ จึงมีการนําเข้ า และขนย้ ายออกต้ องการวิธีการที่มนั่ คงแข็งแรงกว่า
• หลักการความมั่นคง ความมัน่ คงในการเก็บรักษาหมายถึงการวางสินค้ าได้
แนวตรงและแนวแน่นหนาแข็งแรงไม่หมิ่นเหม่ ต่อการพังทลายลงมาของกองสินค้ า ซึง่ จะเกิดความ
เสียหายต่อกองสินค้ านันเอง
้ และอาจเกิดอันตรายแก่พนักงานเก็บสินค้ า ซึง่ มีหลักการพิจารณา ดังนี ้
(1) การบรรจุหีบห่อ สินค้ าที่วางซ้ อนในกลุ่มเดียวกันจะต้ องบรรจุที่มีขนาด
มาตรฐานอย่างเดียวกันวัสดุที่ใช้ ในการทําหีบห่อต้ องมีความแข็งแรง และจัดทําอย่างแน่นหนาสามารถ
รับนํ ้าหนักจากส่วนที่วางซ้ อนอยูข่ ้ างบนได้
(2) การใช้ อปุ กรณ์ช่วยเก็บรักษา สินค้ าบางอย่างอาจจําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์
ช่วยในการเก็บรักษา
(3) การกําหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ ผู้จดั เก็บรักษาจะต้ องพิจารณา
ศึกษา และค้ นหาวิธีการที่เหมาะสม และวางมาตรฐานในการจัดเก็บสินค้ าแต่ละชนิดที่มีขนาดรู ปร่าง
และลักษณะที่แตกต่าง
• หลักการความเป็ นระเบียบ หมายถึงการคลังสินค้ าเป็ นแนวเป็ นแถวเข้ าถึง
ง่ายตรวจตราได้ ทวั่ ถึง สินค้ าเดียวกันให้ อยู่ในพื ้นที่เดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน แต่ละแถวแต่ละกองต้ อง
เป็ นสินค้ าชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกัน บรรจุหีบห่อเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เก็บให้ เต็มความสูงเต็มพื ้นที่
หนึ่งแล้ วจึงเริ่ มเก็บที่ใหม่ตอ่ ไปตามลําดับ วางสินค้ าบนเครื่ องหมายบนหีบห่อหันออกด้ านนอก เพื่อให้
ง่ายต่อการตรวจด้ วยสายตาซึง่ จะต้ องกระทําอยู่เป็ นประจําทุกโอกาสการเก็บรักษาไม่เป็ นระเบียบจะ
ทําให้ เกิดช่องว่างขึ ้นในกองสินค้ า ซึง่ เป็ นที่ว่างที่ไม่สามารถใช้ เก็บรักษาสินค้ าอื่นหรื อสินค้ าที่รับเข้ ามา
ใหม่ได้ เมื่อที่วา่ งนี ้เกิดมาหลายๆ แห่งในพื ้นที่เก็บรักษาจะเกิดการสูญเสียเนื ้อที่เป็ นอันมากสภาพเช่นนี ้
เรี ยกว่า “สภาพรังผึ ้ง”การป้องกันไม่ให้ เกิดสภาพรังผึ ้งขึ ้นในคลังสินค้ านับว่าเป็ นปั ญหาที่ค่อนข้ าง
ยุง่ ยากมาก หลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาและวิธีป้องกันมิให้ เกิดสภาพรังผึ ้งขึ ้นได้ ในที่เก็บรักษาสินค้ าคือ
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(1) การกําหนดแถวกองสินค้ า แนวของกองสินค้ าที่จดั วางแต่ละชนิดแต่ละ
รุ่นที่รับเข้ ามานันควรวางกองเป็
้
นแถวสันๆ
้ หลายแถว เพื่อให้ สามารถนําออกจ่ายหรื อจัดส่งให้ หมดทัง้
แถวในทางเดียวกัน สามารถที่จะใช้ เนื ้อที่ที่วางลงนันจั
้ ดวางสินค้ าที่ได้ รับเข้ ามาใหม่ได้ เพราะถ้ าจัดเป็ น
แถวยาวแถวเดียวเพื่อต้ องการนําสินค้ านันออกไปเพื
้
่อจ่ายหรื อจัดส่งครัง้ เดียวไม่หมดจะทําให้ เกิดที่ว่าง
ตรงหน้ าแถวซึ่งไม่สามารถที่ จะใช้ เก็บสินค้ าที่รับเข้ ามาใหม่ได้ เพราะจะไปกัน้ หน้ าของสินค้ าเก่าที่
เหลืออยู่ทางด้ านในของแถว เมื่อต้ องการนําออกจ่ายหรื อจัดส่งในคราวต่อไปก็จะทําไม่ได้ ที่ว่างหน้ า
แถวของกองสินค้ าเป็ นลักษณะหนึง่ ของสภาพรังผึ ้งที่เกิดขึ ้นทัว่ ไปในคลังสินค้ าที่ขาดความเป็ นระเบียบ
(2) การวางซ้ อนทางสูง ต้ องจัดวางสินค้ าแต่ละกองให้ วางซ้ อนสูงกันได้ สงู
เต็มที่ก่อนที่จะเริ่ มจัดวางกองใหม่ตอ่ ไป เพราะถ้ าปล่อยให้ เกิดที่ว่างด้ านบนของกองสินค้ า ที่ว่างนันก็
้
ไม่สามารถรับสินค้ าใหม่เข้ ามาสภาพรังผึ ้งก็เกิดขึ ้นนัน้ ก็เป็ นอีกลักษณะหนึ่งของการขาดความเป็ น
ระเบียบ และเกิดความเสียเปล่าของเนื ้อที่ที่เก็บรักษา แต่การที่จะกองสูงได้ มากเพียงใดนันจํ
้ าเป็ นต้ อง
คํานึงถึงหลักเกณฑ์ในการเว้ นช่วงบนของกองสินค้ า ความสามารถในการรับนํ ้าหนักของพื ้นคลัง และ
ความแข็งแรงของหีบห่อบรรจุสนิ ค้ าที่จะทานนํ ้าหนักในการกดทับโดยไม่เสียหาย
(3) การจัดเก็บใหม่ ต้ องมีแผนงานการจัดเก็บใหม่ไว้ เป็ นประจํา การเก็บ
รักษาโดยใช้ กระบะสินค้ าทําให้ เกิดความสะดวกเป็ นการมากในการยกย้ ายสินค้ า การจัดเก็บใหม่จึง
สามารถกระทําได้ ง่าย หากได้ มีการกําหนดแผนงานได้ อย่างเป็ นมาตรฐานเป็ นการประจํา การจัดเก็บ
ใหม่ก็เพื่อขจัดรังผึ ้งที่มีอยูใ่ นคลังสินค้ าให้ หมดไปโดยการยกย้ ายสินค้ าที่ไม่เป็ นแถวหรื อไม่เต็มความสูง
ซึ่งมีอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ในคลังสินค้ าออกมาวางกองใหม่ในตําแหน่งที่ความยาวของแถวพอดีกับ
จํานวนสินค้ าที่เหลืออยู่ หรื อถ้ าหากเป็ นสินค้ าชนิดเดียวกัน รุ่ นเดียวกัน และการบรรจุหีบห่อเป็ น
มาตรฐานอย่างเดียวกัน ก็ยกย้ ายมารวมเป็ นแถวเดียวกันให้ เต็มพื ้นที่ของแถวและเต็มความสูงที่
กําหนด การกระทําเช่นนี ้จะทําให้ สภาพรังผึ ้งที่มีอยู่ในคลังสินค้ าหมดไป และได้ พื ้นที่ว่างขึ ้นมาใหม่ซงึ่
เป็ นที่ว่างซึ่งสามารถใช้ ในการคลังสินค้ าที่รับเข้ ามาใหม่ได้ การที่จะต้ องให้ มีแผนการจัดเก็บใหม่ ก็
เนื่องจากการจัดเก็บใหม่นัน้ เป็ นกิ จกรรมที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในรู ปของเวลาและกํ าลังคนตลอดจน
เครื่ อ งมื อ ที่ ย กขนที่ ต้ อ งใช้ จํ า เป็ นต้ อ งประมาณการอย่ า งรอบคอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ้ม ค่า ในการ
ดําเนินการ ต้ องมีการสํารวจว่าที่ว่างในลักษณะของสภาพรังผึ ้งในคลังสินค้ ามีอยู่อตั ราร้ อยละเท่าไร
ของเนื ้อที่เก็บรักษาสุทธิ หากกฎการจัดเก็บจะได้ เนื ้อที่เก็บรักษาเพิ่มขึ ้นมาเท่าไร มีความจําเป็ นที่จะใช้
เนื ้อที่รับสินค้ าเข้ ามาใหม่เท่าใด เปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายที่ต้องเสียไปในการจัดเก็บใหม่ว่าจะคุ้มหรื อไม่
หากเห็นว่าคุ้มค่าและเห็นว่าจําเป็ นที่ต้องกระทํา ก็ต้องวางแผนอย่างรอบคอบในการที่จะปฏิบตั ิ เพื่อให้
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ มากที่สดุ
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(4) การจัดวางสินค้ าบนพาเลต เกิดขึ ้น จากการจัดวางสินค้ าบนกระบะใน
ลักษณะที่ปล่อยให้ มีช่องว่างโดยไม่ระมัดระวังอีกด้ วย ดังนันการจั
้
ดวางสินค้ าบนกระบะจึงให้ ชิดแน่น
มากที่สดุ เท่าที่สามารถจะกระทําได้ การที่สามารถจะกระทําได้ นนต้
ั ้ องมีมาตรฐานสําหรับการจัดวาง
สินค้ าที่บรรจุหีบห่อขนาดต่างๆ ลงบนกระบะและปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
(5) การขนสินค้ าออกจากกอง การขนย้ ายสินค้ าออกจากกองเพื่อนําออก
จ่ายหรื อจัดส่งให้ แก่ผ้ รู ับนัน้ ต้ องขนออกจากแถวหนึ่งให้ หมดเสียก่อน จึงจะไปเริ่ มขนออกจากแถวหนึ่ง
ให้ หมดไปเป็ นแถวๆเพื่อให้ เกิดที่วา่ งสําหรับใช้ จดั เก็บรักษาสินค้ าที่รับเข้ ามาใหม่ได้ ทนั ทีเพราะสินค้ าใน
แถวหนึ่งต้ องเป็ นชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกัน รับเข้ ามาในคราวเดียวกัน จะเอาสินค้ า ต่างชนิด ต่างรุ่น
ต่างคราว มาเก็บไว้ ในแถวเดียวกันไม่ได้ ในทํานองเดียวกันการขนสินค้ าออกจากกองโดยขนออกจาก
ด้ านหน้ าเรี ยงกันหลายๆ แถว เหลือสินค้ าที่อยูด่ ้ านในของแถวเหล่านันไว้
้ เป็ นการขนออกไม่ถกู วิธีทําให้
ว่างซึง่ เกิดขึ ้นเฉพาะด้ านหน้ าของแถวใช้ เก็บสินค้ าเข้ ามาใหม่ไม่ได้ กลายเป็ นสภาพรังผึ ้งไป ซึง่ การขน
ออกในลักษณะนี ้ดูเหมือนว่าจะสะดวกมากกว่าการขนออกให้ หมดแต่ละแถว แต่ผลที่เกิดขึ ้นเป็ นการ
สูญเสียเนื ้อที่เก็บรักษาและผิดหลักความเป็ นระเบียบ
2.1.4 การวางแผนการดําเนินงานคลังสินค้ า (Warehouse Planning)
2.1.4.1 ความสําคัญของการวางแผน เนื ้อที่เก็บรักษาเป็ นทรัพยากรมูลฐานของการ
จัดเก็บรักษาสินค้ าของกิจการคลังสินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการดํารงรักษาและควบคุมเนื ้อที่เก็บรักษานับว่า
เป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของต้ นทุนในการประกอบกิจการคลังสินค้ า การปฏิบตั ิงานเก็บรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพนันขึ
้ ้นอยู่กบั การใช้ เนื ้อที่ให้ ได้ ประโยชน์มากที่สดุ ด้ วยการก่อให้ เกิดต้ นทุนในการยกขน
สินค้ า และการปฏิบตั อิ ื่น อันเกิดกับงานเก็บสินค้ าตํ่าที่สดุ
2.1.4.2 ปั จจัยพิจารณาในการวางแผน คลังสินค้ าแต่ละประเภท และสิง่ อํานวยความ
้
่ องลักษณะของการประกอบกิจการ
สะดวกในการเก็บรักษาแต่ละแบบมีความแตกต่างกันในทังของเรื
ลักษณะรู ปร่ างของเนือ้ ที่เก็บรั กษา และลักษณะของสินค้ าที่ต้องการทําการเก็บรั กษาแม้ แต่ใน
คลังสินค้ าเนื ้อที่เก็บรักษาเดียวกันนันเอง
้
ก็อาจมีความผันแปรไปตลอดเวลาในเรื่ องของประเภทชนิด
และปริ มาณของสินค้ าที่รับเข้ ามา เก็บรักษาอยู่ และจัดส่งออกไปแต่ละเวลาที่กิจการได้ ดําเนินไป
โดยทัว่ ไปแล้ วการวางแผนการเก็บรักษาสินค้ าก็มีปัจจัยที่จะต้ องพิจารณาที่เป็ นแนวกันอยูด่ งั ต่อไปนี ้
- ความคล้ ายคลึงกันของสินค้ า (Similarity) หมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติ
และความมุ่งหมายในการใช้ ซงึ่ เป็ นปั จจัยในการจําแนกสินค้ าออกเป็ นประเภท เป็ นจําพวก เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรักษาและการจ่าย
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- ความเป็ นที่นิยมของสินค้ า (Popularity) ความนิยมของสินค้ าที่เข้ ามาสู่
และออกไปจากคลังสินค้ าเป็ นปั จจัยแรกในการกําหนดตําแหน่งจัดเก็บสินค้ า สินค้ าประเภทใด ชนิดที่
มีการเคลื่อนไหวอยูท่ กุ วันควรจัดเก็บไว้ กบั พื ้นที่จดั ส่งหรื อพื ้นที่แยกจากหีบห่อมากที่สดุ เช่นเดียวกันกับ
สินค้ าที่เก็บรักษาเป็ นส่วนปลีกย่อยในตู้เก็บสินค้ าย่อย สินค้ าที่มีการรับบ่อยจ่ายบ่อยจะต้ องเคลื่อนไหว
ไปมาอยู่หลายเที่ยวระหว่างตําแหน่งเก็บรักษาเป็ นส่วนใหญ่ พื ้นที่เก็บรักษาเป็ นส่วนย่อยและพื ้นที่
จัดส่งสินค้ า ดังนันจึ
้ งให้ การเดินทางแต่ระเที่ยวมีระยะทางใกล้ ที่สดุ สินค้ าที่เก็บรักษาบางชนิดเมื่อเอา
จํานวนคูณด้ วยปริ มาตร ก็จะทราบได้ ว่าต้ องการเนื ้อที่เก็บรักษามากน้ อยเพียงใด สินค้ าก็มีการจ่าย
บ่อยต้ องเก็บไว้ ใกล้ กบั จุดจ่าย สินค้ าประเภทที่เคลื่อนไหวช้ าที่สดุ จะเก็บไว้ ในตําแหน่งพื ้นที่รับจ่ายมาก
ที่สดุ หลักการกําหนดตําแหน่งเก็บรักษาโดยอาศัยอัตราการหมุนเวียนนี ้แสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดัง
ภาพประกอบ 3

Fast
Medium Movers
Slow
ภาพประกอบ 3 อัตราการหมุนเวียนของสินค้ ากับผังบริเวณ
• ขนาดนํา้ หนักและปริ มาณของสินค้ า (Size Weight and Quality) สินค้ า
แต่ละรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากความต้ องการของผู้ใช้ และการรับสินค้ าเข้ ามาใหม่
ทําให้ จะต้ องคํานึงถึงขนาดของปริ มาตรเป็ นสําคัญ ควรที่จะคํานึงถึงจํานวนเป็ นชิ ้นเป็ นอันของสินค้ า
นันเนื
้ ่องจากวัน เวลา ในการรับและจ่ายไม่แน่นอน และระดับการเก็บและสะสมอยู่ในคลังสินค้ าขึ ้นลง
อยู่ตลอดเวลา พนักงานเก็บรักษาสามารถจัดการกับปริ มาณของสินค้ าคงคลังได้ โดยการจําแนก
สินค้ าออกเป็ นพวกๆ ตามขนาดปริ มาณของสินค้ านันโดยคํ
้
านึงถึงเนื ้อที่เก็บรักษาสินค้ านันครอบครอง
้
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อยู่เป็ น รุ่ นขนาดใหญ่ รุ่ นขนาดกลาง รุ่ นขนาดเล็ก และที่ต้องเก็บรักษาอยู่ในตู้เก็บสินค้ าเป็ นส่วน
ปลีกย่อยขนาดของสินค้ าแต่ละรายการเป็ นปั จจัยที่มีผลไม่แต่เฉพาะจํานวนเนื ้อที่เก็บรักษาซึง่ จะต้ อง
จัดแบ่งให้ เพื่อการจัดสินค้ าประเภทหนึ่งๆ เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นปั จจัยพิจารณากําหนดตําแหน่งเก็บรักษา
สินค้ าประเภทหนึ่งๆ เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นปั จจัยการพิจารณากําหนดตําแหน่งสําหรับสินค้ าประเภทนัน้
ภายในพื ้นที่เก็บรักษาปริ มาตรของเนื ้อที่เก็บรักษาสินค้ าที่ต้องการสําหรับสินค้ ารุ่ นหนึ่งๆ คิดได้ จาก
ผลลัพธ์ ของขนาดของสินค้ านันแต่
้ ละรายการ คูณด้ วยปริ มาณที่ต้องการเก็บรักษาภายในพื ้นที่เก็บ
รักษาที่กําหนดให้ สําหรับรายการสินค้ าที่มีอตั ราการหมุนเวียนในระดังต่างๆ เช่น พื ้นที่สําหรับสินค้ า
เคลื่อนไหวเร็ ว ปานกลาง และช้ า ควรจัดพื ้นที่ให้ ใช้ ของแบบเก็บรักษาได้ หลายๆแบบ เพื่อให้ สามารถใช้
กับสินค้ าหลายรายการที่ต้องการและมีปริ มาตรของเนื ้อที่เก็บรักษาแตกต่าง
2.1.4.3 การกําหนดองค์ ประกอบของเนือ้ ที่เก็บรักษา
ในการวางแผนการเก็บรักษานัน้ จะต้ องแบ่งสรรพื ้นที่ทงหมดนี
ั้
้ออกเป็ นส่วน
ต่างๆที่จําเป็ นการปฏิบตั กิ ารเก็บรักษาสินค้ าและวางแผนในการใช้ พื ้นที่อนั เป็ นองค์ประกอบในการเก็บ
รักษาเหล่านี ้ให้ ผสมผสานและสอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื ้อที่ส่วนต่างๆ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ของเนื ้อที่ทงหมดในการปฏิ
ั้
บตั กิ ารเก็บรักษาที่จะต้ องกําหนดขึ ้นในการเก็บรักษาที่จะต้ องกําหนดขึ ้นใน
การวางแผนการเก็บรักษาในคลังสินค้ าได้ แก่เนื ้อที่ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้คือ
- เนือ้ ที่สูญเสียไปกับโครงสร้ าง (Structural Loss) เป็ นเนื ้อที่ใช้ ในความมุ่ง
หมายอย่างอื่นเป็ นการถาวร หรื อเป็ นโครงสร้ างของสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษา เช่น ห้ อง
สุขา เสา ผนังกันไฟ
้
- เนือ้ ที่สําหรั บการสนับสนุนการเก็บรั กษา (Space for Storage Support
Function) ได้ แก่ พื ้นที่รับสินค้ า พื ้นที่จ่ายสินค้ า พื ้นที่บรรจุหีบห่อ พื ้นที่สํานักงาน และพื ้นที่อื่น ที่เป็ น
เพื่อการปฏิบตั งิ านสนับสนุนการเก็บรักษา
- เนือ้ ที่สําหรั บทางเดิน (Aisles) ทางเดินเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญของพื ้นที่
เก็บรักษาในกิจการคลังสินค้ าทุกประเภทและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาเกือบทุกแบบ
ตําแหน่ง จํานวน และความกว้ างของทางเดินในพื ้นที่เก็บรักษา ย่อมขึ ้นอยู่กบั แบบของสิ่งอํานวยความ
้
สะดวกเก็บรักษาขนาดของเครื่ องมือยกขนที่ใช้ ในการยกขนและจัดวางสินค้ าอยู่ในคลังสินค้ านันโดย
ปกติจะจัดให้ มีแต่น้อยเพียงเพื่อสนองความต้ องการในการปฏิบตั ิงานเก็บรักษาให้ เป็ นไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางเดินมีอยูห่ ลายชนิดและมีความมุง่ หมายในการใช้ แตกต่างกันดังต่อไปนี ้
1. ทางเดินหลัก (Main Aisles) เป็ นทางที่ทอดยาวไปขนาดกับความยาว
ของอาคารหรื อพื ้นที่เก็บรักษากลางแจ้ ง เป็ นทางปฏิบตั ิงาน (Working Aisles) มุ่งหมายที่จะใช้ ในการ
ขนย้ ายสินค้ าจากตําแหน่งหนึง่ ไปยังอีกตําแหน่งหนึง่ ภายในคลังสินค้ านัน้ ความกว้ างของทางเดินหลัก
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กําหนดได้ จากขนาดของเครื่ องมือยกขนที่ใช้ โดยให้ มีพื ้นที่เพียงพอที่เครื่ องมือยกขน 2 คัน สามารถขน
ย้ ายสินค้ าไปมาสวนทางกันได้ ในคลังสินค้ าทัว่ ไปมาตรฐานจะมีทางเดิน อยู่ 2 ทางทอดขนาดกันไป
ตลอดความยาวของคลังสินค้ านัน้
2. ทางเดินขวาง (Cross Aisles) คือทางเดินที่ตดั ขวางกับความยาวของ
อาคารหรื อ พื ้นที่เก็บรักษา ตัดเป็ นมุมฉากกับทางเดินหลักเป็ นทางเดินสําหรับการปฏิบตั ิงาน
เช่นเดียวกับทางเดิน หลักความกว้ างของทางเดิน ขวางกํ า หนดให้ เ พียงพอสํ าหรั บเครื่ องมื อยกขน
สามารถทํามือมุมฉากกับแนวด้ านหน้ าของกองสินค้ า เพื่อทํางานเกี่ยวกับการจัดวางและการยก
สินค้ าออกจากกองได้ สะดวกทางเดินขวางเป็ นเส้ นทางสําหรับการลําเลียงสินค้ าเข้ าสู่และออกจาก
พื ้นที่ที่เก็บรักษาในคลังสินค้ าด้ วย ในคลังสินค้ ามาตรฐานจะจัดให้ มีทางขวางทอดขนาดกัน 2 เส้ นทาง
ในแต่ละตอนของคลังสินค้ าจากประตูทางเข้ าที่ออกสูช่ านบรรทุกด้ านหนึง่
3. ทางคนเดิน (Personal Aisles) ทางคนเดินเป็ นเพียงทางเท้ าสําหรับ
เจ้ าหน้ าที่เก็บรักษาใช้ ในการเข้ าออกจากพื ้นที่เก็บรักษาไปสูป่ ระตูที่จดั ไว้ เป็ นทางเข้ าออกของเจ้ าหน้ าที่
โดยเฉพาะ
4. ทางเดินบริ การ (Service Aisles) ทางเดินบริ การมีไว้ เพื่อจุดมุ่งหมายใน
การตรวจตราสินค้ าในการจัดวางสินค้ าเป็ นกองขนาดใหญ่หากมีความจําเป็ นต้ องให้ มีทางเข้ าถึงสินค้ า
ภายในกองเพื่อให้ มีการตรวจตรา หรื อการตรวจสอบ หรื อให้ มีการดําเนินกรรมวิธีอื่นใดเพื่อป้องกัน
สินค้ านันซึ
้ ง่ กระทําอยู่บอ่ ยๆ โดยทัว่ ไปแล้ วทางเดินบริ การอาจไม่จําเป็ นต้ องจัดให้ มีเลยก็ได้ เพราะการ
จัดเก็บรักษาสินค้ าในคลังสินค้ าที่มีประสิทธิภาพนัน้ สินค้ าในกองหนึ่งๆ ย่อมเป็ นชนิดเดียวกันรุ่ น
เดียวกันและมีมาตรฐานการบรรจุหีบห่อและบรรจุพาเลท หรื อกระบะให้ มีจํานวนเท่าๆกันทําให้ ง่ายแก่
การตรวจสอบอยู่แล้ ว เว้ นแต่สินค้ าบางราย การที่จําเป็ นต้ องตรวจสภาพอยู่เสมอ ก็อาจต้ องจัดให้ มี
ทางเดินเพื่อให้ เข้ าถึงสินค้ าภายในกอง เพื่อให้ สามารถตรวจตราให้ อย่างทัว่ ถึง
- เนือ้ ที่เก็บรั กษาสุทธิ (Net Storage Space) เนื ้อที่เก็บรักษาสุทธิ
หมายถึงพืน้ ที่ภายในคลังสินค้ าหรื อเนื อ้ ที่ เก็บรักษากลางแจ้ งที่หักลบพืน้ ที่ ที่ไม่ใช้ ในการเก็ บรักษา
สินค้ าออกแล้ วเป็ นเนื ้อที่ใช้ ในการจัดวางสินค้ าได้ จริ ง รวมทังพื
้ ้นที่เก็บรักษาเป็ นส่วนใหญ่ และพื ้นที่ที่
วางเก็บรักษาเป็ นส่วนปลีกย่อย หรื อกล่าวในลักษณะของการคํานวณเนื ้อที่เก็บรักษาสุทธิ = เนื ้อที่
ทังหมดในการปฏิ
้
บตั ิการเก็บรักษา-เนื ้อที่สญ
ู เสียไปกับโครงสร้ าง - เนื ้อที่สําหรับการสนับสนุนการเก็บ
รักษา-เนื ้อที่สําหรับทางเดินหรื อ N = G-SL-SF-A เนื ้อที่เก็บรักษาสุทธิหากมีสินค้ าเก็บอยู่เป็ นปริ มาตร
ร้ อยละ 85 ของปริ มาตรเนื ้อที่เก็บรักษาสุทธิถือได้ ว่าได้ ทําการเก็บรักษาสินค้ าเต็มเนื ้อที่อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ ว ในการวางแผนใช้ เนื ้อที่เก็บสุทธิ จะต้ องพิจารณาถึงสภาพของเนื ้อที่ที่ซงึ่ เป็ นอยู่ใน
ขณะที่ทําการวางแผนนัน้
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2.1.4.4 การเก็บรั กษาเป็ นส่ วนใหญ่ (Bulk Storage) หมายถึงการเก็บสินค้ าเป็ น
ปริ มาณมากๆ ที่บรรจุอยู่ในหีบห่อเดิมตามที่สินค้ านันได้
้ ทําการบรรจุมาจากโรงงานผลิต หรื อจาก
ผู้ขายส่ง หรื อกระทําการบรรจุใหม่ในคลังสินค้ านันเพื
้ ่อให้ หีบห่อที่บรรจุเป็ นไปตามมาตรฐานการเก็บ
รักษา การรับสินค้ าที่บรรจุหีบห่อของคลังสินค้ าแต่ละงวดย่อมมีจํานวนไม่เท่ากัน นอกจากจะแยก
สินค้ าเป็ นแต่ละประเภทแต่ละชนิด สําหรับแต่ละพื ้นที่เก็บรักษาแล้ ว แม้ แต่จะเป็ นสินค้ าชนิดเดียวกัน
แต่รับเข้ าแต่ละคราวก็จะเก็บรวมในแถวเดียวกันไม่ได้ เพราะตามหลักการเก็บรักษาสินค้ าสินค้ าที่เก็บ
รักษาอยูใ่ นแถวจะต้ องเป็ นชนิดเดียวกันและรุ่นเดียวกันซึง่ รับเข้ ามาพร้ อมในคราวเดียวกัน ด้ วยการเก็บ
รักษาสินค้ าเป็ นส่วนใหญ่มีวิธีการปฏิบตั ิเป็ นแต่ละขนาดรุ่ นของสินค้ าแต่ละชนิดที่รับเข้ ามาในคราว
เดียวกัน ซึ่งจําเป็ นต้ องวางแผนการเก็บรักษาให้ สามารถใช้ พื ้นที่สําหรับเก็บรักษาสินค้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ขนาดรุ่น คือ
• การเก็บรั กษาสินค้ ารุ่ นขนาดใหญ่ (Large Lot Storage) หมายถึงสินค้ าที่
รับเข้ ามาเป็ นชนิดเดียวกันในคราวเดียวกันเป็ นปริ มาณมากวางกองเป็ นตังพาเลทหรื
้
อ กระบะเต็ม
ความสูงได้ ตงแต่
ั ้ 4 ตัง(Column)
้
ขึ ้นไปตามธรรมดา จะเป็ นสินค้ าที่มีประมาณเต็มคันรถบรรทุกหรื อ
้ ามาแต่ละเที่ยวที่เป็ นลักษณะของสินค้ ารุ่ นเดียวกัน การ
เต็มตู้รถไฟที่ทําการขนส่งสินค้ าชนิดนันเข้
จัดเก็บสินค้ าขนาดใหญ่ มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ดิ งั นี ้ คือ
1. การจัดเก็บบนพาเลตหรือกระบะ ถ้ าหากสามารถทําได้ สนิ ค้ ารุ่นขนาด
ใหญ่ทงปวงจะถู
ั้
กจัดวางบนพาเลตหรื อกระบะ เว้ นแต่ขนาดของสินค้ านันหรื
้ อหีบห่อ บรรจุ หรื อสภาพ
การเก็บรักษา ของพื ้นที่เก็บรักษานันอํ
้ านวยให้ สามารถใช้ หมอนรองสันในการจั
้
ดเก็บได้ หรื ออุปกรณ์ใช้
ในการเก็บรักษาอย่างอื่น เพื่อเพิ่มความมัง่ คงของกองสินค้ าที่จดั วางบนพาเลทหรื อ กระบะ และเพื่อ
ป้องกันการกดทับบรรจุหีบห่อที่ ไม่มนั่ คงแข็งแรง ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับลักษณะพิเศษทางกายภาพของ
คลังสินค้ า และหีบห่อบรรจุของชนิดนันๆเป็
้ นประการสําคัญ
2. การจัดวางพาเลตหรื อกระบะ กองพาเลตหรื อกระบะจะเริ่ มต้ นจาก
ผนังและเรี ยงเป็ นแถวออกมาสูท่ างเดินไม่ใช้ วางจากทางเดินเข้ าสูผ่ นัง การวางพาเลตหรื อกระบะซ้ อน
กันต้ องให้ เป็ นแนวตัง้ แถวของตังพาเลตหรื
้
อกระบะต้ องเป็ นแนวตรงเพื่อไม่ให้ เกิดการสูญเปล่าของเนื ้อ
ที่เก็บรักษา ในส่วนของพื ้นที่กองสินค้ าขนาดใหญ่ตอนกลางของพื ้นที่ แถวของตังพาเลตหรื
้
อกระบะจะ
เริ่ มจากด้ านขวางที่กําหนดขึ ้นเป็ นแนวผ่านกลางพื ้นเก็บรักษาจากทางเดินข้ างหนึ่งถึงอีกทางเดินอีก
ข้ างหนึ่งของพื ้นที่นนั ้ ด้ วยวิธีนี ้สามารถจัดเก็บสินค้ าต่างชนิดกันโดยการวางแถวออกไปยังทิศทาง
ในทางตรงกันข้ ามเอาหลังติดกันตามแนวเส้ นขวางนี ้และเส้ นขวางที่กําหนดขึ ้นนี ้ไม่จําเป็ นต้ องอยู่ตรง
แนวกึ่งกลางของพื ้นที่ทางที่ดีควรวางแนวเส้ นไปทางด้ านใดด้ านหนึ่งเพื่อให้ ได้ ความลึกของแถวที่ไม่
เท่ากันสามารถจัดเก็บสินค้ าได้ หลายขนาดและหลายรุ่ นในพื ้นที่เดียวกันโดยไม่เกิดสูญเปล่าของเนื ้อที่
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เก็บรักษาการจัดวาง พาเลตหรื อกระบะสินค้ าลงซ้ อบนตังหรื
้ อลงเรี ยงในแถวนัน้ หากลํ ้าแนวออกไป
บ้ างไม่เกิน 5 เซนติเมตรก็ไม่มีความจําเป็ นต้ องเลื่อนใหม่ให้ แนวตรงจริ งๆ คงปล่อยไว้ เช่นนันก็
้ จะยังทํา
ให้ มีความมัน่ คงของกองอยู่นนเอง
ั้
เวลาและแรงงานที่จะใช้ ในการยกเลื่อนวางกองใหม่นนเป็
ั ้ นการ
สูญเสียที่ไม่ค้ มุ ค่า
3. ความสูงของกอง การที่จะวางกองพาเลทหรื อกระบะได้ สงู เพียงใดนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั ความทนทานต่อการถูกกดทับของสินค้ าชนิดนัน้ การใช้ ประโยชน์จากอุปกรณ์ช่วยในการเก็บ
รักษาที่มีอยูค่ วามมัน่ คงและความปลอดอันตรายของกองสินค้ าที่มีอยู่ ความสามารถของการยกสูงสุด
ของเครื่ องมือที่ยกขนความสามารถในการรับนํ ้าหนักของพื ้นที่เก็บรักษาและกฎของการเว้ นช่วงว่าง
ระหว่างกองสินค้ ากับเพดานที่กําหนดให้ บงั คับที่ 90 เซนติเมตร หรื อ 36 นิ ้ว
4. การวางเรี ยงเป็ นแถว สินค้ ารุ่นขนาดใหญ่จะต้ องวางเรี ยงเป็ นแถว แบะ
ควรจะกําหนดให้ เป็ นแถวสันที
้ ่สดุ เท่าที่จะสามารถปฏิบตั ิได้ โดยไม่สอดคล้ องกับปริ มาณสินค้ าที่
จัดเก็ บสินค้ าที่ จะจัดเก็ บในแถวเดียวกันนัน้ จะต้ องเป็ นพาเลทหรื อที่มีบรรจุสินค้ าเดียวกันบรรจุใน
หีบห่อขนาดเดียวกัน แต่ละหีบห่อบรรจุสินค้ าเท่ากัน และจัดวางในพาเลตในแบบเดียวกัน วิธีนี ้จะทํา
ให้ สะดวกแก่การตรวจนับสินค้ าได้ โดยไม่เคลื่อนที่สนิ ค้ านัน้ และทําให้ มีการอนุรักษ์ เนื ้อที่เก็บรักษา
5. การกําหนดทิศทางในการเก็บรั กษา ตามกฎทัว่ ไปการกําหนดทิศทาง
ของแถวจากแนวเส้ นขวางที่กําหนดขึ ้น โดยให้ ด้านหลังของแถวชนกันเรี ยงออกไปเป็ นแนวขนาด กับ
ความยาวของส่วนของพื ้นที่เก็บรักษา รู ปสี่เหลี่ยมพื ้นผ้ า ทําให้ ได้ แถวสันและสามารถปรั
้
บการเก็บ
รักษาเหมาะสมให้ สะดวกการกําหนดแถวเก็บรักษาเป็ นแนวขนาดกับความยาวของอาคารเข้ าไปยัง
พื ้นที่เก็บรักษาสิ ้นลงถ้ าหากทางเดินสําหรับทางการทํางาน รับงานหนักเกินไปตามปกติก็อาจหัน
ทิศทางการเก็บรักษาในส่วนใหญ่ๆ ของพื ้นที่ออกจากสูท่ างเดินหลักของพื ้นที่ออกสู่ทางเดินหลัก ซึง่
เป็ นวิธีลดความคับคัง่ ในพื ้นที่ทางเดินขวางโดยการถ่ายเทการยกขนและการเคลื่อนย้ าย ส่วนใหญ่ไปสู่
ทางเดินหลัก
6. การถอนสินค้ าออกจากพืน้ ที่การเก็บรั กษา การถอนสินค้ าที่เป็ นส่วน
้
ละแถวไป เริ่ มถอนออกจากตัง้
ใหญ่ออกไปจากพื ้นที่เก็บรักษาต้ องทําทีละแถว ให้ หมดทังแถวแต่
พาเลทหรื อกระบะที่อยูต่ ดิ กับทางเดินก่อนเรี ยงกันตามลําดับเข้ าไปสูผ่ นังหรื อแนวเส้ นขวางที่กําหนดขึ ้น
ไม่ใช่ถอนตามแนวขวางด้ านหน้ าของแถวทังหมด
้
การถอนสินค้ าออกตามแนวขวางของกองทําให้
ทางเดินกว้ างขึ ้น และทําให้ ไม่เกิดพื ้นที่ว่างขึ ้นเพื่อรับสินค้ าใหม่เข้ ามาเก็บได้ การถอนสินค้ าออกจาก
กองด้ วยวิธีไม่ถกู ต้ องเป็ นสาเหตุธรรมดาของการเกิดสภาพรังผึ ้งขึ ้นในเนื ้อที่เก็บรักษา
• การเก็บรั กษาสินค้ ารุ่ นขนาดกลาง (Medium Lot Storage) หมายถึง
ปริ มาณสินค้ าที่จดั เก็บได้ ตงแต่
ั ้ 1 ตัง้ พาเลต เป็ นสินค้ าที่บรรทุกเข้ ามาไม่เต็มคันรถหรื อไม่เต็มคูร่ ถไฟ
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หรื อมีสินค้ าหลายชนิดที่บรรทุกปนกันมาในยานพาหนะเดียวกัน หลักปฏิบตั ิในการเก็บรักษาสินค้ ารุ่น
ขนาดกลางโดยทัว่ ไปอนุโลมตามการเก็บรักษาสินค้ ารุ่ นขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน แต่มีสิ่งที่แตกต่าง
ออกไปโดยเฉพาะในเรื่ องขนาดของความลึกของแถวและการกําหนดทิศทางของการจัดเก็บ ดังต่อไปนี ้
1. การจัดเก็บสินค้ าที่เป็ นรุ่นขนาดกลางกระทําได้ โดยการกําหนดทิศทาง
ให้ ด้านหลังของแถวติดด้ านข้ างของกองสินค้ ารุ่ นขนาดใหญ่ออกสู่ทางเดินหลัก หรื อทางเดินขวาง
แล้ วแต่กรณี วิธีนี ้ทําให้ จดั เก็บสินค้ ารุ่นขนาดกลางได้ อย่างมีประสิทธิภาพผลมากที่สดุ โดยไม่ต้องจัดให้
มีทางเดินมากขึ ้น ซึง่ พยายามจัดเก็บสินค้ ารุ่ นขนาดกลางในพื ้นที่เช่นนี ้ให้ ได้ เสียก่อนที่จะใช้ พื ้นที่เก็บ
รักษาอย่างอื่น การเก็บรักษารุ่ นขนาดกลางอย่างได้ ผลอีกแบบหนึ่งโดยการใช้ ของพื ้นที่เก็บรักษาที่มี
ความลึกขนาด 4 ถึง 6 ตังพาเลทหรื
้
อกระบะซึง่ อาจจัดเก็บสินค้ าในพื ้นที่ขนาดนี ้โดยการวิธีหนั หลังของ
แถวชนกันให้ ทิศทางการเก็บรักษาออกสูท่ างเดินทังสองข้
้
างที่อยูต่ รงกันข้ าม
2. ในกรณี ที่ ส่ว นของพื น้ ที่ อัน เกิ ด จากการจัด ให้ มี ท างเดิน ตามปกติไ ม่
เพียงพอกับรายการสินค้ าที่จะต้ องมีการจัดเก็บในคลังสินค้ านัน้ ก็อาจจําเป็ นต้ องจัดทางเดินให้ มี
จํานวนเพิ่มขึ ้น ถ้ าผนังกันประตู
้
กลางทะลุถึงได้ ตลอดความยาวของอาคาร ก็อาจจัดให้ มีทางเดินหลัก
ตรงกลางให้ เพิ่มขึ ้นอีกทางหนึ่งตลอดความยาวของอาคาร ทําให้ ได้ สว่ นของพื ้นที่ขนาดเล็กเพิ่มขึ ้นถ้ า
ผนังกันไฟไม่
้
มีประตูกลางที่จะจัดวางทางเดินหลักเพิ่มขึ ้นดังกล่าวแล้ ว ก็อาจใช้ วิธีเพิ่มทางเดินขวาง
ั้
นสองส่วน
ผ่านกลางของพื ้นที่ขนาดใหญ่ในส่วนกลางของอาคาร เพื่อแบ่งส่วนของพื ้นที่นนออกเป็
จํานวนของทางเดินขวางที่จดั ให้ มีเพิ่มขึ ้นนันขึ
้ ้นอยู่กบั ปริ มาณเฉลี่ย ของสินค้ าแต่ละรายการที่จะเก็บ
รักษา ไม่ว่ากรณีจะเป็ นอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิแล้ วการจัดทางเดินที่สดุ เพราะว่าเป็ นทางที่ทําให้
เสียเนื ้อที่เก็บรักษาที่มีคา่ โดยใช่เหตุ
• การเก็บสินค้ ารุ่ นขนาดเล็ก (Small Lot Storage) สินค้ าชนิดนันมี
้
ปริ มาณที่รับเข้ าเก็บรักษาคราวหนึ่ง หรื อรุ่นหนึ่งตังแต่
้ หนึ่งหีบห่อขึ ้นไปถึงสองพาเลท หรื อมากกว่านัน้
แต่ไม่มีปริมาณเพียงพอที่จะวางซ้ อนกันได้ เต็มหนึง่ พาเลท
2.1.4.5 การกําหนดทิศทางการเก็บรั กษา (Direction of Storage) ทิศทางการเก็บ
รักษานับว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการใช้ เนื ้อที่ให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะคลังสินค้ าที่ใช้ พา
เลตหรื อกระบะ และรถยกในการเก็บรักษาการเลือกทิศทางการเก็บรักษาที่เหมาะสมทําให้ เกิดส่วนของ
พื ้นที่ขนาดต่างๆ ขึ ้นได้ ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องเพิ่มจํานวนทางเดินของปฏิบตั งิ านซึง่ นับว่าเป็ นวิธีการ
ที่มีคณ
ุ ค่าอันมิอาจประมาณได้ ในขณะเดียวกัน การวางแผนอย่างมีระเบียบทําให้ เกิดความสมดุลของ
การจราจร สําหรับทางเดินปฏิบตั ิงานทังหมดอย่
้
างเท่าเทียมกัน ขจัดปั ญหาความแออัดให้ บรรเทาเบา
บางลงได้ การวางผังสําหรับการเก็บรักษาสินค้ ารุ่ นขนาดใหญ่ตามตัวอย่างต่อไปนี ้ พัฒนาโดยอาศัย
ทิศทางของการเก็บรักษาสําหรับส่วนของพื ้นที่ที่รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาด 24 เมตร ซึง่ เป็ นส่วนของพื ้น
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แบบหนึ่งสําหรับการเก็บรักษาสินค้ า รุ่นขนาดใหญ่ในคลังสินค้ ามาตรฐาน ตามตัวอย่างนี ้ไม่ได้ แสดง
เนื ้อที่ของเสาและสิง่ กีดขวางอื่นไว้ ให้ เห็น ซึง่ ปกติในคลังสินค้ าที่ออกแบบตามปกติจะต้ องมีสิ่งกีดขวาง
อยูแ่ น่นอน มีวิธีการกําหนดทิศทางการจัดเก็บดับนี ้
(1) สินค้ ารายการเดียวจัดวางจากทางเดินถึงทางเดิน (Aisle-To-Aisle Storage)
วิธีง่ายที่สดุ แต่ขาดความสามารถในการปรับตัวให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเนื ้อที่
เก็บรักษามากที่สดุ คือ การเก็บรักษาสินค้ าจากทางเดินด้ านหนึ่งเรี ยงเป็ นแถวยาวไปทางเดินอีกด้ าน
หนึง่ ด้ วยการวางพาเลตหรื อกระบะ ที่บรรจุสนิ ค้ าเป็ นตังสู
้ ง 4 ชัน้ วางเป็ นแถวได้ 17 แถว จัดเก็บสินค้ า
เป็ นรุ่นขนาดใหญ่ได้ 17 รายการซึง่ แต่ละรายการจะมีปริ มาณสินค้ าบรรจุเต็ม 68 พาเลตหรื อกระบะ
เป็ นปริ มาณเท่ากับสินค้ าเต็มตู้รถไฟ 2 ตู้ ผังเก็บรักษาลักษณะนี ้ไม่อํานวยให้ สามารถเก็บรักษาสินค้ า
เป็ นรุ่นขนาดกลางหรื อขนาดเล็กในส่วนของพื ้นที่ที่เดียวกันนันได้
้ เลย
(2) การเก็บรั กษาแบบหันหลังชนกัน (Back-To – Back Storage) วิธีการอีก
ั้
พื ้นที่จะถูกแบ่ง
อย่างหนึ่งในการที่จะเพิ่มจํานวนแถวให้ มากขึ ้น และลดความลึกของแถวให้ สนลง
ออกเป็ นสองส่วนโดยเส้ นสมมุติตามแนวขวางกับทิศทางการเก็บรักษาออกไปจากเส้ นสมมุติในทาง
ตรงกันข้ ามวิธีการนี ้เรี ยกว่าการเก็บรักษา “หันหลังชนกัน” แต่เป็ นวิธีมาตรฐานสําหรับการเก็บรักษาทัง้
ปวงที่ใช้ ระบบรถยก และพาเลตหรื อกระบะ โดยวิธีการเก็บรักษาสินค้ าได้ 34 รายการ แทนที่จะเป็ น
เพียง 17 รายการอย่างมีวิธีแรก และแต่ละแถวมีความลึกเพียง 12 เมตร ซึง่ แต่ละรายการมีปริ มาณ
เท่ากับ 1 ตู้รถไฟ การวางผังเก็บรักษาเช่นนี ้เป็ นการปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่าวิธีแรก แต่
ทังนี
้ ้ก็ยงั ไม่สามารถใช้ พื ้นที่นนในการจั
ั้
ดเก็บสินค้ าที่มีปริมาณน้ อยกว่า 1 ตู้รถไฟ
(3) การเก็บรั กษาแบบการหันข้ างชนกัน (Side-To-Back Storage) วิธีเก็บรักษา
้
อกระบะตามแนว
อีกแบบหนึ่งที่อํานวยให้ มีการอ่อนตัวปฏิบตั ิมากยิ่งขึ ้น คือวางแถวสันของพาเลตหรื
ด้ านข้ างของพื ้นที่ขนาดใหญ่ แนวของแถวเหล่านี ้จะจัดเป็ นมุมฉากกับทิศทางของการเก็บรักษาที่
กําหนดไว้ แต่เดิม วิธีนี ้เรี ยกการเก็บรักษาแบบ “ข้ างชนหลัง” กําหนดแนวเส้ นสมมุติขึ ้นมาแล้ วจัดวาง
้ ่ด้านของพื ้นที่ที่นนเป็
ั ้ นแนวหน้ าของ
สินค้ าขนาดกลางจากเส้ นนี ้ออกสู่ทางเดินโดยการใช้ ทางเดินทังสี
กองสินค้ าทําให้ สามารถใช้ พื ้นที่นนในการเก็
ั้
บรักษาสินค้ ารุ่นขนาดกลางได้ โดยไม่ต้องจัดให้ มีทางเดิน
เพิ่มขึ ้นและไม่ทําให้ ความสามารถในการเข้ าถึงสินค้ ามีความเสื่อมเสียไป
(4) การกําหนดเส้ นแบ่ งแนวกึ่งกลางของพืน้ ที่ (Off-Center Dividing Line) การ
แบ่งส่วนของพื ้นที่ให้ มีความลึกแตกต่างกันโดยกําหนดเส้ นแบ่งแนวออกกึ่งกลางของพื ้นที่ให้ ได้ ขนาด
้
้นในแนวที่ไม่ตรงกันกับ
ของแถวหลากหลายออกไป เส้ นสมมุติที่จะให้ หลังแถวกระบะชนกันทังหมดขึ
แนวกึ่งกลางของพื ้นที่ ทําให้ ได้ พื ้นที่ใหม่ไม่เท่ากันเป็ นพื ้นที่ใหญ่มีความลึกมากส่วนหนึ่งและเป็ นพื ้นที่
ขนาดกลางมีความลึกน้ อยกว่าอีกส่วนหนึ่ง การวางแผนผังแบบนี ้จะเป็ นที่พงึ ประสงค์ก็แต่ในกรณีที่มี
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ความแน่ใจว่ามีจํานวนรายการของสินค้ าที่มีปริ มาณการเก็บรักษาตังแต่
้ 2 ตู้รถไฟหรื อมากกว่านันขึ
้ ้น
ไปอยู่หลายรายการ ความลึกของพื ้นที่สําหรับการจัดเก็บแบบข้ างชนหลังมีอยู่หลายรายการ ความลึก
หลายพื ้นที่ในการจัดเก็บแบบข้ างชนหลังมีอยูห่ ลายขนาดจาก 1 ถึง 4 ตังพาเลตหรื
้
อกระบะ เพื่อให้ เกิด
้ ้นหลายขนาด การวางชันวางพาเลตหรื
้
อกระบะแบบข้ างชนหลังไว้ เป็ นแนวสุดท้ ายของพื ้นที่
แถวสันขึ
ทําให้ สามารถใช้ เนื ้อที่เก็บรักษาได้ เต็มที่ได้ มากขึ ้น มิได้ ตงใจให้
ั้
ใช้ มาตรฐานของการวางผังเก็บรักษา
สําหรับสินค้ าประเภทหนึง่ ประเภทใดโดยเฉพาะ เพียงแต่เป็ นการชี ้ให้ เห็นวิธีจดั แจงที่ควรมาใช้ กบั พื ้นที่
ซึง่ มีอยู่คงที่กบั ทางเดินที่อาจจัดแจงด้ วยวิธีตา่ งๆ เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นมากที่สดุ ของการปฏิบตั ิการ
เก็บรักษาคลังสินค้ า
2.1.4.6 แผนภูมิผังพืน้ ที่คลังสินค้ า (Plano Graph or Warehouse Floor Plan)
แผนภูมิผงั พื ้นที่คลังสินค้ าเป็ นเครื่ องมือที่ดีมากอย่างหนึ่งในการจัดการเกี่ยวกับการที่จะดํารงไว้ ซงึ่ การ
ควบคุมและการใช้ เนื ้อที่เก็บรักษาอย่างถูกต้ องและทันสมัย ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ในการเก็บรักษาสินค้ าใน
การวางแผนในการใช้ เนื ้อที่เก็บรักษาได้ อย่างมีประสิทธิผล ยิ่งกว่านันแผนภู
้
มินี ้ยังมีโครงสร้ างในการ
พัฒนาแผนการเก็บรักษาทังปวงในการประกอบกิ
้
จการคลังสินค้ า
(1) แผนภูมิพื ้นที่คลังสินค้ าที่ได้ จดั ทําไว้ อย่างสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอจะ
แสดงถึงสภาพที่แท้ จริ งในการใช้ เนื ้อที่เก็บรักษาสุทธิภายในอาคารคลังสินค้ า โรงเก็บสินค้ าหรื อพื ้นที่
เก็บรักษากลางแจ้ ง ข้ อมูลเหล่านี ้จะได้ รับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ทนั สมัยอยู่เสมอบนแผนภูมิผงั พื ้นที่
ของคลังสินค้ าโดยการถ่ายทอดข้ อมูลเหล่านันมาจากรายการสถานภาพเนื
้
อ้ ที่เก็บรักษาซึ่งมีการส่ง
รายงานนี ้เป็ นประจําทุกเดือนอยู่แล้ วแผนภูมิแสดงถึงการแบ่งส่วนของพื ้นที่ที่เก็บรักษาเป็ นพื ้นที่เก็บ
รักษาเป็ นพื ้นที่รับสินค้ า พื ้นที่จ่ายสินค้ า ทางเดินหลัก ทางเดินขวาง ทางเดินกันไฟ
้ และพื ้นที่สําหรับ
ความมุง่ หมายอย่างอื่นๆ นอกจากนันยั
้ งแสดงถึงพื ้นที่ซงึ่ มีสนิ ค้ าเก็บอยูแ่ ละพื ้นที่วา่ งด้ วย
(2) แผนภูมิผงั พื ้นที่คลังสินค้ า โครงที่จําลองพื ้นที่ทงหมดของอาคารคลั
ั้
ง โรงเก็บ
สินค้ า ชันของอาคารหลายชั
้
น้ หรื อพื ้นที่เก็บรักษาแบบอื่นๆ โดยย่อในมาตรส่วน 1 ต่อ 400 ระยะใน
แผนภูมิ 1 ซม.เท่ากับ 4 เมตร ในพื ้นที่จริ ง เส้ นศูนย์กลางตามยาวลากจากซ้ ายไปขวาของแผนภูมิตอน
หรื อส่วนที่แบ่งย่อยออกไปของพื ้นที่เก็บรักษาอาจสร้ างเป็ นตารางกริ ดตามมาตราส่วน และขนาดของ
พาเลตหรื อกระบะ ที่ใช้ ในการเก็บรักษา เพื่อความมุ่งหมายในการสร้ างตารางกริ ดนื ้ ความกว้ างยาว
ของพาเลตหรื อกระบะจะต้ องเพิ่มขึ ้น 5 ซม. ทังสี
้ ่ด้านสําหรับเนื ้อที่จะต้ องใช้ วางพาเลต หรื อกระบะบน
พื ้นคลัง แต่อย่างไรก็ตามถ้ าต้ องการใช้ พาเลตหรื อกระบะหลายขนาดในการเก็บรักษาในตอนใดตอน
หนึ่ง หรื อในพื ้นที่แบ่งย่อยในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งตารางกริ ดที่สร้ างไว้ ก็ไม่อาจใช้ ได้ และอาจไม่ต้อง
คํานึงถึง
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(3) ตอนหรื อส่วนที่แบ่งย่อยของพื ้นที่จะแสดงในแผนภูมิด้วยเส้ นที่วางเป็ นกรอบ
หรื อเส้ นลากตัดกันให้ ทราบถึงตําแหน่งและขนาดของพื ้นที่ซงึ่ ไม่ใช้ ในการเก็บรักษาตามมาตรส่วนของ
แต่ละพื ้นที่นนั ้ แผนภูมิผงั ที่คลังสินค้ าจะจํานวนตารางเมตรของเนื ้อที่ทงหมด
ั้
เนื ้อที่ซงึ่ ไม่ใช้ ในการเก็บ
รักษา และเนื ้อที่สทุ ธิในการเก็บรักษาสินค้ า ภายในเนื ้อที่สทุ ธินนจะแสดงให้
ั้
ทราบถึงประเภทหรื อ
จําพวกของสินค้ าที่เก็บรักษาอยูใ่ นพื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยระบบรหัสหมายเลข
(4) แผนภูมิผงั พื ้นที่ของคลังสินค้ าจะต้ องจัดทําขึ ้นหลายฉบับ เพื่อติดแสดงไว้ ใน
สถานที่ตา่ งๆ ที่ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องเห็นได้ ง่าย เช่นในที่สํานักงานในคลังสินค้ าแต่ละอาคาร หรื อแต่ละพื ้นที่
เก็บรักษา โดยติดไว้ บนแผ่นกระดาน และมีแผ่นใสปิ ดทางไว้ ข่าวสารเกี่ยวกับพื ้นที่ว่าง อาจจะแสดงไว้
บนแผ่นใดด้ วยดินสอ ซึง่ สามารถลบออกหรื อแก้ ไขปรับปรุง ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอได้ ตามที่ต้องการและ
อาจแสดงโดยการระบายสีบนแผ่นใสเพราะแผนภูมิไม่อาจแสดงสภาพของการเก็บรักษาเป็ นส่วน
ปลีกย่อยในช่องเก็บของแต่ละช่องได้
2.1.4.7 การกําหนดตําแหน่ งของสินค้ า เกณฑ์พิจารณาในการกําหนดตําแหน่งของ
สินค้ าประเภทต่างๆ ในแผนผังพื ้นที่เก็บรักษานันอาศั
้ ยหลักการพื ้นฐานเกี่ยวกับปั จจัยพิจารณาในการ
วางแผน และแบบต่างๆ ของการเก็บรักษาที่ได้ กล่าวมาแล้ วเริ่ มต้ นจากการกําหนดตําแหน่งของสินค้ า
แต่ละประเภทลงในแผนผังพื ้นที่เก็บรักษา และการกําหนดตําแหน่งของสินค้ าแต่ละรายการลงในพื ้นที่
้ เป็ นไปตามอัตราความถี่ของการหมุนเวียนโดยไม่ต้องคํานึงถึงขนาดที่
ที่กําหนดสําหรับประเภทนันให้
แตกต่างกันของแต่ละรายการในประเภทเดียวกัน ยกเว้ นรายการที่มีขนาดใหญ่มาก หรื อมีนํ ้าหนักมาก
ผิดปกติจริ งๆ ที่จะเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการยกขน และการจัดเก็บที่ต้องแยกออกมากําหนดตําแหน่งเก็บ
ที่เหมาะสมต่างหากโดยไม่คํานึงถึงอัตราความถี่ในการหมุนเวียนอย่างรายการทัว่ ไป แต่ถึงอย่างไรก็
ควรให้ อยู่ในพื ้นที่เดียวกันกับสินค้ าชนิดอื่นๆ ที่เป็ นประเภทเดียวกันนันเองแต่
้
อาจเลือกตําแหน่งที่ง่าย
ต่อการเข้ าถึงซึง่ อาจใช้ เครื่ องมือยกขน หรื อวิธีการเก็บรักษา เป็ นพิเศษโดยเฉพาะแตกต่างไปจากสินค้ า
รายการอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งเก็บควรเป็ นไป
ตามลําดับดังต่อไปนี ้
1. จัดทําแผนภูมิผังพืน้ ที่ แผนภูมผังพื ้นที่เก็บรักษาของแต่ละพื ้นเป็ นสิ่งสําคัญ
้
แก่อปุ สรรคที่เป็ นข้ อจํากัดในการเก็บรักษา
ที่ต้องจัดทําขึ ้น สิ่งที่จะต้ องแสดงไว้ ในแผนภูมิในชันแรกได้
ซึง่ ได้ แก่ ตําแหน่งของเสา ช่องบันได ทางเลื่อนของลิฟท์ พื ้นที่สํานักงาน และห้ องนํ ้า การกําหนด
ตําแหน่งของพื น้ ที่ ที่รับ พืน้ ที่ จ่าย และพืน้ ที่สําหรับการเก็บรั กษาเป็ นส่วนปลีกย่อยต้ องเป็ นไป
ตามลําดับความสําคัญความจําเป็ นที่จะต้ องอยู่ใกล้ ชิดกับเครื่ องมือยกขนประจําที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นของคลังสินค้ า แล้ วร่ างภาพลงไปในแผนผังของพื ้นคลัง แล้ วจึงกําหนดขนาดของรุ่ น
ตําแหน่งของรุ่น และตําแหน่งของชันวางลงไปให้
้
เป็ นการแน่นอน
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2. กําหนดตําแหน่ งสินค้ าลงบนแผนผัง กําหนดตําแหน่งแต่ละประเภทตาม
หลักของการปั จจัยความคล้ ายคลึงกันลงไปก่อน ว่าพื ้นที่ใดใช้ สําหรับการจัดเก็บรักษาสินค้ าประเภทใด
โดยพิจารณาเลือกประเภทที่มีอตั ราการหมุนเวียนสูงที่สดุ ไว้ ใกล้ กบั พื ้นที่บรรจุและจัดส่งถ้ าเป็ นส่วน
ใหญ่ก็จะให้ อยูใ่ กล้ พื ้นที่เก็บรักษาเป็ นส่วนปลีกย่อยมากที่สดุ ในขณะเดียวกันกับพื ้นที่กําหนดพื ้นที่เก็บ
รักษาเป็ นส่วนใหญ่นัน้ ก็กําหนดจํานวนพื ้นที่เก็บรักษาในตู้เก็บ เป็ นส่วนปลีกย่อยให้ มีการอย่าง
เพียงพอสําหรับสินค้ าประเภทนันด้
้ วย สินค้ าประเภทที่มีอตั ราการหมุนเวียนสูงในลําดับต่อไปก็จะได้ รับ
การกําหนดพื ้นที่ใกล้ เคียวกับประเภทแรก และดําเนินการในลักษณะเช่นนี ้ต่อไป จนกว่าสินค้ าทุก
ประเภทที่ทําการเก็บรักษาในพื ้นที่นนได้
ั ้ รับการกําหนดตําแหน่งลงในพื ้นที่จนครบ สินค้ าประเภทที่มี
การหมุนเวียนตํ่าที่สดุ จะอยูต่ อนหลังสุดของพื ้นที่ที่เก็บรักษา
3. กําหนดเนือ้ ที่เก็บรั กษาตามขนาดของสินค้ า เมื่อได้ กําหนดเนื ้อที่เก็บรักษา
ตามประเภทของสินค้ าตามอาศัยหลักของความคล้ ายคลึงกันและสินค้ ายอดนิยมที่มีอตั ราความถี่ใน
การหมุนเวียนมากดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ขันต่
้ อไปก็คือการแบ่งเนื ้อที่เก็บรักษาของแต่ละประเภทนันตาม
้
ขนาดของสินค้ าแต่ละชนิดเป็ นรายการที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หลักการนี ้เหมือนกันทัง้
การเก็บรักษาเป็ นส่วนใหญ่และการเก็บรักษาเป็ นส่วนปลีกย่อย กล่องบรรจุสนิ ค้ าสําหรับช่องเก็บขนาด
เล็กจะใส่ไว้ ในช่องตอนกลางของตู้เก็บจํานวนประมาณร้ อยละ 65 ของรายการทังหมดจะจั
้
ดเก็บ ใน
ตอนกลางของตู้ซงึ่ มีความสูงระดับหน้ าอก
2.1.5 ระบบระบุตาํ แหน่ งเก็บสินค้ า (Stock Locator System)
2.1.5.1 ความสําคัญของระบบบอกตําแหน่ งเก็บ การปฏิบตั ิงานเก็บรักษาสินค้ า มี
วัตถุประสงค์สําคัญ คือ การจัดเก็บสินค้ าให้ มีลกั ษณะที่สามารถเข้ าถึงสินค้ าที่เก็บรักษานันได้
้ สะดวก
ที่สดุ ทังนี
้ ้เพื่อให้ การตรวจสอบสินค้ าก็ดีการนําสินค้ าออกจ่าย หรื อจัดส่งก็ดีกระทําได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ วไม่เกิดความสับสน หรื อผิดพลาดขึ ้นได้ การที่จะให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เช่นนี ้ได้ นอกจากอาศัย
การวางแผนกําหนดผังพืน้ ที่เก็บรักษาอย่างมีประสิทธิ ภาพแล้ วการจัดให้ มีระบบบอกตําแหน่งเก็บ
สินค้ าอย่างเหมาะสมก็มีความสําคัญเป็ นอย่างมากเช่นเดียวกัน สินค้ าที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้ า
เช่นเดียวกัน มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของประเภทชนิด จํานวน รายการ จํานวนรุ่นที่รับเข้ า
มา และความแตกต่างของปริ มาณในแต่ละรุ่ น แต่ละรายการการกําหนดระบบบอกตําแหน่งสินค้ า
อย่างเหมาะสมจะให้ ผลในการปฏิบตั งิ านเก็บรักษาดังต่อไปนี ้
1. ทําให้ การค้ นหาสินค้ าเพื่อนําออกจ่ายกระทําได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง
2. ทําให้ การรับสินค้ าเข้ าเก็บรักษากระทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กําหนด
ตําแหน่งเก็บได้ อย่างเหมาะสมตามประเภทของสินค้ าและลําดับความถี่ในการหมุนเวียน
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3. ทําให้ สามารถใช้ เนือ้ ที่เก็ บรักษาได้ ประโยชน์ มากที่สุด โดยการเลือก
ตําแหน่งเก็บตามขนาดของพื ้นที่เก็บรักษาให้ สอดคล้ องกับขนาดรุ่นของสินค้ าที่รับเข้ ามา และการเลือก
สินค้ าออกจ่ายได้ ถกู ต้ องตามแผนที่ตงไว้
ั้
4. ทําให้ สะดวกแก่การตรวจสอบกระทําได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ องตาม
รายการที่กําหนดให้
2.1.5.2 ตําแหน่ งเก็บรั กษาเป็ นส่ วนใหญ่ (Bulk Storage Location) มีหลักเกณฑ์ที่
สําคัญอยู่ 2 ประการ คือ
2.1.5.2.1 การกําหนดโครงสร้ างรหัสตําแหน่งเก็บ ประกอบด้ วยเลขและตัวเลข
อักษร 9 หลัก
- ตําแหน่งที่หนึ่งและที่สอง เป็ นหมายเลขประจําอาคาร เพื่อความมุ่ง
หมายในการควบคุมโดยเฉพาะ
- ตําแหน่งที่สาม เป็ นหมายเลขประจําชัน้ ของอาคารสําหรับ
คลังสินค้ าที่เป็ นอาคารหลายชัน้
- ตําแหน่งที่สี่ เป็ นหมายเลขของอาคารหรื อพื ้นที่เก็บรักษามีผนังกัน้
ไฟที่มีเส้ นแบ่ง
- ตําแหน่งที่ห้าและที่หก เป็ นหมายเลขประจําแถวภายในตอนทอด
ขนานกับแนวหัวท้ าย
- ตําแหน่งที่เจ็ดและที่แปด เป็ นหมายเลขประจําแถวยาว ซึง่ เป็ นด้ าน
ยาวของอาคาร
- ตําแหน่งที่เก้ า เป็ นหมายเลขของกองเก็บสินค้ า
2.1.5.2.2 การทําเครื่ องหมายตําแหน่งเก็บในพื ้นที่เก็บรักษา หากสามารถทําได้
พื ้นที่ภายในอาคารต้ องสร้ างตารางกริ ดลงไว้ อย่างถาวรโดยการตีเส้ นด้ วยสี หรื อด้ วยวิธีการอย่างอื่นที่
้ ้เพื่อความ สะดวกในการจัดเก็บสินค้ าให้ ได้
จะให้ ตารางกริ ดปรากฏอย่างชัดเจนในพื ้นที่เก็บรักษาทังนี
แถวในแนวอย่างมีระเบียบ บนเส้ นแบ่งขอบของพื ้นที่เก็บรักษาซึง่ แบ่งย่อยออกไป จะมีหมายเลขของ
แถวกํากับไว้ ทงแถวสั
ั้
นและแถวยาว
้
เช่นเดียวกับพื ้นที่ของแผนภูมิในพื ้นที่เก็บรักษาหรื ออย่างน้ อยที่สดุ
ก็เขียนไว้ ที่มมุ ของจุดตัดในทางเดิน หมายเลขของแถวเหล่านี ้ควรอยู่บนแนวขอบของทางเดินเพื่อไม่ให้
ลํ ้าออกมาจากแถวจราจรของทางเดินถ้ าสภาพของผิวพื ้นที่ไม่อํานวยให้ เขียนหมายเลขลงไปได้ ก็อาจ
แสดงหมายเลขเสาเหล่านี ้ไว้ ที่ต้นเสา และสามารถมองเห็นได้ ง่ายและใช้ สีที่เด่นชัด
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2.1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Warehouse Information Technology)
2.1.6.1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมโลจิสติกส์ต้องการ
ความรวดเร็ ว ถูกต้ องแม่นยําในระดับสูง การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ จึงมีความจําเป็ น ดังนันจึ
้ ง
จําเป็ นต้ องเชื่อมต่อทุกกิจกรรมเข้ าด้ วยกัน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้ วยฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์
ระบบเครื อข่าย ซึง่ การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในโลจิสติกส์จะมีกิจกรรมที่สําคัญๆได้ แก่ การควบคุม
คุณภาพ การเก็บรักษา การเลือกสินค้ า การควบคุมความผิดพลาด การบรรจุภณ
ั ฑ์ และการขนส่ง
เพราะสารสนเทศเป็ นกุญแจสู่ความสําเร็ จของการจัดการโลจิสติกส์ในปั จจุบนั สารสนเทศที่ถกู ต้ อง
และทันเวลาจะช่วยให้ กิจการสามารถลดระดับสินค้ าคงคลังและปรับเส้ นทางและตารางเวลาการขนส่ง
เพิ่ ม
รวมทัง้ การเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพการให้ บริ การกับ ลูก ค้ า ทั่วไปทํ า ให้ สามารถลดค่า แรงงาน
ประสิทธิ ภาพของการใช้ อุปกรณ์ ในระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มอัตราการใช้ ประโยชน์ จากปริ มาตรใน
คลังสินค้ าระบบเครื อข่ายการติดต่อสื่อสารเป็ นสิ่งสําคัญในการจัดการคลังสินค้ าโดยอํานวยความ
สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์ โค้ ด การใช้ งานหุ่นยนต์ การ
ควบคุมการขนถ่ายโดยการใช้ สายพานลําเลียง เป็ นต้ น ในปั จจุบนั มีเครื่ องมือที่สําคัญ คือ โครงข่าย
เครื อข่ายในพื ้นที่ (LAN) ซึ่งระบบนี ้สามารถสร้ าง ขึ ้นได้ หลายวิธี เพื่อการควบคุมการไหลของ
สารสนเทศให้ ดีขึ ้นและเพื่อให้ สามารถใช้ อปุ กรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยการเชื่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศ โดยใช้ ฐานร่วมกัน เป็ นการลดการทํางานที่ซํ ้าซ้ อนในระบบที่ไม่
จําเป็ น เช่น การบันทึกข้ อมูลซํ ้า และความผิดพลาดจากการทํางานด้ วยวิธีการปกติ
2.1.6.2 ฮาร์ ดแวร์ สําหรั บการจัดการคลังสินค้ า ในการจัดการคลังสินค้ า การ
ประยุก ต์ ใ ช้ ระบบซอฟแวร์ จํ า เป็ นต้ อ งมี ฮ าร์ ด แวร์ เ พื่ อ ใช้ ในการเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ สื่ อ สารในระบบทัง้
กระบวนการหลังจากมีการอ่านรหัสสินค้ า จะส่งผ่านคลื่นวิทยุไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จัดการ
คลังสินค้ า และประมวลผลส่งผ่านไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องดังแสดงใน
ภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 ผังการเชื่อมต่อระบบสื่อสาร
โดยการทํางานต้ องพ่วงระบบซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ซงึ่ ในระบบ
ประกอบด้ วยอุปกรณ์ ซึง่ ต้ องมีข้อกําหนดทางเทคนิคขันตํ
้ ่าของฮาร์ ดแวร์ โดยการออกแบบต้ องให้ มีการ
ยืดหยุ่นสําหรับการเชื่อมต่อในอนาคตด้ วย โดยมี Open Data Base Connectivity) ให้ สอดคล้ องกับ
ระบบบาร์ โค้ ดและการทํารายการ สินค้ าคงคลัง การจัดเก็บ การรับสินค้ า ความเหมาะสมระหว่างใบสัง่
ซื ้อ การคืน การผลิต การโอน การย้ ายสินค้ าการหยิบสินค้ าตามการผลิต การตรวจสอบสถานะการ
จัดส่ง การจัดส่ง และรายงาน การสํารองข้ อมูล ต้ องการกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคของ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
2.1.6.3 ฐานข้ อมูล ลักษณะฐานข้ อมูลที่ดี ได้ แก่ ไม่สลับซับซ้ อน เข้ าใจง่าย
อธิบายได้ ชดั เจน ลดความซํ ้าซ้ อน น่าเชื่อถือ เป็ นข้ อมูลที่ต้องการ ฐานข้ อมูลประกอบด้ วยข้ อมูลที่
องค์กรต้ องการใช้ งานครบถ้ วน ขยายขอบเขตได้ และสามารถรองรับของการใช้ ข้อมูลได้
2.1.6.4
ซอฟแวร์ การจัดการคลั งสิ นค้ า ในปั จจุบัน มีการประยุกต์ ใช้
ซอฟแวร์ โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนในรู ปของซอฟแวร์ การจัดการ การกระจายสินค้ า การ
จัดการคลังสินค้ า การจัดการขนส่งรวมถึงซอฟแวร์ ERP
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- การกระจายสินค้ าและโลจิสติกส์ เป็ นกระบวนการวางแผนการ
ดําเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ ายวัตถุดิบ ชิ ้นส่วน และสินค้ าสําเร็ จรู ปทังขาเข้
้
าและขาออก
จากองค์กรธุรกิจ ในช่องทางกระจายสินค้ าด้ วยต้ นทุนที่ตํ่า ตลอดจนการบริ การเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยระบบนี ้จะเชื่อมโยงการผลิตสินค้ าและบริ การเข้ ากับการตลาดด้ วย
การเคลื่อนย้ ายสินค้ า ตลอดจนการไหลของข้ อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ อง
กับการจัดการคลังสินค้ า การขนส่ง ทังในด้
้ านการจัดตารางเวลาขนส่ง การเลือกวิธีการขนส่ง
การจัดการกระบวนการทางศุลกากร ต้ นทุนการขนส่งอยู่ประมาณ 50%-67% ของต้ นทุนระบบการ
กระจายสินค้ าทางธุรกิจทังหมด
้
และอยู่ราวร้ อยละ 20 ของต้ นทุนผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
การเลือกวิธีการ
ขนส่งที่เหมาะสมจึงจะสามารถลดต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยลงได้ ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงสภาพสินค้ า
เส้ นทางและระดับการบริ การลูกค้ า บางครัง้ ขนาดการขนส่งหรื อขนาดของการผลิตที่ประหยัดมีเกิน
ปริ มาณที่ลกู ค้ าต้ องการทําให้ จําเป็ นต้ องมีว่างไว้ เก็บของที่เหลือ เพื่อเก็บสินค้ าให้ พร้ อมที่จะส่งของ
ต่อไปยังพันธมิตรในซัพพลายเชนในขันต่
้ อไป
- ศูนย์กระจายสินค้ าและจัดการคลังสินค้ า ปั จจุบนั ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศไร้ พรมแดน แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าได้ มีการจัดการ
เปลี่ยนไปโดยใช้ การจัดการ ซัพพลายเชนมาเกี่ยวข้ องมากขึ ้น มีระบบสารสนเทศ พาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์ซงึ่ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการแบบเดิม โดยอินเตอร์ เน็ตทําให้ การจัดส่งสินค้ าถี่
ขึ ้น ปริ มาณการสัง่ ซื ้อน้ อยลง การตอบสนองลูกค้ ารวดเร็ วในการเติมเมนูคําสัง่ ซื ้อ การวางผังคลังสินค้ า
เป็ นแบบการไหลของคลังควบคุมด้ วยระบบเทคโนโลยีอตั โนมัติ เพื่อควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ าย
ทําให้ การทํางานและการจัดส่งรวดเร็วขึ ้น
- ระบบการจัดการคลังสินค้ า แนวโน้ มการกระจายสินค้ าปั จจุบนั เริ่ ม
ใช้ ระบบเทคโนโลยีอตั โนมัติ เช่น ซันโยใช้ คลังสินค้ าอัตโนมัติในการกระจายสินค้ า จัดเก็บประมาณ
หนึ่งหมื่นพาเลต ซึ่งต้ องพ่วงระบบการจัดการคลังสินค้ ากับหุ่นยนต์ที่อยู่ในรู ปของเครนขนส่งสินค้ า
นอกจากนันยั
้ งควบคุมการจัดเก็บ การรับ การเลือกหยิบสินค้ า การจัดส่ง ต่อพ่วงกับระบบการจัดการ
ั ฑ์ การค้ นหาช่องจัดเก็บทํา
ขนส่ง มีระบบการจัดการด้ านแรงงาน การออกฉลากรหัสแท่ง การบรรจุภณ
ให้ เ กิ ดการใช้ ปริ มาตรคลัง สูง สุด
การใช้ ซอฟแวร์ การจัดการคลัง สิน ค้ า ทํ า ให้ สามารถเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันได้ ได้ แก่ ปรับปรุ งให้ สินค้ าคงคลังมีความแม่นยํา ลดเวลาในกระบวนการ
สัง่ ซื ้อ ปรับปรุงระดับการให้ บริ การลูกค้ า ลดต้ นทุนการจัดเก็บสินค้ าคงคลัง เพิ่มผลตอบแทนในการลง
ทุนและลดข้ อบกพร่ องในการจัดส่งการใช้ ซอฟแวร์ สามารถเพิ่มความรวดเร็ วและแม่นยํา การทํางาน
เป็ นระบบเวลาจริ งฉะนันในการจั
้
ดซื ้อซอฟแวร์ ต้องพิจารณาเบื ้องต้ นในปั จจัยต่อไปนี ้
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1. ใช้ ร่วมกับอุปกรณ์การอ่านรหัสแท่งแบบไร้ สายได้ และเครื่ องอ่าน
รุ่นอื่นๆ เพื่อลดภาระด้ านแรงงาน และพื ้นที่คลังสินค้ า
2. สามารถใช้ ร่วมกับอินเตอร์ เน็ต อินทราเน็ต และระบบเครื อข่ายใน
องค์กรได้ เพื่อวางแผนและติดตามข้ อมูลในการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับพันธมิตรทางการค้ าทุกฝ่ าย
3. นอกจากฟั งก์ชนั่ ใช้ งานพื ้นฐานแล้ ว ยังต้ องพิจารณาการขยายขีด
ความสามารถในงานต่อไปนี ้
- การขายเป็ นสินค้ าผ่านคลัง และการจัดการคําสัง่ ซื ้อ
- การวางแผนการรับสินค้ า
- การหยิบสินค้ า
- การติดตามรายการสินค้ ารายวัน เลขหมายการติดตามสินค้ า และ
สามารถติดตามสินค้ าจากหลายที่ได้
- สามารถตรวจนับสินค้ าคงคลังตามรอบ
- การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง (จารุนนั ท์ ธรานนท์. 2543: ออนไลน์)
2.1.6.5 Barcode บาร์ โค้ ดหรื อรหัสแท่ง คือ สัญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้ แทนข้ อมูลตัวเลขมี
ลักษณะเป็ นแถบมีความหนาบางแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั ตัวเลขที่กํากับอยู่ข้างล่าง การอ่านข้ อมูลจะ
อาศัยหลักการสะท้ อนแสง เพื่ออ่านข้ อมูลเข้ าเก็บในคอมพิวเตอร์ โดยตรงไม่ต้องผ่านการกดปุ่ มที่
แป้นพิมพ์ ระบบนี ้เป็ นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ กนั ทัว่ โลก การนําเข้ าข้ อมูลจากรหัสแถบของสินค้ าเป็ น
วิธีที่รวดเร็ วและความน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลมีสงู และให้ ความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งานได้ ดี (บริ ษัท ไวซ เนส
ซิสเต็มส์ จํากัด. 2553: ออนไลน์) การใช้ บาร์ โค้ ดเพื่อความรวดเร็ วทันสมัยต่อเหตุการณ์ มีผ้ ใู ห้ คํา
จํากัดความต่างๆ ดังนี ้
ปั ทมาภรณ์ (2542) กล่าวว่ารหัสแท่ง หมายถึง ระบบสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมาย
ประจําตัวของสินค้ าแทนเลขรหัส ซึง่ เป็ นระบบที่เป็ นมาตราฐานสากล ประกอบด้ วย แถบสีดําสลับขาว
แถบสีถกู กําหนดและสร้ างขึ ้น เพื่อบ่งบอกประเทศที่ผลิต ผู้ผลิตและชนิดสินค้ า
ปี เตอร์ (2545) กล่าวว่า บาร์ โค้ ด คือ การแทนข้ อมูลที่เป็ นรหัสเลขฐานสองในรูปแบบ
ของแถบสีดํา ขาวที่มีความหมายต่างกัน แถบที่มีสีและความหนาต่างกันจะมีค่าตัวเลขที่แตกต่างกัน
และมาตรฐานสากลที่กําหนด ดังนันสามารถสรุ
้
ปได้ ว่า บาร์ โค้ ดหรื อรหัสแท่ง คือ ระบบสัญลักษณ์
หรื อ เครื่ องหมายประจําตัวสินค้ าแทนเลขรหัส โดยทัว่ ไปจะเป็ นภาษาสากลสําหรับคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
เพื่อสื่อหรื อบ่งบอกถึงข้ อมูลที่ต้องการ เช่น ประเทศผู้ผลิต บริ ษัทผู้ผลิต และชนิดของสินค้ าเพื่อให้ เกิด
ั้
ต การเก็บสินค้ าคง
ความสะดวกแก่ผ้ ผู ลิตและผู้ประกอบการในการตรวจสอบนับตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
คลังการจัดจําหน่าย ตลอดจนการกํ าหนดนโยบายการตลาดรวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงราคาสินค้ า
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ที่สามารถนําระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามาจัดการซึง่ จะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายลงได้ เป็ นอย่าง
มาก (จารุนนั ท์ ธรานนท์. 2543: ออนไลน์)
2.1.6.5.1 ทฤษฎีระบบบาร์ โค้ ดเริ่มในปี ค.ศ. 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีการจัดตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
้
จด้ านพาณิชย์ขึ ้นสําหรับค้ นคว้ ารหัสมาตรฐาน และสัญลักษณ์ที่
สามารถช่วยกิจการด้ านอุตสาหกรรม ค.ศ. 1973 คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ จดั พิมพ์บาร์ โค้ ดระบบ
UPC (Uniform Product Code) ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกสําหรับติดบนสินค้ าต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมใช้
สําหรับควบคุมยอดการขายและสินค้ าคงคลัง ค.ศ. 1975 กลุม่ ประเทศทางยุโรปจัดตังคณะทํ
้
างานด้ าน
วิชาการขึ ้นเพื่อสร้ างระบบบาร์ โค้ ดเรี ยกว่า EAN (European Article Number) และปี ค.ศ. 1977
สมาคม EAN ถูกจัดตังขึ
้ ้นครอบคลุมประเทศในยุโรปและประเทศอื่นๆ ของโลกยกเว้ นอเมริ กาเหนือ
ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น IANA(International Article Numbering Association) แต่อกั ษรย่อยังคงใช้
EAN ระบบบาร์ โค้ ดของยุโรปถูกพัฒนาจากระบบ UPC และได้ พฒ
ั นาให้ มีความสามารถเช่นเดียวกับ
ระบบ UPC ประเทศไทยนําระบบ EAN เข้ ามาใช้ ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2530 โดย Thai Product Numbering
Association – TPNA ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นนายทะเบียนในการรับสมัครสมาชิกระบบบาร์ โค้ ดทํา
หน้ าที่รับจดทะเบียนสมาชิกบาร์ โค้ ดในระบบ EAN ทัง้ นีเ้ พื่อสินค้ าที่ผลิตภายในประเทศได้
มาตรฐานสากลและเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ผู ลิต ผู้สง่ ออก ผู้ซื ้อ ผู้ค้าปลีก จนปี พ.ศ. 2536 TPNA ได้ โอน
สิทธิ์การเป็ นนายทะเบียนให้ กบั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรหัสประจําของประเทศไทยคือ 885
ระบบ EAN ตามระบบสากล ของ EAN International ภายใต้ การบริ หารงานของสถาบันสัญลักษณ์
รหัสแท่งไทย EAN Thailand หมายเลข 885 จะช่วยสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั สินค้ าไทยในตลาด
ต่างประเทศ โดยที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจจะสามารถตรวจสอบได้ ว่า 885 เป็ นของประเทศไทย ช่องทางหรื อ
โอกาสทางการตลาดของสินค้ าไทยจะกว้ างขึ ้นสามารถนําสินค้ าไทยไปสูต่ ลาดใหญ่ๆ ได้ โดยง่าย รหัส
แท่งประจําประเทศเปรี ยบเสมือนการประกาศเอกราชในทางระบบเศรษฐกิจ เพราะสินค้ าจากกว่า 91
ประเทศทัว่ โลกใช้ ระบบ EAN มีเลขหมายประจําแต่ละประเทศ หมายเลขจะพิมพ์อยู่ 2 หรื อ 3 ตําแหน่ง
แรกที่อยู่ใกล้ รหัสแท่ง การใช้ หมายเลข EAN ประจําประเทศทําให้ ค่แู ข่งทางการค้ าทัว่ โลกทราบว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตสูงระดับหนึ่งที่สามารถแจ้ งแหล่งผลิตสินค้ า สินค้ า
ส่งออกที่ควรใช้ รหัสแท่ง คือ สินค้ าอุปโภคบริ โภคเกือบทุกชนิด หรื อสินค้ าสําเร็ จรู ปต่างๆ ซึง่ จะช่วย
สร้ างความเชื่อถือให้ กบั ผู้ซื ้อ หรื อผู้นําเข้ าในประเทศได้ เป็ นอย่างดี โดยส่วนใหญ่จะพิมพ์รหัสแท่งลงบน
สินค้ าเลย หรื ออาจไม่จําเป็ นต้ องติดบนตัวสินค้ าก็ได้
หน่วยงานที่ใช้ บาร์ โค้ ดแล้ วได้ แก่ 1)
ห้ างสรรพสินค้ า 2) คลังสินค้ า 3) ผู้ผลิตสินค้ า/ โรงงานอุตสาหกรรม 4) ธุรกิจโทรคมนาคม 5) ห้ องสมุด
6) มหาวิทยาลัย 7) โรงพยาบาล 8) งานพัสดุและไปรษณีย์
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2.1.6.5.2 หลักการทํางานของบาร์ โค้ ด รหัสบาร์ โค้ ดประกอบด้ วย 3 ส่วน
ดังนี ้
1) ส่วนลายเส้ น ซึง่ เป็ นลายเส้ นสีขาว (โปร่ งแสง) และสีดํา มี
ขนาดความกว้ างของลายเส้ นตามมาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์ โค้ ด
2) ส่วนข้ อมูลตัวอักษร เป็ นส่วนที่แสดงความหมายของชุดข้ อมูล
ลายเส้ นสําหรับให้ อา่ นเข้ าใจ
3) ส่วนแถบว่าง เป็ นส่วนที่เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดใช้ กําหนดขอบเขต
ของบาร์ โค้ ดและกําหนดค่าให้ กบั สีขาว (ความเข้ มข้ องการสะท้ อนแสงในสีของพื ้นผิวแต่ละชนิดที่ใช้
แทนสีขาว) โดยทุกเส้ นจะมีความยาวเท่ากันเรี ยงตามลําดับในแนวนอนจากซ้ ายไปขวา

ภาพประกอบ 5 ส่วนประกอบของแถบรหัสบาร์ โค้ ด
2.1.6.5.3 โครงสร้ างของบาร์ โค้ ด บาร์ โค้ ดประกอบด้ วยแถบสีดําและสีขาว
โดยความกว้ างของแถบสีดําสลับขาวเป็ นรหัสแทนข้ อมูล เรี ยงจากซ้ ายไปขวา การถอดรหัสจําเป็ นต้ อง
ทาบความกว้ างของแถบดํ า และแถบขาวนํ า ไปเที ย บกั บ ตารางมาตรฐานเครื่ อ งอ่ า นบาร์ โ ค้ ด
ประกอบด้ วยหัวอ่านอินฟาเรดแบบปากกาและแบบวงจรถอดรหัสการใช้ งานเริ่ มต้ นด้ วยการกวาด
หัวอ่านผ่านบาร์ โค้ ด ซึง่ หัวอ่านจะมีตวั ตรวจจับแสงสะท้ อนไปจุดชนวนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทําให้ เกิด
คลื่นสัญญาณไฟฟ้ าแบบพัลส์โดยความกว้ างของรู ปคลื่นจะเป็ นสัดส่วนกับความกว้ างของแถบโค้ ด
ต่อจากนันวงจรถอดรหั
้
สจะตรวจสอบความกว้ างของรู ปคลื่น แล้ วนําไปเปรี ยบเทียบกับแถบขาวดํา
้
ทังหมดที
้
่แทนข้ อมูลตัวเลขหรื อตัวอักษร โดยปกติเครื่ องอ่านจะต่อเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ดังนันวงจร
ภายในเครื่ อ งอ่ า นจะส่ ง ข้ อมู ล ตั ว เลขที่ ถ อดรหั ส ได้ ไปยั ง คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ประมวลผลต่ อ ไป
(นพพล ภคพงศ์พนั ธุ์. 2551: 17-19)
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2.1.6.5.4 ประเภทของบาร์ โค้ ด
1. โค้ ดภายใน (Internal Code) เป็ นบาร์ โค้ ดที่ทําขึ ้นใช้ เองใน
องค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถนําออกไปใช้ ภายนอกได้
2. โค้ ดมาตรฐานสากล (Standard Code) ที่เป็ นที่ร้ ู จกั และนิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายทัว่ โลก มี 2 ระบบ คือ
2.1 ระบบ EAN (European Article Numbering) เริ่ มใช้ เมื่อปี
พ.ศ. 2519 มีประเทศต่าง ๆ ใช้ มากกว่า 90 ประเทศทัว่ โลกในภาคพื ้นยุโรป เอเชียและแปซิฟิก,
ออสเตรเลีย,ลาติน อเมริ กา รวมทังประเทศไทย
้
2.2 ระบบ UPC (Universal Product Code) เริ่มใช้ เมื่อปี
พ.ศ. 2515 โดยมีการใช้ แพร่หลาย(BATC. 2553: ออนไลน์)

ภาพประกอบ 6 โครงสร้ างเลขหมายประจําตัว EAN.UPC 13
2.1.6.5.5 รหัสบาร์ โค้ ด ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ส่วนลายเส้ นซึง่ เป็ น
ลายเส้ นสีขาว (โปร่ งใส) และสีดํา มีขนาดความกว้ างของลายเส้ นตามมาตรฐานแต่ละชนิดของ
บาร์ โค้ ด ส่วนข้ อมูลตัวอักษรเป็ นส่วนที่แสดงความหมายของข้ อมูลลายเส้ นสําหรับให้ อ่านเข้ าใจได้
และส่วนสุดท้ ายแถบว่าง (Quiet Zone) เป็ นส่วนที่เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดใช้ กําหนดขอบเขตของบาร์ โค้ ด
และกําหนดค่าให้ กบั สีขาว (ความเข้ มของการสะท้ อนแสงในสีของพื ้นผิวแต่ละชนิดที่ใช้ แทนสีขาว) โดย
แต่ละเส้ นจะมีความยาวเท่ากันเรี ยงตามลําดับในแนวนอนจากซ้ ายไปขวา ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อเครื่ อง
อ่านบาร์ โค้ ด (Barcode Scanner) ในการอ่านข้ อมูลที่บนั ทึกไว้
2.1.6.5.6 มาตรฐานบาร์ โค้ ด การกําหนดมาตรฐานบาร์ โค้ ด เป็ นวิทยาการ
การออกแบบสัญลักษณ์ (Symbol Technology)ที่เข้ ารหัสแทนข้ อมูล เพื่อให้ เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
สามารถอ่านข้ อมูลได้ โดยอัตโนมัติ โดยที่รูปแบบของบาร์ โค้ ด ( bar code format ) มีหลากหลายชนิด
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เพื่อพัฒนาให้ เหมาะสมกับการใช้ งานในปั จจุบนั แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติของรูปแบบเฉพาะที่จดั ทําเป็ น
มาตรฐานบาร์ โค้ ด ซึง่ เริ่ มพัฒนากันมาตังแต่
้ ปีทศวรรษ พ.ศ. 2510 และมาตรฐานบาร์ โค้ ดที่มีใช้ กนั
มาก คือ EAN (European Article Number) ซึ่งกําหนดมาตรฐานโดย EAN International
( International Article Numbering Association : http://www.ean.be ) และ UPC (Universial
Product Code) ซึง่ กําหนดมาตรฐานโดย Uniform Code Council.Inc (http://www.uc-council.org)
(บริษัท ไวซ เนส ซิสเต็มส์ จํากัด. 2553: ออนไลน์)
บาร์ โ ค้ ดคือการแทนข้ อมูลที่ เ ป็ นรหัส
2.1.6.5.7 เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด
เลขฐานสอง (Binary codes) ในรูปแบบของแถบสีดําและขาวที่มีความกว้ างของแถบที่ตา่ งกัน แถบที่มี
สีและความกว้ างที่แตกต่างกันนี ้จะมีค่าเป็ นตัวเลขที่แตกต่างกันและมาตรฐานสากลได้ กําหนดค่าไว้
เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดถูกนํามาใช้ ทดแทนในส่วนการบันทึกข้ อมูล (Data Entry) การบันทึกด้ วยคีย์บอร์ ดมี
อัตราความผิดพลาดอยู่ประมาณ 1 ใน 100 หรื อบันทึกข้ อมูลผิดพลาด 1 ตัวอักษรในทุกๆ 100
ตัวอักษร และเมื่อเปลี่ยนมาใช้ ระบบบาร์ โค้ ด แทนในขันตอนการบั
้
นทึกข้ อมูล อัตราการเกิดความ
ผิดพลาดจะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 10,000,000 ตัวอักษร
2.1.6.5.8 ขัน้ ตอนการใช้ บาร์ โค้ ด เริ่ มจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
กําหนดเลขประจําตัวสินค้ าให้ กบั สินค้ าแต่ละชนิดแล้ วนําเลขรหัสมาแปลงเป็ นบาร์ โค้ ด โดยกําหนดเป็ น
สัญลักษณ์แท่งสีเข้ มสลับสีสว่างที่มีขนาดแตกต่างกัน พิมพ์ตดิ บนบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ า การที่จะอ่านรหัสนี ้
สามารถทําได้ โดยนําแถบนี ้ผ่านเครื่ องมือที่เรี ยกว่า สแกนเนอร์ (Scanner) ซึง่ เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์
ที่มีรายละเอียดของสินค้ าประเภทต่างๆเมื่อเครื่ องสแกนเนอร์ รับรู้รหัสจากความแตกต่างของแถบสีเข้ ม
สลับสีสว่างก็จะส่งผ่านไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้ อมูลที่ได้ จากรหัสแท่งหรื อบาร์ โค้ ด
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ภาพประกอบ 7 ขันตอนการใช้
้
ระบบบาร์ โค้ ดในคลังสินค้ า
2.1.6.5.9 เครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ด เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดสามารถแบ่งตามลักษณะ
การใช้ งานได้ ดงั นี ้
1) Moving Bean Scanner เครื่ องอ่านอยู่กบั ที่ แต่แสงฉายกวาด
ไปที่สนิ ค้ าเพื่อหาบาร์ โค้ ดที่กํากับบนสินค้ านัน้
2) Fixed Bean Scanner เครื่ องอ่านอยู่กบั ที่ลําแสงไม่เคลื่อนที่
สินค้ าเคลื่อนที่ผา่ นจุดที่แสงฉาย
3) Hand Held Scanner เครื่ องอ่านที่ต้องใช้ คนควบคุมและถือได้
เหมาะสําหรับการอ่านบาร์ โค้ ดของสินค้ าที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ยาก เช่น ม้ วนกระดาษใหญ่ที่ผลิตจาก
โรงงาน
4) Wand Scanner เครื่ องอ่านที่ให้ แสงสีแดงอินฟราเรดในการอ่าน
ต้ องใช้ เครื่ องอ่านสัมผัสกับแถบบาร์ โค้ ด
5) Hand Held Laser Scanner เครื่ องอ่านที่มีหลักการทํางานแบบ
Moving Bean Scanner ที่ให้ แสงเลเซอร์
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ภาพประกอบ 8 เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดลักษณะต่างๆ
2.1.6.5.10 ประโยชน์ ของการใช้ บาร์ โค้ ด
1. ลดขันตอนและประหยั
้
ดเวลาการทํางาน การซื ้อขายสินค้ าจะมี
ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น โดยเฉพาะการรับชําระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้ าคงคลัง
2. ง่ายต่อระบบสินค้ าคงคลัง คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมกับเครื่ อง
สแกนเนอร์ จะตัดยอดสินค้ าโดยอัตโนมัติ จึงสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้ ารายใด
จําหน่ายได้ ดีหรื อไม่มีสนิ ค้ าเหลือเท่าใด
3. ยกระดับมาตรฐานสินค้ า การระบุบาร์ โค้ ดแสดงข้ อมูลสินค้ า
ของผู้ผลิตแต่ละราย ทําให้ ผ้ ผู ลิตคํานึงถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้ า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสินค้ า
และสอดคล้ องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เรื่ องการแสดงข้ อมูลสินค้ า
4. สร้ างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศ บาร์ โค้ ด
มาตรฐานสากลเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงสินค้ าที่เชื่อถือได้ ลูกค้ าสามารถทราบถึงแหล่งผู้ผลิต และติดต่อซื ้อ
ขายกันได้ สะดวกโดยตรงรวมถึงการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อส่งเสริมการส่งออก
5. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริ หารจัดการซัพพลายเชน ช่วย
ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสามารถได้ รับข้ อมูลการผลิต การค้ าได้ ทนั ทีและถูกต้ องแม่นยํา ทําให้ สามารถ
ตัดสินใจวางแผนบริ หารงานด้ านการผลิตสินค้ าคงคลัง ด้ านการขนส่ง การจัดซื ้อและการตลาดเป็ นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ(นพพล ภคพงศ์พนั ธุ์. 2551: 20-21)
2.1.6.5.11 บาร์ โค้ ดกับการบริหารคลังสินค้ า สามารถควบคุมและบริ หาร
คลังสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้ จ่ายรวดเร็ ว แม่นยําและสามารถทํางานได้ โดยไม่ต้องการ
หยุดขาย ส่งสินค้ าให้ ทนั ต่อความต้ องการลูกค้ าบาร์ โค้ ดเข้ ามามีบทบาทตังแต่
้ การรับสินค้ าเข้ า ทําให้
การรับสินค้ าเข้ ามีความรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น สามารถประหยัดเวลาได้ มาก และสามารถรับสินค้ าได้ อย่าง
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มีประสิทธิภาพทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ บาร์ โค้ ดสามารถทําให้ การบริ หารคลังสินค้ าเป็ นไปอย่างมีระบบ ซึง่
ส่งผลถึงการควบคุมต้ นทุน ทําให้ สินค้ าไม่จมคลังสินค้ าและรู้ ว่าควรจะบริ หารคลังสินค้ าอย่างไร ให้
สินค้ าในคลังเปลี่ยนเป็ นเงินให้ แก่ธุรกิจ
2.1.6.5.12 อุ ป กรณ์ บาร์ โค้ ดเครื่ องมื อ ช่ วยการบริ ห ารคลั ง สิ น ค้ า
เครื่ องพิมพ์บาร์ โค้ ด (Barcode Printer) ในคลังสินค้ ามีเครื่ องพิมพ์บาร์ โค้ ดไว้ เพื่อพิมพ์ฉลากหรื อป้าย
บาร์ โค้ ด เพื่อมาติดกับบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ า เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเก็บข้ อมูลและค้ นหาข้ อมูลได้ อย่าง
้ ้นอยู่กบั
รวดเร็ วสติ๊กเกอร์ หรื อป้ายฉลาก (Barcode Label) ขนาดของสติ๊กเกอร์ หรื อป้ายฉลากนันขึ
ลักษณะของสินค้ าที่ติด และขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของผู้ใช้ ว่าต้ องการใช้ บาร์ โค้ ดแบบไหน จะมี
ข้ อความ โลโก้ หรื อไม่ และข้ อความดังกล่าวต้ องการเชื่อมโยงกับฐานข้ อมูลเดิมของลูกค้ าหรื อไม่
สติ๊กเกอร์ หรื อป้ายฉลากนันมี
้ หลายชนิดด้ วยกัน ซึ่งผู้ใช้ ก็ต้องเลือกให้ เหมาะสมกับเนื ้องานว่าจะใช้
สติ๊กเกอร์ หรื อป้ายฉลากแบบใดเครื่ องอ่านบาร์ โค้ ด (Barcode Scanner) เป็ นเครื่ องมืออ่านรหัส
บาร์ โค้ ด ซึง่ จะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีรายละเอียดของสินค้ าประเภทต่างๆ เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ด
จะรับรู้รหัสจากความแตกต่างของแถบสีดําขาวที่หนาต่างกัน ก็จะส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อทําการ
ประมวลผลข้ อมูลที่อ่านได้ จากบาร์ โค้ ด เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ CCD และLaser
ซึง่ เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดแบบ CCD จะมีราคาถูกกว่าแต่ต้องอ่านในระยะใกล้ แต่ Laser จะมีราคาแพง
กว่าแต่สามารถอ่านได้ ไกลกว่า เครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดนํามาใช้ ประโยชน์ในการตัดบัญชีรายการสินค้ าออก
จากสินค้ าคงคลังโดยอัตโนมัตทิ ําให้ สะดวก รวดเร็วต่อการเช็คสต็อกสินค้ า
2.1.6.5.13 เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนบริหารคลังสินค้ า ซึง่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การบริ หารคลังสินค้ า หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการบริ หารคลังสินค้ า จะสามารถทราบ
ว่าสินค้ าในคลังเหลือจํานวนเท่าไหร่ และมีสินค้ าใดที่ขาดบ้ าง ซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
นอกจากนี ้บาร์ โค้ ดที่นํามาใช้ ในคลังสินค้ า ยังก่อให้ เกิดความสะดวกสบาย ทางด้ านการตรวจสอบ
จํานวนสินค้ าการตรวจนับสินค้ า ทําให้ ทราบทันทีถึงปริ มาณของสินค้ าที่เพิ่งเข้ ามา ปริ มาณสินค้ าที่มี
อยู่ ปริ มาณสินค้ าที่จําหน่ายออกไปทุกขณะที่สินค้ ามีการเคลื่อนไหวออกจากที่เก็บสินค้ า ซึง่ ธุรกิจ
สามารถคาดการณ์และวางแผนการควบคุมระดับสินค้ าคงคลัง ให้ อยู่ในปริ มาณที่ต้องการได้ บาร์ โค้ ดมี
ประโยชน์มากในการนํามาใช้ เพื่องานจัดส่ง บริ ษัท Texas Instrument ได้ เชื่อมโยง EDI และบาร์ โค้ ด
เข้ าด้ วยกันในการรับคําสัง่ ซื ้อและการจัดการวัสดุสํานักงานซึง่ ผลที่ได้ รับน่าพอใจ โดยบริ ษัทลดต้ นทุน
จมที่เกิดจากการเก็บสินค้ าคงคลังมากเกินไปได้ 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ใช้ พื ้นที่ในคลังสินค้ าลดลง
40,000 ตารางฟุต ลดพนักงานได้ 11 คน ที่เคยทํางานด้ านการควบคุมวัสดุสํานักงาน และลด
ระยะเวลาวงจรการสัง่ ซื ้อลงได้ 1 ใน 3 นอกจากนี ้ยังทําให้ การรับส่งข้ อมูลมีความถูกต้ อง รายงานใน
เอกสารทุกอย่างอ้ างอิงกับตัวเลขที่ใช้ ฐานข้ อมูลเดียวกัน โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นมีเพียง 1 ใน 1
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ล้ านคําสัง่ ซื ้อ เปรี ยบเทียบกับระบบเดิมที่ทําด้ วยมือ ซึง่ ผิดพลาดปริ มาณ 1 ใน 25 หรื อ 30 คําสัง่ ซื ้อ
(กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา ภมรสถิตย์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา. 2553: ออนไลน์)
2.1.7 การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study)
การศึกษาวิธีการทํางาน เป็ นเทคนิคที่ถือว่าเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มผลผลิตที่ได้ ผลดี
ที่สดุ ซึง่ พัฒนาขึ ้นมาต่อเนื่องจากวิธีการของการศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) จุดมุ่งหมายใน
การศึกษาวิธีการทํางาน คือ มุ่งพัฒนาวิธีการทํางานที่ดีกว่าโดยใช้ หลักการปรับปรุงงาน ซึง่ จะช่วยลด
และตัดทอนงานที่ไม่จําเป็ นออกไป
2.1.7.1 การศึกษาวิธีการทํางานมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีการทํางาน
2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อมการทํางาน
3) เพื่อเพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการทํางาน
4) เพื่อลดความเมื่อยล้ าในการทํางาน
5) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรทางการผลิต
6) เพื่อปรับปรุงสถานที่ทํางานและโรงงาน
7) เพื่อกําหนดหากระบวนวิธีการในการขนย้ ายวัสดุในกระบวนการผลิตให้
เหมาะสม
2.1.7.2 ขัน้ ตอนการศึกษาวิธีการทํางาน ประกอบด้ วย
1) การเลือกงาน
2) การเก็บข้ อมูลวิธีการทํางาน
3) การวิเคราะห์วิธีการทํางาน
4) การปรับปรุงวิธีการทํางาน
5) การเปรี ยบเทียบวัดผลวิธีการทํางาน
6) การพัฒนามาตรฐานวิธีการทํางาน
7) การส่งเสริมใช้ วิธีการทํางานที่ปรับปรุงแล้ ว
8) การติดตามการใช้ วิธีการทํางานที่ปรับปรุงแล้ ว
โดยในแต่ละขันตอนจะมี
้
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
2.1.7.2.1 การเลือกงาน ขันตอนการเลื
้
อกงานที่จะศึกษาเป็ นขันตอนที
้
่มี
ความสําคัญ เพราะงานที่ต้องการปรับปรุ งมีอยู่มากมาย การเลือกงานผิดย่อมเป็ นการเสียโอกาส งาน
บางอย่างถ้ าเลือกทําก่อนจะใช้ ประโยชน์ตอ่ เนื่องไปถึงงานอื่นๆ ถ้ าเลือกทําทีหลังจะไม่มีผลดีตอ่ งานอื่น
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ทําให้ เสียเวลาในการศึกษางานอื่น งานหลายอย่างมีเงื่อนไขเวลา ถ้ าไม่เลือกศึกษาก่อนจะไม่สามารถ
ใช้ ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการทํางานได้ อย่างเต็มที่ งานหลายอย่างเป็ นงานที่มีความเสี่ยง และงาน
บางอย่างเป็ นงานที่มีความลับอยู่เบื ้องหลัง การเลือกศึกษาวิธีการทํางานอาจจะส่งผลกระทบในทาง
ลบก็ได้ ในการเลือกงานที่จะศึกษา สิ่งแรกจึงควรพิจารณาความสําคัญของงานตามเงื่อนไขต่างๆ
อย่างไรก็ตามเพื่อจะให้ ง่ายแก่การตัดสินใจ เราจะวางเกณฑ์การตัดสินใจเลือกงานเพื่อจะศึกษาวิธีการ
ทํางาน เราจะพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
- การพิจารณาด้ านเศรษฐกิจ
- การพิจารณาด้ านเทคนิค
- การพิจารณาด้ านปฏิกิริยาแรงงาน
- การพิจารณาด้ านผลกระทบอื่นๆ เช่น ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
และความปลอดภัย
2.1.7.2.2 การเก็บข้ อมูลวิธีการทํางาน การบันทึกข้ อมูลวิธีการทํางาน
จะต้ องถูกต้ องแม่นยําครบถ้ วนตามความจริ งเท่านัน้ จึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนา
วิธีการทํางานให้ ดีขึ ้นได้ การบันทึกข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ องครบถ้ วนจะทําให้ เกิดความผิดพลาดในการทํา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการทํางานที่เป็ นอยู่ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุ งวิธีการทํางานซึง่ จะใช้ ได้ ผล
ตามความเข้ าใจจากข้ อมูลที่ได้ แต่อาจจะไม่ได้ ผลในการปรับปรุ งวิธีการทํางานที่กําลังศึกษาอยู่ มี
ผลกระทบทําให้ เกิดความเข้ าใจว่าการศึกษาวิธีการทํางานใช้ งานไม่ได้ เป็ นการเสียเวลาโดยไม่เกิด
ผลงานที่ เ ป็ นรู ป ธรรม การเก็ บ ข้ อ มูล โดยวิ ธี ก ารบัน ทึ ก วิ ธี ก ารทํ า งาน จึ ง เป็ นขัน้ ตอนที่ สํ า คัญ ใน
กระบวนการของการศึกษาวิธีการทํางาน
2.1.7.2.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการบันทึกวิธีการทํางาน มีการ
พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการบักทึกวิธีการทํางานอย่างต่อเนื่อง ในการบันทึกวิธีการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ในยุคแรกมีการใช้ กล้ องถ่ายรู ปและใช้ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อให้ สามารถเก็บข้ อมูลด้ านทิศทางการ
เคลื่อนไหวได้ ต่อมาเทคโนโลยีก้าวหน้ าขึน้ มีการใช้ กล้ องถ่ายภาพยนต์เข้ ามาถ่ายเก็ บภาพวิธีการ
ทํางาน โดยมีเทคนิคการวิเคราะห์ ฟิล์ ม ปั จจุบนั ได้ มีการนํากล้ องวีดิทัศน์ มาถ่ายบันทึกภาพวิธีการ
ทํางานซึง่ มีประโยชน์มากกว่าเพราะสามารถดูภาพบันทึกได้ บอ่ ยเท่าที่ต้องการ ซึง่ ง่ายและสะดวกกว่า
การถ่ า ยภาพยนต์ อย่ า งไรก็ ต ามเครื่ อ งมื อ ที่ ง่ า ยและใช้ ง านมาตลอดไม่ ว่ า อดี ต และอนาคตก็ คื อ
กระดาษและเครื่ องเขียน จะเป็ นปากกาหรื อดินสอก็ ได้ การบันทึกรายละเอียดเชิ งบรรยายเหมือน
เขียนนวนิยายให้ อ่านเป็ นสิ่งที่ทําได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ง่ายต่อการบันทึกแต่อาจจะยากในการอ่านตรวจตรา
ข้ อมูล ถ้ าความข้ าใจและข้ อมูลสรุ ปได้ ยาก ซึ่งมีการพัฒนาวิธีการบันทึกเป็ นลักษณะย่อ โดยอาศัย
สัญลักษณ์มาช่วยในการบันทึก จึงมีการพัฒนาเครื่ องมือในการบันทึกโดยการใช้ แบบฟอร์ มมาตรฐาน
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ซึ่งจะอยู่ในรู ปของกระดาษและเครื่ องเขียน ข้ อมูลที่บนั ทึกมาจะถูกแยกประเภทตามสัญลักษณ์ ที่ใช้
แทนกิ จกรรม จึงง่ายต่อการพิจารณาตรวจตราและวิเคราะห์ รวมไปถึงการพัฒนาปรั บปรุ งวิธีการ
ทํางานให้ ดีขึ ้น
2.1.7.2.2.2 สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร บั น ทึ ก วิ ธี ก า ร ทํ า ง า น
สัญลักษณ์ที่เป็ นสากลซึง่ ใช้ ในการบันทึกวิธีการทํางานมีใช้ อยูเ่ พียง 5 ลักษณะดังแสดงในตารางที่ 2.2
้
างาน
ตาราง 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการบันทึกขันตอนการทํ
สัญลักษณ์

ความหมาย
การปฏิบตั งิ าน
การเคลื่อนย้ าย
การตรวจสอบ
การรอหรื อพักชัว่ คราว
การหยุดหรื อเก็บถาวร

ในการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทงั ้ 5 จะพบว่ามีประโยชน์ ในการใช้ แบ่งแยก
ประเภทเวลาการทํางานไปด้ วย เช่น กิจกรรมด้ านการตรวจสอบและกิจกรรมด้ านการขนย้ ายมักจะเป็ น
งานที่จดั เป็ นประเภทที่เป็ นเวลาส่วนเกิน ซึ่งหมายความว่าขจัดทิ ้งได้ ถ้าสามารถหาระบบมาทดแทน
กระบวนการตรวจสอบและการขนย้ าย ส่วนกิจกรรมด้ านการรอหรื อเก็บพักชัว่ คราวและกิจกรรมด้ าน
การหยุดหรื อเก็บถาวร กิจกรรมทังสองนี
้
้ถือเป็ นเวลาไร้ ประสิทธิภาพ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการบันทึกจึง
มีประโยชน์อย่างมากในขันตอนการตรวจตราพิ
้
จารณาวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทํางาน
2.1.7.2.2.3 การบันทึกวิธีการทํางาน ในการบันทึกวิธีการทํางาน
โดยการใช้ กล้ องวิดีทัศน์ ถ้ าไม่สามารถบันทึกข้ อความวิธีการทํางานตามขัน้ ตอนที่ถูกต้ อง ข้ อมูลที่
นําเสนอในการพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์จะถูกเบี่ยงเบนไป ดังนันในการบั
้
นทึกจึงต้ องมีขนตอนใหม่
ั้
โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์บนั ทึกเป็ นแผนภูมิกระบวนการผลิตเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และกําหนดเป็ นมาตรฐาน
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2.1.7.3 การวิเคราะห์ วิธีการทํางาน การพิจารณาตรวจตราข้ อมูลวิธีการทํางานที่
บันทึกมาเพื่อทําการวิเคราะห์ วิธีการทํางาน จะใช้ เทคนิคการตังคํ
้ าถาม เพื่อช่วยให้ สามารถกําหนด
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํ า งาน เทคนิ ค การตัง้ คํ า ถามนี เ้ รี ย กโดยย่ อ ว่ า “6W-1H” จะใช้
กระบวนการตังคํ
้ าถามตรวจสอบข้ อมูลวิธีการทํางานที่บนั ทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสม
ของงาน โดยใช้ กลุม่ คําถาม 2 กลุม่ คือ
2.1.7.3.1 กลุม่ What, Who, When, Where, How สําหรับการตรวจสอบ
- เป้าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม
- บุคคลที่ทํางานแต่ละกิจกรรม
- สถานที่ทํางาน
- ลําดับขันตอนการทํ
้
างานแต่ละกิจกรรม
- วิธีการทํางาน
2.1.7.3.2 กลุ่ม Why, Which เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการ
ทํ า งาน โดยจะตรวจสอบเหตุผ ล ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารทํ า งานและเปิ ดโอกาสในการเสนอ
ทางเลือกอื่นๆ ดังตารางที่ 2.3 แสดงวิธีการใช้ คําถามทังสองกลุ
้
่มซึ่งจะพบว่า คําถามกลุ่มที่สองเป็ น
คําถามที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะเป็ นการตรวจสอบทุกๆ คําถามในกลุม่ แรกทําให้
เกิดความแน่ใจความเหมาะสมของงาน คน สถานที่ ลําดับ ขันตอน
้
และวิธีการทํางาน
ตาราง 2 การใช้ เทคนิคการตังคํ
้ าถาม
หัวข้ อ
เป้าหมายและขอบข่ายของงาน

คําถามกลุม่ ที่ 1

คําถามกลุม่ ที่ 2

What

Why, Which

ทําอะไร

ทําไมต้ องทํา
ทําอย่างอื่นได้ ไหม

บุคคลที่ทํางาน

Who

Why, Which

ใครทํา

ทําไมคนนี ้ต้ องทํา
คนอื่นทําได้ ไหม

สถานที่ทํางาน

Where

Why, Which
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ตาราง 2(ต่อ)
หัวข้ อ

คําถามกลุม่ ที่ 1
ทําที่ไหน

คําถามกลุม่ ที่ 2
ทําไมต้ องทําที่นี่
ทําที่อื่นได้ ไหม

ลําดับขันตอนการทํ
้
างาน

When

Why, Which

ทําเมื่อไร

ทําไมต้ องทําเวลา/ขันตอนนี
้
้
ทําเวลา/ขันตอนอื
้
่นได้ ไหม

วิธีการทํางาน

How

Why, Which

ทําอย่างไร

ทําไมต้ องทําอย่างนัน้
ทําวิธีอื่นได้ ไหม

ในการใช้ คําถามว่า “ทําอะไร” ถ้ าสามารถอธิบายถึงงานที่ทําว่าทําอะไร
และเข้ าใจในสิ่งที่ ทําจะถูกถามต่อไปว่า “ทําไมต้ องทํ า” เพื่ อตรวจสอบความเข้ าใจ เป้าหมายและ
ขอบข่ายของงาน ถ้ ามีเหตุผลตอบได้ แสดงว่างานันมี
้ ความจําเป็ นต้ องทํา จะถูกถามต่อไปว่า “มีอย่าง
อื่นทําได้ ไหม” เพื่อให้ เกิดความคิดว่าอาจจะมีอย่างอื่นที่ทําได้ ดีกว่าและง่ายกว่าและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานได้ เช่นเดีวกัน ในทํานองตรงกันข้ ามถ้ าไม่สามารถตอบได้ วา่ “ทําอะไร” แสดงว่าไม่
เข้ าใจงานที่ทําหรื อสักแต่ว่าทําตามคําสัง่ โดยไม่ร้ ู ว่าทําอะไร การตอบคําถามทํ าให้ เกิดความเข้ าใจ
เป้าหมายและขอบข่ายของงานมากขึ ้นหรื อทําให้ ร้ ู ว่าจริ งๆ แล้ วไม่มีประโยชน์อะไรเลย ในการทํางาน
นัน้ ๆ ทํ า ให้ สามารถตัดสินใจขจัดงานที่ ไม่จําเป็ นออกได้ การใช้ คํา ถามในทํ า นองเดียวกัน สํา หรั บ
ตรวจสอบความเหมาะสมของคนทํางาน สถานที่ทํางาน ลําดับขันตอนการทํ
้
างานและวิธีการทํางานใน
แต่ละขันตอน
้
จึงได้ ประโยชน์ ในทํานองเดียวกันช่วยให้ สามารถกํ าหนดแนวทางการปรับปรุ งวิธีการ
ทํางานอย่างได้ ผล นอกจากเทคนิคการตังคํ
้ าถามแล้ ว ยังสามารถใช้ เทคนิควิเคราะห์ ทําไม-ทําไม
(Why-Why Analysis) โดยตังคํ
้ าถาม ทําไม จํานวน 5 ครัง้ จุดประสงค์เพื่อต้ องการหาสาเหตุที่แท้ จริ ง
ของปั ญหา
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2.1.7.4 การปรั บปรุ งวิธีการทํางาน วิธีการทํางานที่บนั ทึกมาโดยการใช้ เทคนิค
6W-1H ซึง่ เกือบจะได้ คําตอบแนวทางการปรับปรุงครบถ้ วนแล้ ว ขันตอนการปรั
้
บปรุ งการทํางานจึงเป็ น
เพียงการเลือกใช้ เทคนิคการปรับปรุง ซึง่ มีหลักการดัง ต่อไปนี ้
a. ตัด
b. แยก/รวม
c. เปลี่ยนขันตอน
้
d. ทํากระบวนการให้ เรี ยบง่ายขึ ้น
e. ใช้ เครื่ องมือเข้ ามาช่วย
การพิจารณาว่ากิจกรรมใดในขันตอนวิ
้
ธีการทํางานเป็ นกิจกรรมที่ไม่จําเป็ น
เช่น งานบางประเภทเวลาไร้ ประสิทธิภาพหรื อเวลาส่วนเกิน ซึง่ ใช้ สญ
ั ลักษณ์กลุม่ ให้ พยายามตัดกลุม่
เหล่านี ้ออกไปก่อน โดยดูวา่ งานไหนที่ไม่จําเป็ นจริงๆ ให้ ตดั ออกไปได้ ทนั ที ถ้ าไม่สามารถตัดออกได้ ใน
บางครัง้ อาจจะมีการรวมกัน เช่นงานประกอบรถยนต์ อาจจะเป็ นการเชื่อมหลายๆ จุด เราอาจจะต้ อง
แยกจุดเชื่อนต่างๆ ออกเป็ นหลายๆ งาน หลักการในข้ อนี ้คือ “รวมแล้ วดีให้ รวม แยกแล้ วดีให้ แยก” ใน
การเปลี่ยนขันตอนการทํ
้
างาน งานที่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ เช่น งานขนย้ ายอาจจะสามารถทํา
การขนย้ ายในขันตอนสุ
้
ดท้ ายเพื่อระบบการควบคุมการไหลของงานได้ ดียิ่งขึ ้น จุดการตรวจสอบจะต้ อง
เปลี่ยนแปลงเพื่อระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ ้น ขันตอนของงานบางกิ
้
จกรรมถ้ ามีการเปลี่ยนแปลง
สลับกันแล้ วจะทําให้ คล่องตัวขึ ้น ก็จะปรับเปลี่ยนเพื่อการทํางานโดยรวมที่ดีขึ ้น การทํางานให้ เรี ยบง่าย
ั้
่ง่ายมี
ขึ ้น คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ให้ มีความซับซ้ อนและยุ่งยากน้ อยลง ทําให้ มีขนตอนที
ประสิทธิ ภาพดีขึ ้น การใช้ จิ๊ก ฟิ กซ์ เจอร์ และอุปกรณ์ ทุ่นแรงต่างๆ ในการทํ างานจะช่วยให้ สามารถ
ทํางานได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
2.1.7.5 การเปรี ยบเทียบการวัดผลการทํางาน การเปรี ยบเทียบการวัดผลงาน
ภายหลังการปรับปรุ งสามารถทําได้ หลายวิธี ผู้ศกึ ษาวิธีการทํางานสามารถใช้ จํานวนของสัญลักษณ์ที่
บันทึกก่อนและหลังการปรับปรุ งวิธีการทํางาน ตัวอย่างเช่น ก่อนการปรับปรุ งวิธีการทํางานมีจํานวน
สัญลักษณ์ เท่ากับ 23 หลังจากที่ได้ ปรับปรุ งแล้ วเหลือ 15 คิดเป็ นเปอร์ เซนต์ที่ดีขึ ้นเท่ากับ 34.78%
ดังแสดงในตารางที่ 2.4
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ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบวิธีการทํางาน
สัญลักษณ์

รวม

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

10

8

5

3

5

2

2

1

1

1

23

15

การเปรี ย บเที ย บเวลาการทํ า งานก่ อ นและหลัง การปรั บปรุ ง วิธี ก ารทํ า งานก็
สามารถทํ าได้ โดยรวมเวลาแต่ละกิจกรรมของงาน เช่น เวลาทํางานรวมของงานก่อนการปรั บปรุ ง
วิธี ก ารทํ า งาน คื อ 20 นาที เวลาทํ า งานรวมของงานภายหลัง จากการปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารทํ า งาน คื อ
16 นาที คิดเป็ นเปอร์ เซนต์ที่ดีขึ ้น 20% เป็ นต้ น
2.1.7.6 การพัฒนามาตรฐานวิธีการทํางาน มาตรฐานวิธีการทํางานสามารถพัฒนา
ได้ 2 รูปแบบ คือ
2.1.7.6.1 ภาพถ่ายวีดทิ ศั น์
2.1.7.6.2 แผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ
เมื่อมีการจัดวิธีการทํางานใหม่ตามเงื่อนไขของการศึกษาวิธีการ
ทํางาน โดยมีเป้าหมายและขอบข่ายงาน บุคคลากรที่เกี่ ยวข้ อง สภานที่ทํางาน ลําดับขัน้ ตอนการ
ทํางาน และวิธีการทํางานในแต่ละขันตอน
้
ซึ่งมีการปรับปรุ งและเปรี ยบเทียบแล้ วว่าดีกว่าวิธีการเดิม
ผู้ศกึ ษาสามารถถ่ายภาพขันตอนวิ
้
ธีการทํางานใหม่ด้วยกล้ องวีดิทศั น์ เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานสําหรับ
มาตรฐานวิธีการทํางาน การบันทึกมาตรฐานวิธีการทํางานในรู ปแบบของแผนภูมิและไดอะแกรม
แผนภูมิตา่ งๆ จะแสดงการไหลของงานและวิธีการทํางาน โดยไดอะแกรมจะแสดงรายละเอียดของถาน
ที่ทํางานเพิ่มเติมประกอบแผนภูมิเพื่อความชัดเจนของการแสดงกระบวนการวิธีการทํางานที่ตราเป็ น
มาตรฐานวิธีการทํางานไว้ ข้ อมูลที่จําเป็ นอื่นๆ จะต้ องบันทึกไว้ ในแผนภูมิและไดอะแกรม ประกอบด้ วย
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ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ งานที่ทํา เงื่อนไขการทํางาน เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ สถานที่ทํางาน
เป็ นต้ น
2.1.7.7 การส่ งเสริมการใช้ วิธีการทํางานที่ปรั บปรุ งแล้ ว การส่งเสริ มการใช้ วิธีการ
ทํางานที่ปรับปรุงแล้ ว มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานพอสรุปได้ ดังนี ้
- ขออนุมตั ใิ นการส่งเสริมการใช้ วิธีการทํางาน
ทํ า ความเข้ า ใจกับระดับคุม งานของโรงงาน เพื่อการยอมรั บในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
- สร้ างการยอมรับจากคนงานในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
- ฝึ กอบรมคนงานให้ สามารถทํางานได้ ตามวิธีการทํางานใหม่
- ควบคุมดูแลจนกว่าคนงานจะมีการทําโดยวิธีการทํางานใหม่หมดทุกคน
และสามารถทํางานได้ ตามเป้าหมาย
2.1.7.8 การติดตามการใช้ วิธีการทํางานที่ปรั บปรุ งแล้ ว เป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ในการพยายามรักษาวิธีการทํางานที่ปรับปรุ งแล้ วให้ มีการใช้ งานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่จนกว่าจะมี
การพัฒนาวิธีการทํางานใหม่ที่ดียิ่งๆ ขึ ้นไปอีก จะต้ องมีการติดตามการทํางานของคนงานโดยห้ ามมิให้
คนงานใช้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของวิธีการเดิมหรื อใช้ วิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีการใหม่ นอกเสียจากว่า
คนงานมีเหตุผลที่พิสจู น์ได้ วา่ วิธีการเหล่านี ้เหมาะสมกว่า
การตรวจสอบการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนดตารางเวลาการ
ตรวจสอบและใช้ แบบตรวจสอบสรุ ปผลการตรวจและมีกระบวนการส่งเสริ มการใช้ วิธีการทํางานให้
อย่างต่อเนื่องควบคู่กนั ให้ เข้ าใจธรรมชาติของคนงานในการมีแนวโน้ มที่จะกลับไปใช้ วิธีการเดิม ถ้ า
คนงานยังไม่อยู่ตวั ก็มีโอกาสที่จะกลับไปทํางานโดยวิธีการเดิมได้ อาจจะมีการกําหนดสิ่งจูงใจในเชิง
้
ธีการทํางานใหม่ เพื่อให้ การทํางานตามวิธีการใหม่
การให้ รางวัลสําหรับคนงานที่ทํางานตามขันตอนวิ
กลายเป็ นความเคยชิ นและอยู่ตัวจะทํ าให้ เกิดความสมบูรณ์ ของการศึกษาวิธีการทํ างานในส่วนนี ้
(นพพล ภคพงศ์พนั ธุ์. 2551: 21-30)

2.2 งานวิจัยและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ดไร้ สายผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีจัดการคลังสินค้ า
รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน นายศักดา สงดวง นายธนันท์ คณะเจริ ญ นายภัคภูมิ สมภพกุล
เวช ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง(สจล.)ได้ เล็งเห็นปั ญหาของคลังสินค้ าว่าส่วนใหญ่จะประสบกับปั ญหายุ่งยากในการ
บริ หารและตรวจสอบสินค้ าภายในคลังสินค้ าซึ่งมีปริ มาณมาก ทํ าให้ คลังสินค้ าจํ าเป็ นที่จะต้ องมี
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ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ในปั จจุ บัน ก็ ไ ด้ มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ( RFID)
มาประยุกต์ใช้ งานกับระบบคลังสินค้ า เพื่อให้ การบริ หารและจัดการสามารถทําได้ ง่ายขึ ้น แต่ข้อเสีย
ของการนําเทคโนโลยี RFID มาใช้ คือ มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง ทางคณะผู้วิจยั
จึงได้ นําระบบคลังสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีของบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการบริ หารและจัดการ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
เทคโนโลยีของบาร์ โค้ ดจะมีต้นทุนที่น้อยกว่า และมีแนวคิดที่จะทําการลดต้ นทุนด้ วยการนําเทคโนโลยี
ไร้ สายมาใช้ งานร่วมกับเทคโนโลยีบาร์ โค้ ดอีกด้ วย นายศักดา หนึ่งในทีมวิจยั อธิบายถึงกระบวนการทํา
วิจยั ว่า กระบวนการสร้ างเริ่ มจากฝั่ งส่งเขียนโปรแกรมให้ กบั ไอซี MCS 51 ที่ใช้ ในการติดต่อและส่ง
ข้ อมูลผ่านทางโมลดูล TRW โดยนําข้ อมูลที่ได้ สแกนโค้ ดผ่านไอซี MAX232 และนําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการ
แปลงเป็ นข้ อมูลแบบอนุกรมและส่งผ่านทางโมลดูล ในส่วนของฝั่ งรับจะทําการเขียนโปรแกรมให้ กบั
บอร์ ด ARM7 เพื่อใช้ ในการรับข้ อมูลและส่งข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ โดยผ่านสายแลนด์และทําการต่อ
โมลดูลเข้ ากับบอร์ ดและต่อสายแลนด์เข้ ากับคอมพิวเตอร์ และทําการสเกนโค้ ดดูข้อมูลที่ขึ ้นในหน้ าจอ
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ การใช้ งานดัง กล่ า วเกิ ด ความคล่ อ งตัว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน
ภายในคลังสินค้ า(ปราโมทย์ วาดเขียน, ศักดา สงดวง, ธนันท์ คณะเจริ ญ, ภัคภูมิ สมภพกุลเวช.
2543: ออนไลน์)
บาร์ โค้ ดยุคใหม่ (QR Code) กับการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย
เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดได้ เข้ ามาช่วยอํานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ อาทิ ด้ านการค้ า โดยนํา
บาร์ โค้ ดมาติดกับตัวสินค้ าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ ในการจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้ า หรื อ
ทางด้ านการจัดการสต๊ อกสินค้ า ช่วยในการตรวจสอบจํานวนสินค้ าคงเหลือได้ อย่างรวดเร็ วและแม่นยํา
ทังนี
้ ้มีการนําบาร์ โค้ ดมาใช้ อย่างแพร่หลายและเป็ นที่นิยมกันมาก จึงทําให้ มีการพัฒนาบาร์ โค้ ด 2 มิติ
้ การที่มีความ
ขึ ้นมารวมทังในปั
้ จจุบนั เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดังนันบริ
แปลกใหม่จึงถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกับความสามารถของโทรศัพท์มือถือที่
เพิ่มขึ ้น และการเติบโตของจํานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยที่นบั วันมีจํานวนมากขึ ้นเป็ น
ทวี คูณ
บริ ก ารรู ป แบบใหม่ ที่ ถูก นํ า เข้ า มาใช้ ง านในประเทศไทยดัง ที่ ก ล่า วไปก่ อ นหน้ า นี ค้ ื อ
“การให้ บริ การเกี่ยวกับบาร์ โค้ ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode)” ซึง่ สามารถนํามาทํางานร่ วมกับ
โทรศัพท์ มือถื อที่มีกล้ องถ่ายรู ป และรองรับเทคโนโลยีนี ้ จึงเป็ นสิ่งที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งที่จะนํา
เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) มาประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็ นด้ านการตลาด หรื อด้ านการจัดการ (r64.wikidot. 2543: ออนไลน์)
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กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทนําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในสองโครงการ
คอร์ แอนด์ พีค (2550: ออนไลน์) บริ ษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ ท อินดัสตรี จํากัด ผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนรายใหญ่ในไทยให้ กับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมประกอบรถจักรยานยนต์
เครื่ องจักรกลทางการเกษตรและเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ได้ สร้ างมาตรฐานให้ กบั ระบบบาร์ โค้ ดเพื่อติดตามและ
บันทึกข้ อมูลวัตถุดิบและสินค้ าพร้ อมขายของบริ ษัทโดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดร่ วมกับคอมพิวเตอร์ พกพา
และสแกนเนอร์ ในการอ่านระบบบาร์ โค้ ด ด้ วยการดําเนินธุรกิจที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ ว บริ ษัทจึง
ต้ องการให้ ระบบติดตามที่ มีประสิทธิ ภาพเพื่อใช้ ในการจัดการสินค้ าคงคลังและวัตถุดิบที่ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทงั ้ หมด โดยก่อนหน้ าที่จะนําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ งานได้ ใช้ พนักงานติดตามและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองด้ วยสัดส่วนสูงสุดถึง 95%หลังจากตัดสินใจนําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ งานนันก็
้
้
นค้ า
ประสบความสําเร็ จทังในส่
้ วนของบริ ษัทและพนักงาน โดยระบบบาร์ โค้ ดได้ แก้ ไขปั ญหาชันวางสิ
จํานวนมาก (เช่น ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นเมื่อพนักงานป้อนข้ อมูลด้ วยตนเอง) และสิ่งสําคัญที่สดุ ก็คือ
ระบบนี ้ได้ ช่วยพนักงานเพิ่มความสามารถในการผลิตและยังปรับปรุงการดําเนินงานให้ รวดเร็ วขึ ้นด้ วย
กลุ่มบริ ษัทไทยซัมมิทนําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในสองโครงการ ได้ แก่ โครงการบาร์ โค้ ดสําหรับสินค้ า
พร้ อมขาย (Finished Goods Bar Code Project) และโครงการบาร์ โค้ ดสําหรับวัตถุดิบ
(Raw Material Bar Code Project) ทังสองโครงการใช้
้
คอมพิวเตอร์ พกพา และสแกนเนอร์ ในการอ่าน
บันทึกข้ อมูล และช่วยติดตามการดําเนินการในโรงงานที่เกี่ยวข้ องกับการเส้ นทางเดินของวัตถุดิบที่
สามารถแบ่งออกเป็ นส่วนส่วน ได้ แก่ กระบวนการนําเข้ า กระบวนการผลิต และกระบวนการส่งออก
ปั จจุบนั บาร์ โค้ ดสําหรับสินค้ าพร้ อมขายที่ใช้ ติดตามกระบวนการส่งออกของสินค้ าพร้ อมขาย และ
บาร์ โค้ ดสําหรับวัตถุดิบที่ใช้ ติดตามกระบวนการนําเข้ าของวัตถุดิบที่นําเข้ ามาจากซัพพลายเออร์ กว่า
300 ราย ประสบความสําเร็ จในการใช้ งานอย่างดี
การจัดการสินค้ าคงคลังในธุรกิจไม้ แปรรู ป : การพยากรณ์ ความสูญเสียและรายได้
ในอนาคต
Joseph C. Toe III, and Dr. Barry Horowitz (2551: ออนไลน์) ได้ ทําการศึกษาการจัดการ
สิน ค้ าคงคลังในธุ รกิ จไม้ แปรรู ปเพื่ อลดการสูญเสียของการดํา เนิ น กิ จ กรรมทางธุรกิ จไม้ แปรรู ปใน
ปั จจุบนั และรายได้ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ ้น โดยการวิจยั นี ้ได้ ทําการวิจยั เพื่อมหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนีย ซึง่
เน้ น ความจํ าเป็ นในการออกแบบคํา ตอบที่ เพิ่ มมูลค่า และลดการสูญเสีย การสูญเสีย รายได้ ทัง้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตที่เชื่อมโยงกับมิติ(ขนาด)ไม้ เกิดขึ ้นเนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกของ
เหล่า นี จ้ ะเกิ ดการสูญ เสี ย ไม้ ในระหว่า งการขนส่ง จากโรงงานไปยัง จุด หมายปลายทางของลูก ค้ า
ประการที่สองคือการเสื่อมสภาพของไม้ ในขณะที่ทํากิจกรรมที่ท่าเรื อ โดยการศึกษาการดําเนินงาน
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ของระบบปั จจุบนั จะใช้ กระดาษในการบันทึกระบุสถานะของไม้ แปรรู ปซึง่ เกิดความสูญเสีย และจะใช้
เวลาในการตรวจสอบสถานะของไม้ แปรรู ปที่ท่าเรื อในระยะเวลานานซึ่งส่งผลต่อสินค้ า การศึกษา
ความเป็ นไปได้ และสภาพทางเศรษฐกิจได้ แก้ ไขปั ญหาโดยใช้ การสแกนบาร์ โค้ ดของแพคเกจทังหมด
้
เพื่อป้องกันการสูญเสียไม้ แปรรู ปและใช้ รหัสสินค้ าเพื่อปรับปรุ งการจัดการของการทํ างานที่ท่าเรื อ
ระบบนี ้จะทําให้ ง่ายสําหรับการปฎิบตั ิงานในการขับรถยกเพื่อให้ สอดคล้ องกับที่เสมียนบันทึกข้ อมูลลง
ในสิน ค้ าคงคลัง และเพื่ อวางไว้ ในสถานที่ เ หมาะสม
และเพิ่ มการทํ า งานที่ สะดวก รวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพทังแก่
้ ผ้ ปู ระกอบการ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องและลูกค้ า
การนําบาร์ โค้ ดมาใช้ สาํ หรับการยืนยันความสมบูรณ์ ของเอกสาร
Teoh Chin Yew (2548: ออนไลน์) ได้ ทําการศึกษาการนําบาร์ โค้ ดมาใช้ สําหรับการยืนยัน
ความสมบูรณ์ ข องเอกสาร ในยุคอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไม่ส ามารถปฏิ เ สธว่า ได้ ว่า เอกสารที่ สํ า คัญ ยัง มี
ความจํ า เป็ นอยู่สํ า หรั บชี วิ ต ประจํ า วัน ของเรา เช่ น การซื อ้ ขายที่ ดิน ก็ ยัง คงต้ อ งมี โ ฉนดที่ ดิน และ
แบบฟอร์ มสัญญาซื ้อขาย อย่างไรก็ตามการปลอมแปลงเอกสารยังคงเกิดขึ ้น ทําให้ เกิดความสูญเสีย
และทํ าให้ เอกสารไม่มีความถูกต้ องสมบูรณ์ การศึกษานี ไ้ ด้ นําเสนอระบบที่ ง่ายรวดเร็ วและมี
ประสิทธิ ภาพที่ให้ ความคุ้มครองความถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ กับเอกสาร การตรวจสอบความถูกต้ อง
สมบูรณ์ ของเอกสารโดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดสองมิติเพื่อเก็บข้ อมูลของเอกสารเพื่อช่วยเพิ่มการปกป้อง
ข้ อมูลที่ถูกต้ องของเอกสาร บาร์ โค้ ดสองมิติสามารถจัดเก็บข้ อมูลความจุสูงและสามารถแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด ความสมบูรณ์ ของข้ อมูลที่เก็บไว้ ในบาร์ โค้ ดจะประกอบด้ วยเนื ้อหาที่เป็ นข้ อความของ
เอกสาร, บันทึกเวลาและหมายเลขการติดตาม การบันทึกเวลาจะใช้ ในการพิสจู น์ว่าจะสร้ างเพจขึ ้นที่
บางระยะเวลาในขณะที่ตวั เลขการติดตามจะใช้ เป็ นหมายเลขประจําตัวของเอกสารที่ถกู สร้ างโดยผู้ใช้
อย่างไรก็ตามก่อนที่ค่าทังหมดเหล่
้
านี ้จะถูกเข้ ารหัสเป็ นบาร์ โค้ ดจะถูกบันทึกเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ของเอกสาร นอกจากนี ้การบีบอัดข้ อมูลจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับเอกสารจะสามารถตรวจสอบความ
สมบูร ณ์ ข องเอกสารโดยการสแกนเป็ นภาพแล้ ว แปลงเป็ นข้ อ ความโดยใช้ แ สงโมดูล Character
Recognition (OCR) เนื ้อหาข้ อความจะถูกเปรี ยบเทียบกับความสมบูรณ์ของข้ อมูลในบาร์ โค้ ด หากมี
ข้ อความแตกต่างที่จุดใดก็หมายความว่าเอกสารได้ ถูกการปลอมแปลงแก้ ไข นอกจากนีร้ ะบบยัง
สามารถปรับปรุงข้ อมูลด้ วยการป้องกันด้ วยรหัสผ่านอีกทางหนึง่ ด้ วย
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การตรวจสอบการเข้ าชัน้ เรียนด้ วยบาร์ โค้ ด
Mohd Firdaus Bin Mahyidin (2550: ออนไลน์) ได้ พฒ
ั นาโดยใช้ บาร์ โค้ ดและระบบบัตร
นักเรี ยนเพื่อตรวจเช็คการเข้ าชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน โดยอดีตอาจารย์ต้องใช้ กระดาษเพื่อเช็คการเข้ าชัน้
เรี ยนของนักเรี ยน โดยปั ญหาที่พบเจอบ่อยๆ คือ เมื่อใช้ กระดาษในการตรวจสอบนักเรี ยนไม่เข้ าชัน้
เรี ยนจะให้ ผ้ ูอื่นลงชื่ อแทนเพื่อแสดงตนในการเข้ าชัน้ เรี ยน โครงการนี จ้ ะช่วยให้ อาจารย์ ลดปั ญหา
ดังกล่าวโดยการตรวจสอบการเข้ าชันเรี
้ ยนโดยอัตโนมัติ การออกแบบโดยใช้ บาร์ โค้ ดและบัตรนักเรี ยน
ระบบจะทํางานโดยได้ รับรหัสบัตรของนักเรี ยนที่จะเปรี ยบเทียบกับบาร์ โค้ ดในการเข้ าถึงฐานข้ อมูล
Graphical User Interface (GUI) โดยใช้ Visual 6.0 ขันพื
้ ้นฐานที่จะทําให้ ฐานข้ อมูลง่ายต่อการเข้ าถึง
สิ่งแรกอาจารย์จําเป็ นต้ องกรอกข้ อมูล เช่น ชื่ออาจารย์ประจําวิชาและรหัสวิชา ส่วนนี ้เป็ นสิ่งสําคัญ
เพราะต้ องการข้ อมูลในส่วนนี ้เพื่อใช้ ในการเชื่อมต่อ หลังจากที่ฐานข้ อมูลพร้ อมก็ดําเนินการเชื่อมต่อ
เพื่อตรวจสอบการเข้ าชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน เมื่อรหัสถูกตรงกับฐานข้ อมูลนักศึกษาข้ อมูลเช่นชื่อและ
หมายเลขรหัส ก็จะเป็ นการตรวจสอบว่านักเรี ยนได้ เข้ าชันเรี
้ ยน แต่ถ้ารหัสไม่ตรงกับฐานข้ อมูลก็จะเป็ น
การบ่งชี ้ว่านักเรี ยนไม่ได้ เข้ าชันเรี
้ ยน โครงการนี ้จะช่วยให้ อาจารย์ผ้ สู อนตรวจสอบนักเรี ยนได้ ง่ายขึ ้น
โดยอัตโนมัติ ซึง่ ในอนาคตหากเทคโนโลยี RFID มีราคาถูกลงก็สามารถนํามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ ้น
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดใน
คลังสินค้ า โดยมีลําดับขันตอนดํ
้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
3.1 กําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 ขันตอนการวิ
้
จยั
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.4 วิธีดําเนินการวิจยั
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ การวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
พนักงานคีย์รับสินค้ า พนักงานคีย์จ่ายสินค้ า พนักงานควบคุมการบรรจุ และพนักงาน
โฟล์คลิฟ จํานวนทังสิ
้ ้น 16 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ
พนักงานคีย์รับสินค้ า พนักงานคีย์จ่ายสินค้ า พนักงานควบคุมการบรรจุ และพนักงาน
โฟล์คลิฟ จํานวนทังสิ
้ ้น 16 คน เนื่องจากจํานวนประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้มีจํานวนที่ไม่มากนัก
ดังนันจึ
้ งนํากลุม่ ประชากรทังหมดมาเป็
้
นกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั

3.2 ขัน้ ตอนการวิจัย
ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดในคลังสินค้ า มี
ขันตอนดั
้
งนี ้
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ศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูป

พิจารณาเนื ้อหา วิธีการ ขันตอนการทํ
้
างาน
ในการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด

พัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด

ประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม

ไม่ผา่ น
ปรับปรุง

ทดลองใช้ งาน

ไม่ผา่ น
ปรับปรุง

ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางโปรแกรมตรวจสอบสุดท้ าย
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภาพประกอบ 9 ขันตอนการวิ
้
จยั
การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดในคลังสินค้ า เป็ นขันตอนในการ
้
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและพัฒนาโปรแกรมการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยระบบบาร์ โค้ ดใน
คลังสินค้ า ดังแสดงในภาพประกอบ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 10 การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดในคลังสินค้ า

3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ แบบฟอร์ มจดบันทึก แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทาง
โปรแกรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. แบบฟอร์ มจดบันทึกเป็ นการเก็ บรวบรวมเวลาขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของแต่ละ
กิจกรรม โดยจัดทําแบบฟอร์ มและให้ กลุ่มตัวอย่างทําการลงบันทึกเวลาในแต่ละกิจกรรม จากนันนํ
้ า
ข้ อมูลมาวิเคราะห์หาจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสม และตรวจสอบตามวิธีการทางสถิติ
2. แบบประเมินจากเชี่ยวชาญทางโปรแกรม จะถูกวัดโดยใช้ แบบประเมินผล ประกอบไป
ด้ วยประสิทธิภาพในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้ านตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ(Function Requirement Test)
2. ด้ านการทํางานได้ ตามฟั งก์ชนั่ งานของระบบ(Function Test)
3. ด้ านความง่ายต่อการใช้ งานระบบ(Usability Test)
4. ด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ(Security Test)
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม จะเป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบบ
มาตราส่วนประเมินค่าแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ดีมาก
เท่ากับ 5 คะแนน
ดี
เท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
เท่ากับ 3 คะแนน
น้ อย
เท่ากับ 2 คะแนน
น้ อยที่สดุ
เท่ากับ 1 คะแนน
การกําหนดคะแนนดังกล่าว กําหนดตามวิธีของลิเคิร์ท(www.edu.tsu.ac.th. 2553:
ออนไลน์)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วย
บาร์ โค้ ดในคลังสินค้ าที่ถกู พัฒนาขึ ้นมา จะถูกวัดโดยใช้ แบบประเมินผลความพึงพอใจในด้ านต่างๆ ซึง่
แบ่งออกเป็ น
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลและรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน เป็ นแบบกรอกข้ อมูล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้ งานระบบการจัดการคลัง
อาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดที่ถกู พัฒนาขึ ้นในด้ านต่างๆ เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ดังนี ้
1. ด้ านความสะดวก สบาย ง่ายต่อการใช้ งาน
2. ด้ านความยืดหยุน่ ในการใช้ งาน
3. ด้ านความรวดเร็วในการทํางาน
4. ด้ านการสื่อสาร และค้ นหาข้ อมูล
5. ด้ านความถูกต้ องและแม่นยําของโปรแกรม

3.4 วิธีดาํ เนินการวิจัย
หลังจากทางผู้วิจัยได้ ทําการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดใน
คลัง สิน ค้ าโดยได้ รับ การตรวจสอบจากผู้เ ชี่ ย วชาญโปรแกรมเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว จึง ทํ า การติดตัง้
อุปกรณ์ ในส่วนของฮาร์ ตแวร์ (Hardware)ที่ได้ กล่าวไปในเบื ้องต้ นภายในคลังอาหารสินค้ าสําเร็ จรู ป
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร (หนองแค) และนําโปรแกรมการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ด
ที่ถูกพัฒนาขึ ้นนันมาทดลองใช้
้
งานจริ ง แล้ วทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยในส่วนของแบบฟอร์ มจด
บันทึกเวลาขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของแต่ละกิจกรรมจะทําการจดบันทึกด้ วยการจับเวลาการทํางานใน
แต่ล ะกิ จ กรรมเพื่ อ นํ า มาหาจํ า นวนที่ เ หมาะสมเพื่ อ นํ า ข้ อ มูล มาวิ เ คราะห์ ส่ว นแบบประเมิ น จาก
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ผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรมจะทําการติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อนําโปรแกรมไปทดสอบเพื่อให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ประเมินผลในแบบสอบถามตามหัวข้ อต่างๆแล้ วนํ า ผลที่ ได้ มาวิเคราะห์ ตามวิธี การทางสถิ ติ ส่ว น
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดในคลังสินค้ าที่
ถูกพัฒนาขึ ้นมาจะเก็บข้ อมูลโดยอธิบายข้ อมูลให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจากนันจึ
้ งนําแบบสอบถามที่มีหวั ข้ อ
ประเมินในด้ านต่างๆให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ประเมินแล้ วนําผลที่ได้ มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ

3.5 สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ โปรแกรม MS – Excel ทําการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน ดังต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาในการรับสินค้ า
2. ระยะเวลาในการจ่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
3. ระยะเวลาในการตรวจสอบย้ อนกลับ(Traceability)
4. ความผิดพลาดในด้ านการจ่ายสินค้ าในรอบ 1 เดือน
5. ผลการประเมินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโปรแกรม
6. ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้ งานระบบ
การจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ ว ย
บาร์ โค้ ด โดยวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิตแิ ละเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี ้
4.1 การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
4.2 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโปรแกรม
4.3 ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้ งานระบบการ
จัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
4.4 ผลการเปรี ยบเทียบการปฎิบตั ิงานโดยนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ หาจํานวนตัวอย่างที่
เหมาะสมที่ค่าความเชื่อมัน่ 95% และใช้ การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม MS-Excel ทําการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ระยะเวลาในการรับสินค้ า ระยะเวลาในการจ่ายสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ า ระยะเวลาในการตรวจสอบย้ อนกลับ(Traceability) และความผิดพลาดในด้ านการจ่ายสินค้ าใน
รอบ 1 เดือน
4.5 ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)
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4.1 การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
ทางผู้วิจยั ได้ มีการออกแบบระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด ดังนี ้
กําหนดพารามิเตอร์
ส่วนของการเข้ าถึง
ส่วนของการทํางานบนเครื่ อง PDA

1

การรับบรรจุ

การขายสินค้ า

การย้ ายสถานที่

การตรวจนับสินค้ า

รหัสการเข้ าถึง

รหัสการเข้ าถึง

รหัสการเข้ าถึง

รหัสการเข้ าถึง

ส่งข้ อมูลมา SERVER
ประมวลผล
สรุป วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล

ภาพประกอบ 11 การออกแบบระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
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4.2 ผลการประเมินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโปรแกรม
การประเมินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
มีดงั นี ้
ตาราง 4 ผลการประเมินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโปรแกรม
ลําดับ
1.

รายการประเมิน
ด้ า นการตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ ร ะบบ(Functional
Requirement Test)
1. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการจ่าย
สินค้ า
2. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการคืน
สินค้ า
3. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการรับ
สินค้ า
4. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการผู้ใช้ งานระบบ

X

S.D.

3.71

0.71

ระดับ
คุณภาพ
มาก

4.00

0.00

มาก

3.80

0.84

มาก

3.80

0.45

มาก

3.20

0.45

ปานกลาง
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ตาราง 4(ต่อ)
ลําดับ

2.

3.

รายการประเมิน
5. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการข้ อมูลในระบบ
6. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการรายงานสรุปยอด
7. ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการแจ้ ง
เตือน
ด้ านการทํางานได้ ตามฟั งก์ ชันงานของระบบ (Function Test)
1. ความถูกต้ องในการจัดเก็บข้ อมูลนําเข้ า
2. ความถูกต้ องในการค้ นหาข้ อมูล
3. ความถูกต้ องในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล
4. ความถูกต้ องในการลบข้ อมูล
5. ความถูกต้ องของผลลัพธ์ที่ได้ จากการประมวลผลใน
โปรแกรม
6. ความถูกต้ องของการผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
8. ความน่าเชื่อถือได้ ของระบบ
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พฒ
ั นากับระบบงานจริง
การป้องกันข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น
ด้ านความง่ ายต่ อการใช้ งานระบบ (Usability Test)
1. ความง่ายต่อการใช้ งานของระบบ
2.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมในการใช้ สีของตัวอักษรและรูปภาพ
5. ความเหมาะสมในการใช้ ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
6. ความเหมาะสมในการใช้ สญ
ั ลักษณ์หรื อรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย
7.ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้ าจอภาพ
8.ความเหมาะสมในการปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบกับผู้ใช้
9.ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
10.คําศัพท์ที่ใช้ ผ้ ใู ช้ มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบตั ิตามได้
โดยง่าย

X

S.D.

4.40
3.80
3.00

0.55
0.45
1.00

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

3.84
4.00
4.20
3.40
3.40
4.00

0.71
0.00
0.45
0.55
0.55
0.71

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.80
4.20
4.20
4.00
3.20
3.58
4.20
3.20
3.20
3.40
3.60
3.60

0.84
0.45
0.84
1.00
0.84
0.54
0.45
0.45
0.45
0.55
0.55
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.80
3.60
3.60
3.60

0.45
0.55
0.55
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 4(ต่อ)
ลําดับ
4.

รายการประเมิน
ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อมู ล ในระบบ (Security
Test)
1.การกําหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้ าใช้
ระบบ
2.การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งานของผู้ใช้ ระบบในระดับต่างๆ
3.การควบคุมให้ ใช้ งานตามสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
4.การป้องกันการกําหนดรหัสผ่านอย่างง่าย
5.การป้องกันการล้ มเหลวของข้ อมูลในระบบ
รวม

X

S.D.

4.24

0.60

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด

4.40

0.55

มากที่สดุ

4.20
4.20
4.40
4.00
3.79

0.84
0.84
0.55
0.00
0.67

มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก

จากตาราง 4
ผลการประเมินจากแบบสอบถามผู้เ ชี่ ยวชาญทางด้ านโปรแกรมของ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า ผลการประเมินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโปรแกรมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้ านของการประเมินพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
ด้ านการตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ(Functional Requirement Test) ด้ านการทํางานได้ ตาม
ฟั งก์ชนั งานของระบบ (Function Test) และด้ านความง่ายต่อการใช้ งานระบบ (Usability Test) มีผล
การประเมินในระดับมาก ส่วนด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ (Security Test) มีผล
การประเมินในระดับมากที่สดุ

4.3 ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้ งานระบบ
การจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ป
ด้ วยบาร์ โค้ ดในคลังสินค้ าที่ถกู พัฒนาขึ ้นจากแบบสอบถามที่ทําการสํารวจมีลกั ษณะข้ อมูลทัว่ ไปของ
กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม
เมื่อได้ สํารวจกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 16 คน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทังหมดเพศชาย
้
ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 30 - 40 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 62.50 อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 4 คน
คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 25.00 และอายุ 20 – 30 ปี มีเพียง 2 คน คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 12.50
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วุฒิการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. จํานวน 15
คน คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 93.75 และวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี เพียง 1 คน คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ
6.25
ประสบการณ์ ทํางานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน 2 – 3 ปี
จํานวน 7 คน คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 43.75 และประสบการณ์ทํางาน 1 – 2 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ 37.50 และประสบการณ์ทํางานมากกว่า 3 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ
18.75
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ตาราง 5 ผลความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

รายการประเมินความพึงพอใจ
ด้ านความสะดวก สบาย ง่ ายต่ อการใช้ งาน
1. เมนูการทํางานเข้ าใจง่าย สะดวกในการใช้ งาน
2. เมนูการสืบค้ นง่ายต่อการใช้ งาน
3. ขันตอนในการใช้
้
งานง่าย สะดวก สบาย
4. อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัย ใช้ งานง่าย
5. ความเหมาะสมกับสภาพการทํางาน
ด้ านความยืดหยุ่นในการใช้ งาน
1. มีคําแนะนําและตอบข้ อสงสัยอย่างชัดเจน
2. มีการแจ้ งเตือนเมื่อมีการทํางานที่ผิดพลาด
3. มีการรองรับปั ญหาที่อาจพบเจอ
4. มีฟังก์ชนั่ ช่วยเหลือเมื่อพบปั ญหาจากการทํางาน
ด้ านความรวดเร็วในการทํางาน
1. การรับ-ส่งข้ อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
2. ข้ อมูลมีสถานะเป็ นปั จจุบนั
3. แก้ ไขปั ญหาจากการทํางานได้ รวดเร็ว
4. การบ่งชี ้ข้ อมูล-ปั ญหาในการทํางานได้ รวดเร็ว
ด้ านการสื่อสาร และค้ นหาข้ อมูล
1. ข้ อมูลมีเพียงพอต่อความต้ องการ
2. ตัวอักษรมีความเหมาะสม(ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
3. ความชัดเจน ถูกต้ อง น่าเชื่อถือของข้ อมูล

X

S.D.

3.81
4.00
3.94
3.50
3.81
3.81
3.61
3.81
3.44
3.50
3.69
3.63
3.94
3.50
3.38
3.69
3.79
3.88
3.75
3.75

0.42
0.00
0.25
0.63
0.40
0.40
0.61
0.40
0.51
0.63
0.79
0.49
0.25
0.52
0.50
0.48
0.41
0.34
0.45
0.45

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 5(ต่อ)
ลําดับ

รายการประเมินความพึงพอใจ

5.

ด้ านความถูกต้ องและแม่ นยําของโปรแกรม
1. ข้ อมูลมีความถูกต้ องและแม่นยํา
2. มีการทํางานเป็ นลําดับขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
3. ข้ อมูลในระบบกับหน้ างานมีความถูกต้ อง
รวม

X

S.D.

3.88
4.00
3.69
3.94
3.74

0.33
0.00
0.48
0.25
0.48

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้ งานระบบการจัดการคลังอาหาร
สําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด จํานวน 16 คน พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้ าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างหรื อพนักงานผู้ใช้ งานระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
มีความเห็นว่าด้ านความสะดวก สบาย ง่ายต่อการใช้ งาน ด้ านความยืดหยุ่นในการใช้ งาน ด้ านความ
รวดเร็วในการทํางาน ด้ านการสื่อสาร และค้ นหาข้ อมูล และด้ านความถูกต้ องและแม่นยําของโปรแกรม
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากทุกหัวข้ อ

4.4 ผลการเปรียบเทียบการปฎิบตั งิ าน
ตาราง 6 ผลการเปรี ยบเทียบการปฎิบตั งิ าน
การปฎิบตั ิงาน
ระยะเวลาในการรับสินค้ า(นาที)
ระยะเวลาในการจ่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า(นาที)
ระยะเวลาในการตรวจสอบย้ อนกลับ(Traceability)(นาที)
ความผิดพลาดในด้ านการจ่ายสินค้ าในรอบ 1 เดือน (ครัง้ )

ก่อนพัฒนาระบบ
S.D.
μ1

หลังพัฒนาระบบ
μ2
S.D.

4.81
56.29
27.43
4.00

4.74
46.82
15.46
0.00

0.61
5.11
3.01
2.00

0.59
5.32
1.45
0.00

จากผลการเปรี ยบเทียบการปฎิบตั ิงานก่อนพัฒนาระบบและหลังพัฒนาระบบผู้วิจยั ได้ นํา
ข้ อมูลดังกล่าวมาทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ t-test ที่คา่ ความเชื่อมัน่ 95% (α=0.05) พบว่าข้ อมูล
เวลาในการรับสินค้ าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ แต่เวลาในการจ่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าและเวลา
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ในการตรวจสอบย้ อนกลับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ขันตอนในการรั
้
บสินค้ านันเป็
้ นขันตอนการทํ
้
างานเดิมที่ไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนพัฒนาระบบและ
หลังพัฒนาระบบ แต่ในส่วนของขันตอนการจ่
้
ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าและขันตอนการตรวจสอบย้
้
อนกลับ
างานที่ดีขึ ้นและแตกต่างไปจากขันตอนการทํ
้
างานก่อนพัฒนาระบบ ซึ่งถ้ า
ได้ พฒ
ั นาขันตอนการทํ
้
พิจารณาถึงขันตอนการทํ
้
างานในด้ านการรับบรรจุอย่างเดียวจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่าง แต่จากการ
ปฎิบตั ิงานเป็ นการทํางานที่เกิดสมํ่าเสมอก็พบว่าส่วนต่างของเวลาที่สามารถลดลงได้ ในแต่ละวันเป็ น
งแต่
้ ขนตอนรั
ั้
บบรรจุจนถึงการจ่ายอาหารนัน้
จํานวนมาก และถ้ ามองการปฎิบตั ิงานทังกระบวนการตั
้
จะสามารถเพิ่ม ประสิทธิ ภาพและลดเวลาในการทํ า งานได้ เ ป็ นอย่า งมาก อี ก ทัง้ ยังช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายให้ แก่การทํางานของพนักงานด้ วย
จากตาราง 6 พบว่าระยะเวลาในการรับสินค้ าก่อนพัฒนาระบบโดยเฉลี่ย 4.81 นาที แต่
หลังจากการนําระบบมาใช้ จะใช้ เวลาโดยเฉลี่ย 4.74 นาที ระยะเวลาในการจ่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าก่อน
พัฒนาระบบโดยเฉลี่ย 56.29 นาที แต่หลังจากการนําระบบมาใช้ จะใช้ เวลาโดยเฉลี่ย 46.82 นาที
ระยะเวลาในการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) ก่อนพัฒนาระบบโดยเฉลี่ย 27.43 นาที แต่
หลังจากการนําระบบมาใช้ จะใช้ เวลาโดยเฉลี่ย 15.46 นาที และความผิดพลาดในด้ านการจ่ายสินค้ า
ในรอบ 1 เดือนก่อนพัฒนาระบบจะเกิดความผิดพลาดโดยเฉลี่ย 4 ครัง้ แต่หลังจากการนําระบบมาใช้
จะไม่พบความผิดพลาดในการจ่ายสินค้ าเกิดขึ ้นเลย

4.5 ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)
งบประมาณในการลงทุนทังระบบ
้
เท่ากับ 521,090 บาท คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ลดลงได้ เท่ากับ
28,700 บาท/เดือน (ค่าใช้ จ่ายผันแปรทังหมด)
้
จะมีระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) ของการ
พัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด เท่ากับ 18.16 เดือน หรื อ 1.51 ปี
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูป
ด้ วยบาร์ โค้ ด และเพื่อให้ การจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ วยระบบที่
ได้ พฒ
ั นาขึ ้น โดยพัฒนาจากการทํางานในรูปแบบเดิมซึง่ ใช้ การจดบันทึกและเอกสารเป็ นจํานวนมาก
มาเป็ นการใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการทํางานและเก็บข้ อมูลแทน ทางผู้วิจยั ได้ สรุ ปผล อภิปรายผล และ
ข้ อเสนอแนะดังนี ้

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่าการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดจะทําให้
การทํางานในด้ านการรับสินค้ ามีระยะเวลาการทํางานที่ลดลง 0.07 นาที หรื อคิดเป็ นเวลาที่ลดลง
ร้ อยละ 1.47 ในด้ านการทํางานด้ านการจ่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า มีระยะเวลาในการทํางานที่ลดลง
9.47 นาที หรื อคิดเป็ นเวลาที่ลดลงร้ อยละ16.83 ในด้ านการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability)
มีระยะเวลาการทํางานที่ลดลง 11.97 นาที หรื อคิดเป็ นเวลาที่ลดลงร้ อยละ 43.64 ความผิดพลาดใน
การจ่ายสินค้ าในรอบ 1 เดือน เท่ากับ 0 ครัง้ จากเดิมซึง่ มีความผิดพลาดในการจ่ายสินค้ าโดยเฉลี่ยใน
รอบ 1 เดือน เท่ากับ 4 ครัง้ หรื อคิดเป็ นจํานวนครัง้ ความผิดพลาดในรอบ 1 เดือนที่ลดลง
400 เปอร์ เซนต์ และมีระยะเวลาคืนทุน(Pay Back Period)ของการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหาร
สําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด เท่ากับ 18.16 เดือน หรื อ 1.51 ปี จากผลการสํารวจความพึงพอใจจากการใช้
งานระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ การสํารวจความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 16 คน ให้ ผลการประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผลลัพ ธ์ ทัง้ หมดเหล่า นี ไ้ ด้ เ กิ ด จากประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลของระบบการจัดการคลัง อาหาร
สําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น

5.2 อภิปรายผล
จากงานวิจัยดังกล่าวนัน้ พบว่าเมื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการคลังสินค้ าที่มีลกั ษณะ
รู ปแบบเดียวกันก็จะสามารถช่วยให้ การจัดการและการทํางานในคลังสินค้ าการทํางานที่รวดเร็ ว และ
ความถูกต้ องในการทํางาน ซึง่ ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ล้ วนให้ ผลที่สอดคล้ องกับงานวิจยั คอร์ แอนด์ พีคที่
พบว่าทําให้ การทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ ้นจากการพัฒนาระบบ
การจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
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ดังนันการพั
้
ฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นเป็ น
ระบบที่มีประสิทธิ ภาพเพื่ อช่วยให้ พนักงานสามารถทํางานได้ สะดวก สบาย ง่ายมากขึน้ ลดความ
ผิดพลาดจากการทํางานลง และนําไปใช้ กบั คลังสินค้ าในลักษณะเดียวกันเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมในคลังสินค้ าเท่านันเพื
้ ่อช่วยในการบริ หารจัดการคลังให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสามารถนําข้ อมูลไปต่อยอดในส่วนอื่นๆต่อไปเพื่อให้ ระบบสารสนเทศมีการเชื่อมโยงกันทังระบบ
้
ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการบูรณาการที่เพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอเพื่อการทําวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดในรู ปแบบต่างๆบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตบ้ าง เพื่อเพิ่มความสะดวก ตอบสนองความต้ องการของพนักงาน และสามารถ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่
2. ควรทําวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้ าในรูปแบบอื่นๆ เพื่อวัดผลและ
เปรี ยบเทียบถึงในประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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ภาคผนวก ก
แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม
ของการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
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แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม
ของการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
คําชี้แจง
แบบประเมินความคิดเห็นชุดนี ้ จัดทําขึน้ เพื่อใช้ ประเมินความคิดเห็นเกี่ ยวกับการพัฒนา
ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการพัฒนาระบบการ
จัดการคลังอาหารสําเร็ จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ดที่ ได้ พัฒนาขึน้ ซึ่งแบบสอบถามนี ้ ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลความคิดเห็นการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
ในฐานะที่ท่านเป็ นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านโปรแกรม ขอได้ โปรดพิจารณาและกรุณา
ตอบคําถามให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง เพราะคําตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาระบบในครัง้ นี ้ เพื่อที่ผ้ พู ฒ
ั นาจะได้ นําข้ อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุง/พัฒนาระบบต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่งที่ท่านได้ กรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบประเมิน
ในครัง้ นี ้
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ตอนที่ 1
ข้ อมูลความคิดเห็นการพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความคิดเห็นตอนที่ 1 นี ้ เป็ นการสอบถามข้ อมูลความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ซึง่ แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
1.1 ด้ านการตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ (Functional Requirement Test)
1.2 ด้ านการทํางานได้ ตามฟั งก์ชนั งานของระบบ (Functional Test)
1.3 ด้ านความง่ายต่อการใช้ งานระบบ (Usability Test)
1.4 ด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ (Security Test)
2. ในการตอบแบบประเมินตอนที่ 1 นี ้ ขอความกรุณาให้ ทา่ นดําเนินการดังนี ้
ทําเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องในแบบประเมินที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ โดยตัวเลขแต่ละด้ านมีความหมายดังนี ้
5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้ อย
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้ อยที่สดุ
ตัวอย่างการประเมิน
รายการประเมิน
การออกแบบระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูป

ระดับ
5

4
3

3

2

1
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แบบประเมินด้ านการตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ (Functional Requirement Test)
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับ
5

4

3

2

1

2

1

ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการจ่ายสินค้ า
ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการคืนสินค้ า
ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการรับสินค้ า
ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการผู้ใช้ งานระบบ
ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการข้ อมูลในระบบ
ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการรายงานสรุปยอด
ความสามารถของระบบในด้ านการจัดการในส่วนการแจ้ งเตือน

แบบประเมินด้ านการทํางานได้ ตามฟั งก์ ชันงานของระบบ (Function Test)
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ความถูกต้ องในการจัดเก็บข้ อมูลนําเข้ า
ความถูกต้ องในการค้ นหาข้ อมูล
ความถูกต้ องในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล
ความถูกต้ องในการลบข้ อมูล
ความถูกต้ องของผลลัพธ์ที่ได้ จากการประมวลผลในโปรแกรม
ความถูกต้ องของการผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
ความน่าเชื่อถือได้ ของระบบ
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พฒ
ั นากับระบบงานจริง
การป้องกันข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น

ระดับ
5

4

3
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แบบประเมินด้ านความง่ ายต่ อการใช้ งานระบบ (Usability Test)
รายการประเมิน

ระดับ
5

4

3

2

1

2

1

ความง่ายต่อการใช้ งานของระบบ
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมในการใช้ สีของตัวอักษรและรู ปภาพ
5. ความเหมาะสมในการใช้ ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
6. ความเหมาะสมในการใช้ สญ
ั ลักษณ์หรื อรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย
7. ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้ าจอภาพ
8. ความเหมาะสมในการปฏิสม
ั พันธ์โต้ ตอบกับผู้ใช้
9. ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
10. คําศัพท์ที่ใช้ ผ้ ใู ช้ มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบต
ั ิตามได้ โดยง่าย
1.

แบบประเมินด้ านการรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ (Security Test)
รายการประเมิน
การกําหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้ าใช้
ระบบ
9.
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งานของผู้ใช้ ระบบในระดับต่าง ๆ
10. การควบคุมให้ ใช้ งานตามสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
11. การป้องกันการกําหนดรหัสผ่านอย่างง่าย
12. การป้องกันการล้ มเหลวของข้ อมูลในระบบ
8.

ระดับ
5

4

3
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ตอนที่ 2
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
โปรดแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงในการให้ ข้อมูลที่เป็ นจริงจากท่ าน

78

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้ งาน
ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
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แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้ งาน
ระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามความพึง พอใจของการใช้ ง านระบบการจัด การคลัง อาหารสํ า เร็ จ รู ป ด้ ว ย
บาร์ โค้ ดนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูป
ด้ วยบาร์ โค้ ดที่พฒ
ั นาขึ ้นซึง่ มีผลต่อการปฎิบตั งิ านของพนักงาน
แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ในการตอบแบบสอบถามนี ้ ขอความกรุณาให้ ท่านดําเนินการดังนี ้
ทําเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
โดยตัวเลขแต่ละด้ านมีความหมายดังนี ้
5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้ อย
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้ อยที่สดุ
ตัวอย่าง
ระดับ
รายการ
5 4 3 2 1
3
การออกแบบระบบ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง โดยข้ อมูลนี ้จะนํามาใช้ ใน
การประเมินความพึงพอใจการใช้ งานระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็ จรูปด้ วยบาร์ โค้ ดที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
ในภาพรวม ซึง่ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนํามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
จัดการคลังอาหารสําเร็ จรูป เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ าน
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แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้ งานระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรู ปด้ วยบาร์ โค้ ด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่ องหมาย 9 หน้ าข้ อความต่อไปนี ้)
1.เพศ
2.อายุ
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
4.ประสบการณ์ ทํางาน

ชาย
หญิง
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
มัธยมต้ น
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
น้ อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
2-3 ปี
3 ปี ขึ ้นไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ งาน(กรุณาทําเครื่ องหมาย 9หน้ าข้ อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ )
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ด้ านความสะดวก สบาย ง่ ายต่ อการใช้ งาน
1.1 เมนูการทํางานเข้ าใจง่าย สะดวกในการใช้ งาน
1.2 เมนูการสืบค้ นหาง่ายต่อการใช้ งาน
1.3 ขันตอนในการใช้
้
งานง่าย สะดวก สบาย
1.4 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัย ใช้ งานง่าย
1.5 ความเหมาะสมกับสภาพการทํางาน
2. ด้ านความยืดหยุ่นในการใช้ งาน
2.1 มีคําแนะนําและตอบข้ อสงสัยอย่างชัดเจน
2.2 มีการแจ้ งเตือนเมื่อมีการทํางานผิดพลาด
2.3 มีการรองรับปั ญหาที่อาจพบเจอ
2.4 มีฟังก์ชนั่ ช่วยเหลือเมื่อพบปั ญหาจากการทํางาน
3. ด้ านความรวดเร็วในการทํางาน
3.1 การรับ-ส่ง ข้ อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
3.2 ข้ อมูลมีสถานะเป็ นปั จจุบนั
3.3 แก้ ไขปั ญหาจากการทํางานได้ รวดเร็ ว
3.4 การบ่งชี ้ข้ อมูล-ปั ญหาในการทํางานได้ รวดเร็ ว
4. ด้ านการสื่อสาร และค้ นหาข้ อมูล
4.1 ข้ อมูลมีเพียงพอต่อความต้ องการ
4.2 ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
4.3 ความชัดเจน ถูกต้ อง น่าเชื่อถือของข้ อมูล
5. ด้ านความถูกต้ องและแม่ นยําของโปรแกรม
5.1 ข้ อมูลมีความถูกต้ องและแม่นยํา
5.2 มีการทํางานเป็ นลําดับขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
5.3 ข้ อมูลในระบบกับหน้ างานมีความถูกต้ อง

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ ( ปั ญหาและอุปสรรคที่พบเจอจากการใช้ งานระบบที่พัฒนาขึน้ )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81

ภาคผนวก ค
รูปแบบหน้ าต่ างของโปรแกรมและคู่มือการทํางาน

82

หน้ าต่ างโปรแกรมและคู่มือการทํางาน
เรื่ อง การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสําเร็จรูปด้ วยบาร์ โค้ ด
NO.
1.

Display

ส่วนการทํางานบนเครื่ อง PDA

การรับบรรจุ

2.

การขายสินค้ า

การย้ ายสถานที่จดั เก็บ
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NO.
3.

Display

คูม่ ือการทํางานการรับบรรจุ
4.

คูม่ ือการทํางานการตรวจนับสินค้ า
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NO.
5.

Display

คูม่ ือการทํางานการจ่ายสินค้ า
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ภาคผนวก ง
รายนามผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรม
1. นายสุรศักดิ์ เชียงหว่อง
2.
3.
4.
5.

วิศวกรไฟฟ้ า 4 หน่วยงานวิศวกรรม บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(หนองแค)
นายรณชัย สุวฒ
ั นกร
วิศวกรไฟฟ้ า 4 สํานักวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(มหาชัย)
นายเกรี ยงศักดิ์ หาญปิ ยนันท์
ผู้ช่วยผู้จดั การสํานักคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีพีเอฟไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
นายชิตพล คงทน
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ าย บริ ษัท ซีพีเอฟไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
นายนพดล จ.จิตต์เจริ ญชัย
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจออนไลน์ บมจ.เทเวศประกันภัย
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั
สถานที่ทํางานปั จจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554

นายศุภฤกษ์ ศิลปรัตนาภรณ์
22 สิงหาคม 2528
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
326 ซ.ร่มเกล้ า 19/1 แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
วิศวกรอุตสาหการ
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(หนองแค) จังหวัดสระบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าฯพระนครเหนือ
วศ.ม. การจัดการทางวิศวกรรม
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

