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บทคัดย่อ 
  การศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI กรณีศึกษาของ บริษัท เอ็มเอส 

ซี พีอาร์ สอง จ ากัด ผู้จัดท าจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยี 
AI ในส่วนของการจัดเก็บชิ้นส่วนยางแปรรูปอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถยนต์และวิธีการ
แก้ปัญหาของการจัดเก็บและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการน าเอาผลการศึกษาที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจในอนาคต และยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการการคลังสินค้า 

 จากการศึกษาการส่งออกชิ้นส่วนยางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผู้จัดท าได้มี
การศึกษาการน าเทคโนโลยี  AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาคลังสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่เกิดจาก Human Error พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพทันสมัย มี
การประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ประกอบกับเทคโนโลยี ที่สามารถก าจัดปัญญาหาในส่วนต่างๆอย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบ พนักงานลดอัตราการบาดเจ็บจากการยกของหนัก 
ลดความเคียดที่เกิดจากความเร่งรีบ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของระบบสารสนเทศและ 
เทคโนโลยี AI ให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้ทราบถึงการจัดการ
คลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI อีกทั้ง การจัดเก็บชิ้นส่วนยางแปรรูปอะไหล่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์และวิธีการแก้ปัญหาของการจัดเก็บและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้บริษัทยังมีการ
วางแผน นโยบาย แนวคิด กระบวนการด าเนินงาน และการพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น   
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน เราก าลังเ ร่ิมที่จะเห็นคลังสินค้าอัจฉริยะที่ก่อตัวขึ้นมากในตอนนี้
วิวัฒนาการของคลังสินค้าเกิดจากการขยายของภาคธุรกิจอีคอมเมิสร์ซในทวีปเอเชียเป็นบางส่วน 
ส าหรับประเทศไทย มูลค่าของตลาดอีคอมเมิสซ์ในปี 2015 ได้สูงถึง 2.1 ล้านล้านบาทและ มีผู้บริโภค
ชาวไทยประมาณ 1 ล้านคนที่ท าการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจ า คลังสินค้าจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ตนเองเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ การศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifical intrlligence : 
AI ) ได้เผยให้เห็นถึงการค้นพบที่น่าสนใจจ านวนมากที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
และแนวโน้มโดยผู้ที่ท าการตัดสินใจส าหรับ 3-4ปี ข้างหน้าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการคลัง
อย่างน้อย 74 % ได้วางแผนที่จะตระเตรียมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแก่พนักงาน ซึ่งจะเพิ่มการ
มองเห็นในการท างานและการปฏิบัติงานอัตโนมัติที่จะเข้ามาแทนระบบ Manual ยกตัวอย่างเช่น 
หุ่นยนต์หยิบสินค้า ในขณะที่บางบริษัทยังใช้คนหยิบสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น 
ตอนนี่มีหลายบริษัทที่ได้เปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์หยิบของตามออดเดอร์ ซึ่งก็มีผู้ผลิตให้เหลอกหลากหลาย
บริษัทเช่น IAM Robotics, Grey Orange หรือ Bleum เคร่ืองเหล่านี้มักจะเป็นรถเข็นที่สามารถเคลื่อนที่
ไปได้เองในคลังสินค้าโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์และสามารถหยิบสินค้าตามค าสั่งได้อย่างถูกต้องและ
ประหยัดเวลาจากการค านวณด้วยระบบ AI มนุษย์เป็นเพียงผู้ควบคุมและป้อนค าสั่ง 
 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artifical intrlligence : AI ) เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถเข้ามารองรับในส่วนที่อาจจะเกิด Human Error ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
การ กระท าของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ของระบบการท างานลักษณะของ
ความผิดพลาดที่ขึ้นจากคนมี2 ประเภทคือความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่ได้คิดล่วงหน้าเอาไว้ 
ก่อนเช่นการลืมของ



 
 
 

การลืมอ่านค่าจากเคร่ืองมือ ความเร่งรีบ หรือการหยิบชิ้นส่วนผิดมาประกอบรวมถึงกรณีที่เรียกว่า
อุบัติเหตุ ความผิดพลาดที่เกิดจากเกิดจากความตั้งใจ เป็นการผิดพลาดที่เกิดจากการกระท า หรือท า 
โดยพนักงานเชื่อว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องเช่น การเร่งอุณหภูมิในเคร่ืองฉีดยางลงท าให้งานเสียหาย                     
 บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สองจึงมีแนวคิดที่น าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Artifical 
intrlligence : AI )มาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยการท างานแบบอัตโนมัติส่วนของ
สารสนเทศ การบริหาร การจัดวางสินค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิในด้านการจัดการพื้นที่ การประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ดังนั้นผู้จัดท าโครงการจึงเลือกศึกษา“การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI” 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ
จ าหน่ายยางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ มีการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองพร้อมกับการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยี AI 
 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บชิ้นส่วนยางแปรรูปอะไหล่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของการจัดเก็บสินค้า และการใช้พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้จากผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจและเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 5.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดท าโครงการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.รู้วิธีการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI ได้ 
 2. รู้วิธีการจัดเก็บอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. รู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า 
 4. สามารถเผยแพร่ความรู้จากผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจและเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI 



บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
ประวัตบิริษัทและการด าเนินธุรกิจซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ประวัติความเป็นมาของบรษิัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที่ 
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติของบริษัท  เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
  เร่ิมก่อตั้ง  พ.ศ.2517  โดยคุณชาลี  และคุณจ าเนียร  พึ่งสุจริต ภายใต้ชื่อ หจก. เอ็ม 
เอส ซี การยาง  สถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่ ถนนประชาชื่น ย่านเตาปูน เนื่องจากสถานที่คับแคบ และ
ห่างไกลกับลูกค้า จึงได้ย้ายมาที่ส าโรง และเปลี่ยนชื่อเป็น หจก.เอ็ม เอส ซี การยาง และพลาสติก  
(2525) ภายหลังเปลี่ยนชื่ออีกคร้ังหนึ่งเป็น บริษัท  เอ็ม  เอส  ซี  พีอาร์  สอง จ ากัด  เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน  2530 โดยมีทุนจดทะเบียน 40,000,000  บาท  สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 100%   
  - บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1414/1 หมู่ 10 ซอยวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

  - เน้ือที่ประมาณ 860 ตารางวา   

  -มีพนักงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย   

  - ฝ่ายบริหารและฝ่ายส านักงาน 30 คน 

  - ฝ่ายโรงงาน 170 คน 

  บริษัท  เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด เป็นผู้ด าเนินธุรกิจประเภท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาง , 
ประเก็นยาง, อะไหล่ยางรถมอเตอร์ไซด์, อะไหล่ยางรถยนต์, อะไหล่ยางโอริง,รับจ้างผลิตยางตาม
ตัวอย่างของลูกค้าและตาม Specification และยังรับจ้างผลิต ซีลยาง,ยางโอริง,ยางรองแท่นเคร่ือง,ท่อ
ยางใช้ในเคร่ืองมือสัตว์แพทย์,ชิ้นส่วนยางในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนยางในรถจักรยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมประกอบจักรยานยนต์ บ .ฮอนด้า บ.คาวาซากิ
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บ.ไทยซัมมิทออโต้พาร์ท บ. มาลาเคมีคอล และอ่ืนๆอีกหลายอุตสาหกรรม และยางในเคร่ืองมือปศุ
สัตว์ จุกยางต่างๆ โอริง เรามีความช านาญมายาวนานถึง 45 ปี จากรุ่นสู่รุ่น และเรามีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และมีการบริการที่ดี ผลิตของคุณภาพ และส่งมอบตรงเวลา โดยผลิตเพื่ อ
จ าหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศ 95 เปอร์เซ็นต์ และส่งออกต่างประเทศ 5  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเป็นการ
ผลิตตามค าสั่งของลูกค้าโดยมีก าลังการผลิตดังนี้ 
  - ก าลังการผลิตประมาณ 70 ตัน/เดือน หรือ 840 ตัน/ปี  
  - ยอดขายประมาณ 12 ล้านบาท/เดือน หรือ 140 บาท/ปี 
   บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด มีความมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยาง
ที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ด้วยการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าตลอดจน
การให้บริการส่งมอบ สินค้าได้ทันเวลาพอดี  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายสูงสุด  รวมทั้งการพัฒนา สินค้าทุกชนิดที่ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ
สูงสุด ให้สมกับค าขวัญของบริษัทที่ว่า 
  - สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว 

  - สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท 

   - ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดท าระบบการจัดการ กิจกรรมต่างๆ ตามที่ลูกค้า
ร้องขอ 

  - มีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ดี และมีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยาวนาน 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน 

 

             ภาพที่ 2.1 ป้ายหน้าบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 

             
ภาพที่ 2.2 โลโก้บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด
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3. ผังองค์กร

                                                                                                                                                                                                                                     

ภาพที่ 2.3 แผนผังองค์กรบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด
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ภาพที่ 2.4 Production Line 
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4. แผนท่ี 

บริษัทตั้งอยู่เลขที่  1414/1 หมู่ 10 ซอยวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง          
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 
      ภาพที่ 2.5 แผนที่บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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5. นโยบาย/วิสัยทัศน ์

นโยบายคุณภาพ/วิสัยทัศน์ของบริษัท 
  เรามุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรมชั้นสูง
และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การผลิตด้วยความเป็นเลิศ คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
การที่บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด ตัดสินใจน าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 
มาใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตก็เพื่อเป็นการยืนยันให้ลูกค้าได้ทราบถึงความตั้งใจจริงในการที่จะ
รักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้คงไว้อย่างต่อเน่ืองและพยายาม พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกด้วย
วิวัฒนาการที่ทันสมัย บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้าง
ความสัมพันธ์และการบริการที่ดีในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
ดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการดังนี้ 
  1. ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าพึง
พอใจด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบการบริหารงานด้านคุณภาพที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 

       3. พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความสัมพันธ์และให้บริการที่ดีต่อกัน ต่อผู้จัด
จ าหน่ายสินค้า ให้บริษัทและลูกค้าด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ 

         4. ดูแลระบบการจัดการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

        5. พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพและผลักดันให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ 

ระบบคุณภาพของ บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในบริษัท ได้แก่  ประเก็นยาง 
อะไหล่ยางรถมอเตอร์ไซด์ อะไหล่ยางรถจักรยานยนต์และอะไหล่ยางโอริง บริษัทถือว่าการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ ตลอดมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติ
ตามระเบียบ ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเพื่อ ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ทุกข้อก าหนด 
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วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางและรับจ้างผลิตอะไหล่ยาง ส่งลูกค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด สินค้ามีความปลอดภัยและได้ตามมาตรฐาน
ตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและยังสามารถลดของเสียจากงานทุกชนิด แบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

พนัธกิจ 

  พันธกิจของเราคือ  เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางที่ประสบความส าเร็จสูงสุด  ผลิตสินค้า
ได้ตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าได้ทันตามเวลาที่ลูกค้าก าหนด มีการพัฒนา
และปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเน่ือง 

6. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด 

 1. ยางพักเท้า 

  คุณสมบัติ : เป็นอะไหล่ประกอบรถจักรยานยนต์ ใช้ส าหรับใส่ที่พักเท้า 

  

 ภาพที่ 2.6 ยางพักเท้า 
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2. ยางกันกระชากล้อ 
คุณสมบัติ : เป็นลูกยางกันกระชากดุมสเตอร์หลังของรถจักรยานยนต์ ใช้เพื่ป้องกัน

การกระชาก 

 
ภาพที่ 2.7  ยางกันกระชากล้อ 

 
 
 
3. Rubber Part 
คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนยางซึ่งจะมีการน าไปแปลรูปและสามารถใช้งานได้

หลากหลาย เช่น 0RING เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 2.8 Rubber Part 
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4. ยางโอริง 

คุณสมบัติ : ยางโอริงจะถูกใช้งานในชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
จักรกลต่างๆ  จะท าหน้าที่เป็นซีล(Seal) กันรั่วซึมของของไหล(Fluid) 

 
ภาพที่ 2.9 ยางโอริง 

 
 
5. ยางหุ้มคันสตาร์ท 

  คุณสมบัติ : เป็นยางหุ้มคันสตาร์ทของรถจักรยานยนต์ การใช้งานเพื่อหุ้มคัสตาร์ท 

                               
 

ภาพที่ 2.10 ยางหุ้มคันสตาร์ท 
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6. ยางกันกระแทก โช๊คอัพ 

  คุณสมบัติ : คืออุปกรณ์ที่มีความส าคัญชนิดหนึ่ง อยู่ในระบบรองรับของ
รถจักรยานยนต์ เพื่อลดการกระแทก การใช้งานใช้กับลดจักรยานยนต์เพื่อลดการกระแทก 

 

 
ภาพที่ 2.11 ยางกันกระแทก โช๊คอัพ 

 
 
7. ยางรองโซ่ 

  คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้โซ่ถูกับ
สวิงอาร์ม 

 
ภาพที่ 2.12 ยางรองโซ่ 
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8. ยางครอบก้านกระจก 
  คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนยางอะไหล่ประกอบรถจักรยานยนต์เพื่อยึดกระจกมอง
ข้างของรถจักรยานยนต์ 

 

ภาพที่ 2.13 ยางครอบก้านกระจก 

 
 
 
9. ยางหุ้มขอบ 

  คุณสมบัติ : เป็นยางที่ท าหน้าที่เพื่อหุ้มขอบลดแรงที่เกิดจากการกระแทกจะถูกใช้
งานในชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ 
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ภาพที่ 2.14 ยางหุ้มขอบ 

10. ยางรองสปริง 

คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนยางรองสปริงโช๊คส าหรับประกอบรถจักรยานยนต์ท าให้
ช่วงล่างสะเทือนน้อยลง 

 

ภาพที่ 2.15 ยางรองสปริง 

 
11. ยางอุด-ปิดฝา   
คุณสมบัติ : เป็นยางที่ใช้อุดรูล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ จุกยางปิดรูเพื่อไม่ให้

ลมออกจากล้อรถ  

 

ภาพที่ 2.16 ยางอุด-ปิดฝา 



16 
 

12. ยาง-ฝายาง 
  คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนประกอบซีลยางฝาครอบของรถจักรยานยนต์ 

 

ภาพที่ 2.17 ยาง-ฝายาง 

 
 
 
13. Packing Outlet ยางประเก็น 

  คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนประกอบคอท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ 

 

ภาพที่ 2.18 Packing Outlet ยางประเก็น 
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14. ยางติดกาว 

  คุณสมบัติ : คอืยางที่น ามาติดกาวเพื่ออุดรูร่ัว เช่น ยางในรถจักรยานยนต์ 

 

ภาพที่ 2.19 ยางติดกาว 

 
 
15. ท่อยาง   
คุณสมบัติ : เป็นท่อยางปั้มหม้อน้ าใช้กับรถจักรยานยนต ์

 

ภาพที่ 2.19 ท่อยาง 
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16. ยางรองเบาะ 
คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบเบาะรถยนต์ เพื่อลดการสั่นสะเทือน 

 

ภาพที่ 2.21 ยางรองเบาะ 

 

 

17. ยางรองก้านพวงมาลัย 
คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนทีหุ่้มก้านพวงมาลัยของรถยนต์

 

ภาพที่ 2.22 ยางรองก้านพวงมาลัย 

( ที่มา : http://www.thaitechno.net/t1/profile.php?uid=39426) 

http://www.thaitechno.net/t1/profile.php?uid=39426
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องในการศึกษาการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย
เทคโนโลยี AI ของบริษัท เอ็มเอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด ก าหนดแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษามี
รายละเอียดดังน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence) 
 4. ค านิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 

 คลังสินค้า (warehouse)หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ ในการเก็บสินค้า
ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บใน
คลังสินค้า (warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 - วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ 

 - สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้า
ที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการ
ในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการ
บริหาร ด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้ม
กับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ 
ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management)

 -ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 

 -การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 -สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 

 - สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ 
จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 

 - สามารถวางแผนได้อย่างต่อเน่ือง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 

 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 

 คลังสินค้า (warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) 

 โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 

 คลังสินค้า (warehouse)เป็นท่ีผสมผลิตภัณฑ์ (Mix warehouse) 

 ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง 
จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตาม
ต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้าง 

 คลังสินค้า (warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse)  

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะ
ช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วย
ประหยัดค่าขนส่ง 

 คลังสินค้า (warehouse) ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk 

warehouse) 

  ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ซึ่งคลังสินค้าจะเป็น 

  แหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบ ให้กับลูกค้าราย
ย่อยต่อไป 
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 ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 

 ระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุก
กิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของ
กิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากร
ของ ธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อ
ลดความสับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-
focusedERPsystemมาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ
ทุกส่วนในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน (Data network flow)  

 โดยศึกษาว่าผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง 
เช่น คลังสินค้า (Warehouse) ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) 
หน่วยงานการขนส่ง และลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบ
เรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจ าหน่าย
ออกไปและปริมาณสินค้าคงคลัง ท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้
อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้
ยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลสามารถก าหนดให้  ผู้ ใช้หลายระดับได้แก่  ผู้บ ริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
(Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน (User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture) 

 การรับสินค้า (Receiving) 

  การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น 
ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการน าเข้า (Input data) ซึ่ง
ท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณเท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้ อคือ
ใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ในการขนส่งคืออะไร ข้อมูล
การสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บ
ของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ถูกก าหนดข้อมูลหรือ
บาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในระบบฐานข้อมูลและ
พิมพ์บาร์ โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการ 
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 การเก็บสินค้า (Put-away)  

 ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและ
น้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนกประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ใน
พื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ ต้องการแล้วท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลในระบบการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่
เหมาะสม 

 หยิบสินค้า (Order picking) 

  เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้อง
ออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ หลังจาก
หยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการประมวลผลข้อมู ลจาก
ฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) 

  ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ 
ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจ
นับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ Cycle count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile 
network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control)  

 ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยการท างานเชื่อมต่อกับระบบ 
อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้าภายในคลัง เช่น สินค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดี
หรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ท าให้สินค้าไม่จมคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูก
ส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วงที่ต้องมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะที่
คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บส ารองสินค้า ซึ่งท าให้กิจกรรมภายใน
คลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการน าระบบ Dynamic slotting ที่ใช้
กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายชนิด (Product diversification) และมี
อัตราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณที่สูง ระบบจะท าการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตรา 
Turn over สูง ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ Shipping dock ส าหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn 
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over ต่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลการจากสถิติ Turn over ของสินค้าใน
ทุก ๆ ช่วงเวลาที่ก าหนด และก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาใน
การหยิบ สินค้า ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 Mobile network 

  ระบบ Mobile network อนุญาตให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะสามารถติดต่อส่งผ่าน
ข้อมูลเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย เช่น เคร่ือง
อ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น ในระบบการหยิบสินค้า ในบางคร้ังขณะที่
พนักงานก าลังหยิบสินค้าอาจจะมี Order ใหม่เข้ามา ระบบจะท าการตรวจสอบว่าพนักงานคนนั้น
สามารถหยิบสินค้าภายใน Order ใหม่ได้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบค่าดัชนีประสิทธิภาพ 
(ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหยิบสินค้าทั้งหมด) ถ้าผลของจากการ
ประมวลผล พบว่า ค าสั่งซื้อ หรือOrder ใหม่ที่เข้าหากส่งให้พนักงานหยิบสินค้าคนนั้นไม่ขัดแย้งกับ
เงื่อนไข และค่าดัชนีประภาพเพิ่มขึ้น ระบบก็จะส่งข้อมูลและแทรกรายการของสินค้าที่จะหยิบ
ภายใน Order ใหม่ไปยังเคร่ือง PDA ของพนักงานหยิบสินค้า หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่
กับรถฟอล์คลิฟท์ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 พันธกิจของการจัดการคลังสินค้า (The Mission of a warehouse) 

 1. คลังสินค้าช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลังสินค้าจะท า
หน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิต 
เพื่อส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป 

 2. คลังสินค้าเป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Mix warehouse) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจาก
โรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจาก
โรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการ
สินค้าจากโรงงานใดบ้าง  

 3. คลังสินค้าเป็นที่รวบรวมสินค้า (Consolidation warehouse) ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลาย
แหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 



24 
 

 4. คลังสินค้าใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) 
ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการ
แบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 

 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) 

- ช่วยประหยัดค่าขนส่ง  
- ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต  
- ช่วยให้ได้รับผลประโยชน์จากส่วนลดเพื่อซื้อสินค้นจ านวนมาก 
- ช่วยป้องกันสินค้าขาดแคลน  
- ช่วยสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้าของกิจการ  
- ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาด 

 งานรับสินค้า (Goods Receipt) 

 งานรับสินค้าเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในขณะที่สินค้าได้ส่งเข้ามายัง
คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บรักษา การด าเนินกรรมวิธีในการแรกรับต่อสินค้าที่ถูกส่งเข้ามานั้นอย่าง
ทันทีทันใดและถูกต้องแน่นอน ย่อมมีความส าคัญต่อการด าเนินงานคลังสินค้าที่มีประสิทธิผลและ 
การเก็บรักษาเบื้องต้น รายละเอียดของการปฏิบัติงานรับสินค้าย่อมผิดแปลกกันออกไป โดยขึ้น อยู่ 
กับแบบสินค้า และแบบของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา สินค้าอาจได้รับเข้ามาจาก 
แหล่งต่างกัน การขนส่งสินค้ามายังสินค้าอาจกระท าด้วยยานพาหนะที่แตกต่างกั น ด้วยภาชนะ 
บรรจุหีบห่อที่มีลักษณะแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลท าให้รายละเอียดในการปฏิบัติงานรับสินค้า
แตกต่าง กันออกไปด้วย การจัดท าเอกสารในการรับสินค้า และการด าเนินกรรมวิธีแรกรับที่รวดเร็ว 
และถูกต้องย่อมมีความส าคัญและเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับกิจการคลังสินค้าที่มีประสิทธิผล 

 การตรวจพิสูจน์ทราบ (Identify goods) 

 เพื่อรับรองความถูกต้องในเร่ืองของ ชื่อ แบบ หมายเลข หรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินค้า รายการนั้น ความจ าเป็นในเร่ืองเหล่านี้อาจไม่เหมือนกันกับคลังสินค้าแต่
ละประเภท ทั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจสภาพ ซึ่งหมายถึงการตรวจสภาพ จ านวน และคุณสมบัติของ
สินค้าที่จะได้รับเข้ามานั้นว่าถูกต้องตรงตามเอกสารการส่งหรือไม่ 
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 การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) 

 ในสินค้าหรือวัสดุบางอย่างอาจมีความจ าเป็นต้องแยกประเภทเพื่อความสะดวกใน
การเก็บรักษาเช่น เป็นของดี ของช ารุด ของเก่า ของใหม่ ซึ่งต้องแยกออกจากกันในการเก็บรักษา
คลังสินค้า 

 งานจัดเก็บสินค้า (Put away) 

 การขนย้ายสินค้าจากพื้นที่รับสินค้าเข้าไปยังต าแหน่งเก็บที่ได้ไว้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า และจัดวางสินค้านั้นไว้อย่างเป็นระเบียบรวมทั้งการบันทึกเอกสารเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง
เช่น บัตรต าแหน่งเก็บ ป้ายประจ ากอง และปัจจุบันมีการใช้ระบบรหัสแท่งรวมถึงระบบ RFID เป็น
ต้น ก่อนที่จะจัดวางสินค้าลงไปในที่เก็บอาจจ าเป็นต้องจัดแจงสินค้านั้นให้เหมาะสม เพื่อให้
สามารถจัดเก็บให้อย่างมั่นคงเป็นระเบียบ และประหยัดเนื้อที่เวลาแรงงาน และง่ายแก่การดูแลรักษา
และ การน าออกเพื่อการจัดส่งออกในโอกาสต่อไป เช่น การบรรจุหีบห่อใหม่ให้ได้มาตรฐาน เป็น
ต้น ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการพิจารณาตกลงใจซื้อเคร่ืองมือยกขนที่เหมาะสมกับลักษณะของ 
สินค้าและระยะที่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าสู่ต าแหน่งเก็บซึ่งมีหลักพิจารณาว่า รถยกขนส าหรับ การ
เคลื่อนย้ายสินค้าได้หรือไม่ 

 งานดูแลรักษาสินค้า (Holding goods) 

 หลังจากที่ได้จัดเก็บสินค้าในพื้นที่เก็บรักษาของคลังสินค้า จะต้องเอามาตรการ
ต่างๆของการดูแลรักษามาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าเกิดความเสียหาย
สูญหายหรือเสื่อมคุณภาพ อันเป็นภาระรับผิดชอบที่ส าคัญของผู้เก็บรักษา สินค้านี้ต้องได้รับการ
ป้องกันจากการถูกขโมย ป้องกันจากสภาพอากาศ งานดูแลรักษาสินค้าอาจประกอบด้วยงานย่อย
ต่างๆ เช่น 
 -  การตรวจสภาพ การตรวจอย่างระเอียดตามระยะเวลา ตามลักษณะเฉพาะของ
สินค้าแต่ละประเภท แต่ละชนิด ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน เป็น
สินค้าเสียง่ายต้องได้รับการตรวจบ่อยกว่าสินค้าที่เสียยาก การถนอมสินค้าบางประเภทย่อมต้องการ 
 - การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจตรานับสินค้าในที่เก็บรักษาเพื่อสอบยอดกับ
บัญชีคลุมในคลังสินค้าไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ฝากและเจ้าหนี้ของผู้ฝากคือผู้รับ

จ าน าสินค้า ไม่ทราบด้วยเพื่อจะได้เข้ามา ร่วมในการตรวจสอบหากเขาต้องการ  

 งานจัดส่งสินค้า (Dispatch goods) 

 การจัดส่งหรือการจ่ายสินค้าให้แก่ผู้รับหรือการคืนสินค้าให้แก่ผู้ฝาก หรือผู้มีสิทธิ
ในการรับสินค้าคืนส าหรับ กรณีคลังสินค้าสาธารณะ ในระบบการบริหารพัสดุนั้นการเก็บรักษาใน
คลังวัสดุมีจุดม่งหมาย ในที่สุดคือการจ่ายพัสดุให้แก่ผู้รับในสภาพที่พร้อมส าหรับกาน าไปใช้ในการ



26 
 

จัดส่งเป็นสิ่งส าคัญ เพราะขบวนการเก็บรักษาทั้งปวงที่ได้กระท ามาก็เพื่อให้การจัดส่งสามารถให้
กระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความต้องการของผู้ใช้ ความล้มเหลวในการบริหารของพัสดุนั้น
จะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ การจัดส่งให้แก่ผู้ใช้ไม่ทันเวลาตามความต้องการ 

 การน าออกจากที่เก็บ (Picking) 

 การน าสินค้าออกจากที่เก็บเพื่อการจัดส่ง เป็นการเลือกเอาสินค้าจากพื้นที่ต่างๆ ใน
คลังเก็บสินค้ามารวมกันไว้ ยังพื้นที่จัดส่งเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์ให้แน่นอนว่า
เป็น ไปตามหลักฐานการสั่งจ่าย หรือตามความต้องการของผู้รับ หรือตามละจุดหมายปลายทางที่จะ
ส่งการเลือกหยิบสินค้า สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 4 กลุ่ม ดังนี้  
 - Discreet picking การเลือกหยิบสินค้าทีละรายการแล้วด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ  
 - Batch picking การเลือกหยิบสินค้าเป็นชุดหรือโหล  
 - Zone picking การเลือกหยิบของตามโซนที่เลือกไว้ในคลังเก็บ  
 - Wave picking การเลือกหยิบตามชนิดของการขนส่ง 

 การจัดส่ง (Shipping) 

 ประกอบด้วยการตรวจสอบค าสั่งซื้อที่จะส่งไป การปรับปรุงรายงานสินค้าคงคลัง 
การแยกประเภทสินค้า และการจัดบรรจุภัณฑ์ตามค าสั่งซื้อ ซึ่งสินค้าจะถูกจัดเก็บในกล่อง หีบห่อ 
พาเลทหรือตู้คอนเทนเนอร์ และมีการติดสลาก ระบบบาร์โค้ด การบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมส่ง
สินค้าออกจากคลัง เช่น ต้นทาง ปลายทาง ผู้ส่ งผู้รับ และรายละเอียดสินค้าที่ส่ง เป็นต้น ซึ่งมี
กิจกรรมย่อยต่างๆ ได้แก่  
 1. การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์  
 2. การท าเคร่ืองหมาย  
 3. การบรรทุกและส่งมอบ 

 การส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross docking) 

 เป็นการส่งสินค้าผ่านระหว่างจุดที่รับสินค้าเข้าและจุดที่ส่งสินค้าออก โดยไม่ต้อง
น าสินค้าเข้าไปเก็บในคลังสินค้า การส่งสินค้าผ่านคลังใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ค้าปลีก ซึ่ง
เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าส่งหลายรายเข้าด้วยกันเพื่อจัดส่งให้กับร้านค้าย่อยต่อไป 

โดยทั่วไปนิยมใช้ใน การด าเนินงาน เนื่องจากผลกระทบต่อต้นทุนและการให้บริการลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น ประมาณ 75% ของการกระจายสินค้าประเภทอาหารจะใช้การส่งสินค้าผ่านคลัง โดยที่
เมื่อรับสินค้าจากซัพพลายเออร์แล้วจะเตรียมส่งต่อไปร้านค้าปลีกทันที โดยไม่ต้องมีการน า
สินค้าเข้าเก็บในคลังแต่อย่างใด การส่งผ่านคลังจะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการน าสินค้าเข้าเก็บใน
คลัง และท าให้ระดับการให้ บริการลูกค้าสูงขึ้น 
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 การออกแบบคลังสินค้า 

 1. ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ข้อมูลต่อไปนี้ช่วยในการค านวณพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ 

 • ประเมินความต้องการสต็อกสินค้าระดับต่ าสุดและสูงสุด โดยคิดเป็นปริมาตร
และน้ าหนักของสินค้า 
 • จ านวนเที่ยวที่ต้องขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบคลังสินค้ารายวัน คิดเป็นปริมาตร
และน้ าหนักของสินค้า 
 • ขนาดบรรทุกและน้ าหนักโดยรวมของรถบรรทุกขาเข้า-ขาออกตามกฎระเบียบ
บังคับของราชการ 
 • ขนาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และระดับความสูงแต่ละชั้นที่สามารถซ้อนทับกันได้ 
โดยไม่เกิดความเสียหาย 
 • ขนาดและน้ าหนักของสินค้าต่อหน่วยในการจัดเก็บบนชั้นวางสินค้า รถยกและ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้า 
 • ข้อจ ากัดความปลอดภัยส าหรับปริมาณความชื้นอุณหภูมิ และฝุ่นละอองภายใน
พื้นที่จัดเก็บสินค้าในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาตรและน้ าหนักสินค้าทุก
รายการ วิธีการประเมินแบบคร่าวๆให้ใช้น้ าหนักมาตรฐานในการค านวณสินค้าแต่ละประเภทและ
ตารางความสูงในการซ้อนเป็นชั้น 

 2.ตัวแปรในการออกแบบคลังสินค้า ควรค านึงถึงการปฏิบัติงานระบบโลจิสติกส์

ภายในอาคารโครงสร้าง คลังสินค้าสมัยใหม่สร้างขึ้นด้วยความสูงระดับ 18 เมตร หรือ 32 เมตร การ
ใช้สอยพื้นที่ว่างเปล่าส่วนบนอากาศได้เต็มที่ในสภาวะที่ดินในเมืองมีราคาแพง ติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
ระดับความสูง-ต่ าของท่าเทียบคลังสินค้าให้รถบรรทุกสามารถเทียบท้ายรถเพื่อความสะดวกในการ
ขนถ่ายสินค้าระดับความสูงละความกว้างของประตูคลังสินค้าเปิดได้เต็มที่ เพื่ อให้รถบรรทุก
สามารถเข้าไปได้โดยตรง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรองรับน้ านักได้เต็มที่ 6,000 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร ในขณะที่คลังสินค้าแบบเดิมมีขนาดความสูงถึงชายคาประมาณ 10 เมตร รองรับ
น้ าหนักได้ประมาณ 1,000-3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนออกแบบการจัดเก็บ
รักษาแบบทันสมัย ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมรหัสสินค้า และบอกต าแหน่งจุดที่เก็บ

สินค้า เป็นแถวยาวและความสูงหลายระดับชั้น 

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) 

 KPIs หมายถึง ดัชนีหรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่ส าคัญที่สามารถวัดได้ และ
สามารถแสดงหรือบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ความส าคัญของ KPIs 
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 -บ่งชี้ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
 - เป็นผลงานหลักของการท างาน- สามารถวัด/ประเมินได้ตรงเป้าหมาย 
 - บอกวิธีการวัดความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 
 - บอกระดับผลการปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการ 

 ลักษณะของ KPIs 

 - วัดได้/อธิบายผลได้ชัดเจน 
 - ชัดเจน เจาะจง ไม่คลุมเครือ 
 - เที่ยงตรงต่อเวลา 
 - สื่อสาร/เปรียบเทียบ/องค์กรเหมือนกันได้ 
 - ตรวจสอบข้อมูลได้ 

 ประเภทของ KPIs 

 1. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2. ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Effectiveness) 
 3. ตัวชี้วัดความประหยัด (Economy) 
 4. ตัวชี้วัดคุณภาพ (Quality) 
 5. ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 6. ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) 

ระดับของ KPIs 

 1. ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input) 
 2. ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) 
 3. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
 4. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 5. ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) 
 

 ขั้นตอนการจัดท า KPIs 

 1. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ โดยท า SWOT Analysis 
 2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 
 3. วิเคราะห์ว่าองค์กรควรมีกี่มุมมองและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 4. จัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต้
แต่ละมุมมอง 
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 5. กลุ่มผู้บริหารต้องให้ความเห็นชอบและยืนยันกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 6. จัดท าตัวชี้วัด เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน 
 7. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ต้องท า ตั้งแต่ระดับบนลงสู่ระดับพนักงาน 

 Summary 

 การจัดการคลังสินค้า เป็นกิจกรรมหลักในโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงสุดในปัจจุบัน 
โดยเป็นการด าเนินงานที่ สนับสนุนการผลิตและการตลาด เป็นที่รองรับสินค้าคงคลังในซัพพลาย
เชน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันอย่าง รุนแรงในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน สามารถฝ่าฟันอุปสรรคผ่านไปได้ โดยทั้งนี้การจัดการคลังสินค้าที่ดี จะช่วย เป็นแนวทาง
ลดความผิดพลาดในการด าเนินงานคลังสินค้า สามารถหาทางป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานคลังสินค้า ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งภายในบริษัทและตลอด ซัพพลายเชนในกระบวนการทางธุรกิจ สามารถ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแบบยั่งยืนในอนาคตซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึง
การจัดการคลังสินค้า โดยกล่าวสรุปเนื้อหาไว้  ดังนี้ความหมายของการจัดการคลังสินค้า 
วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า พันธกิจของการจัดการคลังสินค้าประโยชน์ของ การจัดการ
คลังสินค้า ความสัมพันธ์การคลังสินค้ากับกิจกรรมอ่ืนการจัดการในคลังสินค้า กิจกรรมหลักของ
การคลังสินค้า โดยงานหลักของการคลังสินค้า แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้ งานรับสินค้า (Goods 
Receipt) ,การตรวจพิสูจน์ทราบ (Identify goods),การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) ,งาน
จัดเก็บสินค้า (Put away), งานดูแลรักษาสินค้า (Holding goods) ,งานจัดส่ง สินค้า (Dispatch goods) 
,การน าออกจากที่เก็บ (Picking), การจัดส่ง (Shipping) และ การส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross docking) 
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการออกแบบคลังสินค้า ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักและรวมทั้ง
กรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวกับ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการในคลังสินค้า ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจการจัดการคลังสินค้ามากขึ้น 

 การบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) 

 เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วยให้กิจการประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้กับ
คู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ย่อมน ามา
ซึ่งการลดต้นทุนด าเนินงานของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้
อย่างมีคุณภาพและทันเวลา การบริหารคลังสินค้าที่ไม่เป็นระบบ ย่อมจะส่งผลให้การกระจายสินค้า
ไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเหล่านี้สร้างความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก การมีคลังสินค้าเพื่อ
ส ารองสินค้าคงคลัง(Inventory) ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากความแปรผันของ



30 
 

อุปสงค์และอุปทานของการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรให้เชื่อมต่อกันได้อย่าง
สมบูรณ ์

 การบริหารคลังสินค้า 

 จะจัดการตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจ่ายออกซึ่งสินค้าประเภทต่างๆ จึงต้องอาศัย
เคร่ืองมือส าคัญคือการมีระบบSoftware และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ( Information 
Technology)หรือระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวช่วย
เสริมศักยภาพการด าเนินงาน ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และยังจะเป็น
ตัวก าหนดว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาสู่คลังสินค้าแล้ว ควรจะน าสินค้านั้นไปจัดเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากมีการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท จึงต้องมีการแบ่งโซนจัดวางสินค้าให้เป็น
ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ระหว่างสินค้าที่มีกลิ่น สินค้าเคร่ืองอุปโภค -บริโภค และสินค้าที่เป็น
เคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้อง นอกจากนี้ Software ยัง
ช่วยตัดสต็อกเมื่อมีการน าสินค้าออกไปจากคลังสินค้า และเมื่อตัดสต็อกออกแล้ว พนักงานก็จะน า
สินค้ามาจัดเก็บแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยทันทีหัวใจหลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องพิจารณาถึงการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง
ใน 2 ส่วนส าคัญหลักๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

 1) ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Cost) เกิดจากกิจกรรมการให้บริการ

ภายในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ
ต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถด าเนินงานเองที่เรียกว่า In-house และการจ้างให้
ผู้อ่ืนด าเนินการให้ หรือเช่าคลังสินค้าของผู้อ่ืนที่เรียกว่า Outsource ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะเลือกด าเนินการเอง หรือจ้างผู้อ่ืนที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า 
หรืออาจใช้วิธีเช่า ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารกิจการว่าจะเลือกแบบใด เพื่อให้
ได้ผลในเชิงลดต้นทุนของกิจการให้ได้มากที่สุด  

 2) ต้นทุนในการถือครองสินค้า(Inventory Carrying Cost) เป็นต้นทุนสินค้าคง

คลังที่เกิดจากการถือครองสินค้าเอาไว้ในระดับที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้าสั่งสินค้าเข้ามาน้อยไม่
เพียงพอก็จะเกิดปัญหาสินค้าขาดมือ ซึ่งก็จะมีผลต่อต้นทุนสินค้าขาดแคลน แต่ถ้าสั่งเข้ามามาก

เกินไปก็จะเกิดการสูญเสียในรูปของดอกเบี้ย หรือค่าเสียโอกาสที่ เงินทุนไปจมอยู่ในตัวสินค้า 
รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นตามมาอีก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสินค้าที่เสียหารระหว่างเก็บไว้ใน
สต็อก ค่าดูแลรักษาสินค้า ค่าเช่าคลังสินค้า(ในกรณีไม่ได้สร้างคลังสินค้าของตนเอง) นอกจากนี้ ยัง
อาจมีค่าใช้จ่ายประเภทประกันภัยสินค้า ในระหว่างที่มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่แตกต่างกันของแต่
ละช่วงเวลา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการบริหารต้นทุนการด าเนินงานในระดับต่างๆ ตามปริมาณและ
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ระยะเวลาที่มีการถือครองสินค้าไว้ในคลังสินค้า ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมว่าควรจะมีไว้ในจ านวนเท่าใด จึงจะเพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปในแต่ละรายการสินค้า 
จึงต้องมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลในการลดต้นทุนของกิจการ  
ประเด็นส าคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะต้องค านึงถึงมากที่สุดก็คือ เทคนิคในการลด ต้นทุนการ
บริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง นั่นก็คือ ท าอย่างไรที่จะจัดการให้ต้นทุนการสต็อกสินค้าต่ า

ที่สุด ซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ ”ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี” ที่เรียกว่า Just in time(JIT) เข้ามา

ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ตราบกระทั่งปัจจุบันระบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ ซึ่งหลาย
บริษัทที่น าระบบนี้มาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ก็ประสบผลส าเร็จมาแล้ว 
อย่างเช่นกรณีของบริษัท โตโยต้า ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญ่ีปุ่น และของโลก เป็นต้น การผลิต
แบบทันเวลาพอดี เป็นระบบผลิตที่มุ่งเน้นก าจัดความสูญเสีย หรือกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
ต่างๆออกไปจากกระบวนการ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท โตโยต้า แห่งประเทศญ่ีปุ่น เพื่อให้การ
บริหารจัดการด้านการผลิตรถยนต์ที่มีการป้อนชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิต ในปริมาณและเวลาที่
ต้องการด้วยความพอดีไม่ขาดไม่เกิน โดยมุ่งเน้นให้ผลิตเป็นสินค้าได้พอดีกับความต้องการทั้ง
ปริมาณและเวลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือลดความสูญเสีย และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสินค้าคง
คลัง และลดงานระหว่างกระบวนการต่างๆที่เป็นข้อเสียของกระบวนการผลิตแบบคราวละมากๆ 
จนต้องสต็อกสินค้าส่วนเกินเอาไว้จนเกิดต้นทุนเพิ่มโดยไม่จ าเป็นระบบการผลิตแบบพอเหมาะ
พอดี มีแนวคิดที่มุ่งสร้างสายการไหลของผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่า โดยปราศจากการ
ขัดจังหวะการไหลแบบทีละชิ้น(One-Piece Flow) มีกลไกที่ส่งทอดมาจากความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งจะมีการด าเนินการก็ต่อเมื่อมีการดึงผลิตภัณฑ์ออกไปจากสายการผลิต การปฏิบัติงานในส่วน
ของการผลิตจะต้องพิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ จนถึงเมื่อกิจการได้รับการช าระเงินจาก
ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเป้าหมายคือการลดช่วงเวลาด าเนินการให้สั้นลงมากที่สุด ด้วยการก าจัด
ความสูญเปล่าที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่าการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลังนั้นไม่มี
สูตรตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องใช้พื้นที่ ระยะเวลา และต้นทุน
ในการสต็อกสินค้าที่มีความแตกต่างกัน แต่โดยหลักการแล้วก็จะต้องมีการประเมินความต้องการ
ของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจะได้วางแผนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลานั้นๆ 
แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ความต้องการของลูกค้าในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ไม่มีการหยุดนิ่ง เพราะในแต่ละวันผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และแตกต่างกัน 
ดังนั้น แม้ว่าการเก็บสต็อกสินค้าจะมีขั้นตอนด าเนินงานมากมาย ซึ่งก็ส่ งผลต่อต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์ แต่หากมองในแง่ธุรกิจแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับสินค้าแต่ละประเภท 
เนื่องจากข้อจ ากัดของลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ สินค้าที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล
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อย่างเช่น การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง เมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานออกสู่
ตลาด เช่น สับปะรด เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด ฯลฯ ก็จ าเป็นต้องเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อการผลิตในระยะ
ต่อๆไป เพราะเมื่อหมดฤดูกาลแล้วก็จะไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน ท าให้สายการผลิตด้านโรงงาน
ต้องหยุดชะงัก ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยปริยายจากการหยุดผลิตในแต่
ละช่วงเวลาการวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในแต่ละห้วงเวลา นับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ และ
การวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์ เพราะหากมีการประสานความร่วมมือกันเป็น
อย่างดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดระบบการวางแผนงานที่ผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า Co-
Planning อันจะส่งผลให้การผลิตสินค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ไม่เกิดการเก็บสต็อกสินค้า
เพื่อรอผลิตที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพตลาดในขณะนั้น ซึ่งก็สามารถลดต้นทุนของกิจการ
ได้ทางหนึ่งกล่าวโดยสรุป การสร้างคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อรองรับการเก็บสต็อกสินค้าภายในบริษัท
นั้น หากเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็คงจะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ และความ
คุ้มค่าในการลงทุนก่อน เพราะการสร้างคลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก มีค่าใช้จ่ ายด้านที่ดิน 
รวมถึงการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าที่จะมีราคาค่าที่ดินที่แตกต่างกันไปในแต่ละท าเล ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรระดับต่างๆ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยี รวมถึงค่าโสหุ้ยที่แฝงอยู่อีกจ านวนหนึ่ง แต่ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามไปนั่นก็คือ ท า
อย่างไรที่จะไม่ต้องมีคลังสินค้าเพื่อการสต็อกสินค้า เพราะนั่นย่อมหมายถึงการไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่ม
จ านวนมากจากการเก็บรักษาสินค้า แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นจริงๆที่จะต้องมีคลังสินค้า ล าดับแรกก็
จะต้องศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งก็จะต้องสอดรับกับธุรกิจที่ท าอยู่ เพราะคลังสินค้ามีหลาย
ประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และนโยบายของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อจะได้ก าหนดรูปแบบและ
ท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมว่า ควรตั้งอยู่ในแหล่งของลูกค้า ตั้งอยู่ในแหล่งผลิต หรือควรตั้งอยู่ในแหล่ง
วัตถุดิบ เมื่อก าหนดรูปแบบคลังสินค้าได้แล้ว ภายหลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าคลังสินค้าจะใช้กับ
ลูกค้ากลุ่มใด ใช้กับกลุ่มสินค้าอะไร นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงอัตราความต้องการในด้านกิจกรรม
ต่างๆที่จะเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร ต้องจัด
พื้นที่ส าหรับพนักงานมากน้อยเพียงใด รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัยมาใช้
ในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการขยายการลงทุนในอนาคตด้วย เพราะการสร้าง
คลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก จึงควรต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ที่ส าคัญคือเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบ
บาร์โค๊ด ฯลฯ ซึ่งก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องให้ความส าคัญก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
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 กระบวนการจัดสรรสต๊อกและการรับ 

 ผู้ใช้สามารถจัดสรรสต็อกและสร้างรายการรับส าหรับพนักงานคลังสินค้า รายการ
รับนั้นสามารถจัดกลุ่มเป็นส าหรับกลุ่มร้านค้า เพื่อลดระยะเวลาส าหรับกระบวนการรับ สามารถใช้
งานการอัพโหลดผ่านการแสกนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 

 การสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า 

 ร้านค้าสามารถสั่งของมาสต๊อกได้ตามที่ต้องการใน ETP Store และเช่นเดียวกันใน 
ETP SCM ร้านค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในฟอร์มของค าสั่งโอนย้าย ผู้วางแผนจัดสรรสินค้าในสต็อก
และการสั่งซื้อสินค้า การท างานนี้ช่วยให้ผู้ค้าปลีกลดเวลาในการท างานของร้านค้าในการเติมเต็ม
ตามความต้องการได้ และช่วยลดกระบวนการท างานออย่างมาก 

 การสร้างแพ็คกิ้ง 

 ในบริบทธุรกิจที่ซึ่งแพ็คกิ้งนั้นถูกน ามาใช้ การสร้างแพ็คกิ้งท าให้มีทางเลือกใน
การเลือกการขนส่งแพ็คกิ้ง ผู้ใช้สามารถระบุวัสดุแพ็คกิ้งที่จ าน ามาใช้ได้ และสามารถแยกการ
แพ็คกิ้งเป็นหน่ึงระดับหรือสองระดับได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ให้ในเอกสารแพ็คกิ้งที่มี 

 การตรวจสอบ 

 กระบวนการตรวจสอบสามารถใช้ส าหรับการรับสินค้าเมื่อมีค าสั่งซื้อ ซึ่งจะอยู่ใน
ส่วนของชนิดหลักของการรับสินค้า ในกระบวนการตรวจสอบนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกการรับสินค้าซึ่ง
สินค้าคงคลังได้ถูกรับเข้าสู่พื้นที่การตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและตัดสินใจจ านวนที่
ต้องการ ที่จะใส่ในที่ตั้งที่ได้รับการอนุมัติและ/หรือที่ตั้งที่ไม่รับการอนุมัติ เมื่อการตรวจสอบถูก
ยืนยัน สินค้าคงคลังก็จะถูกอัพเดต 

 ท่ีตั้งเพื่อการขนย้าย 

 การท างานนี้ถูกใช้เมื่อสินค้าคงคลังนั้นจ าเป็นต้องถูกขนย้ายจากหนึ่งที่ตั้งไปยังอีก
ที่ตั้งภายในคลังสินค้า 

 การนับจ านวนสต๊อก 

 ฟังก์ชั่นนี้ถูกใช้ส าหรับการท างานนับจ านวนสต๊อกของคลังสินค้า เมื่อจ านวนส
ต๊อกถูกยืนยัน สินค้าคงคลังจะถูกอัพเดตด้วยจ านวนที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการนับจ านวนสต๊อก
ก าลังด าเนินการ สินค้าและต าแหน่งนั้นจะหยุดและไม่มีการด าเนินการสินค้าคงคลังอ่ืนๆได้จนกว่า
การนับจ านวนสต๊อกนั้นจะเสร็จสิ้น สินค้าและต าแหน่งจะไม่ถูกหยุดเมื่อการนับสต๊อกนั้นได้รับ
การอนุญาตและยืนยันแล้วเท่านั้น 
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 การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง 

 การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังนั้นจะเสร็จได้บนพื้นฐาน วิธีการหาค่าเฉลี่ย
น้ าหนักออนไลน์ หรือ MRP หรือราคาการซื้อล่าสุด เช่นเดียวกับวิธีการต้นทุน รายงานการประเมิน
สินค้าคงคลังถูกใช้ส าหรับการหามูลค่าทั้งหมดของสินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้า/ร้านค้า 
ทางเลือกอ่ืนของรายละเอียดมูลค่าสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาดสามารถออกมาเป็นรายงานได้ด้วย
เช่นกัน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญของการท างานทุกด้านนับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุขการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมือง
และราชการอันที่จริงแล้วจะเห็นว่าไม่มีงานด้านใดที่ไม่มีผู้คิดประยุกต์หรือน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปช่วยให้การท างานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ข้อมูลกับสารสนเทศ 

 ข้อมูล (Data) หมายถึงกลุ่มตัวอักขระที่เมื่อน ามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งและมีส าคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อน าไปใช้ในโอกาสต่อๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่
อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถน าไปประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ (ทักษิณา สวนานนท์และฐานิศรา เกียรติบารมี 2546: 165) 
สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆที่ได้รับการสรุป ค านวณ จัดเรียง หรือประมวล
แล้วจากข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้เพื่อน ามา
เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2538: 
3)ข้อมูลและสารสนเทศนับว่ามีประโยชน์ต่อการน าไปใช้บริหารงานด้านต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น 
 1. ด้านการวางแผนสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการ
องค์การการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการผลิตสินค้า การตลาด เป็นต้น 
 2. ด้านการตัดสินใจสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทาง

หรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อยที่สุดในการแก้ปัญหาต่างๆ การมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย และ
ครบถ้วนจะช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ด้านการด าเนินงานสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่นใช้
เพื่อควบคุมหรือติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์การ 
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 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้าน
หลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวก
เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บสร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ถูกต้อง ความแม่นย าและความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ได้แก่ 

  ประการแรกการสื่อสารถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มนุษย์สิ่งส าคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications 
media, การสื่อสารโทรคมนาคม(Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    

  ประการท่ีสอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เช่น แฟกซ์ , อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ท าให้
สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆได้สะดวก 

  ประการท่ีสามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งาน

ด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง  

  ประการท่ีสี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับ

ประโยชน์จากเครือข่ายภายนอกเนื่องจากจ านวนการใช้เครือข่าย จ านวนผู้เชื่อมต่อและจ านวนผู้ที่มี
ศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นประการที่ห้าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท าให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก 

 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสอง
สาขาหลักคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส าหรับรายละเอียดพอ
สังเขปของแต่ละเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้คือ 

 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ าข้อมูลต่าง ๆและปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องท างานร่วมกับ
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่าซอฟต์แวร์ (Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 4) 

 ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input)เช่น แผงแป้นอักขระ (Keyboard), เมาส์, เคร่ืองตรวจ

กวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เคร่ืองอ่านบัตรแถบ
แม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) 

 อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output)เช่น จอภาพ (Monitor), เคร่ืองพิมพ์ (Printer), และ

เทอร์มินัลหน่วยประมวลผลกลางจะท างานร่วมกับหน่วยความจ าหลักในขณะค านวณหรือ
ประมวลผลโดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการดึงข้อมูลและค าสั่งที่เก็บ
ไว้ไว้ในหน่วยความจ าหลักมาประมวลผล 

 หน่วยความจ าหลักมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ค านวณและผลลัพธ์ของการค านวณก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งข้อมูลรวมทั้งการเก็บค าสั่งขณะ
ก าลังประมวลผล 

 หน่วยความจ าส ารองท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะยังไม่ได้ใช้งานเพื่อ

การใช้ในอนาคตซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการควบคุมการท างานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์และเป็น

ตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ 
คือ 
 1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พ่วงต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน เช่น UNIX, DOS, 
Microsoft Windows 
 2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยม
ใช้กันในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor)  
 3.โปรแกรมแปลภาษาใช้ในการแปลความหมายของค าสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในรูปแบบที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าใจและท างานตามที่ ผู้ใช้ต้องการ 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อท างานเฉพาะด้านตามความ

ต้องการซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
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 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานทั่วไปเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทั่วไปไม่
เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database Management เป็น
ต้น 
 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจเฉพาะ
ตามแต่วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 
 3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์อ่ืน ๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง และอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดข้างต้น ตัวอย่าง เช่น Hypertext, Personal Information 
Management และซอฟต์แวร์เกมต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศ 

 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ
เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมือที่อยู่ห่างไกลกันซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่
ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันการณ์ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ 
(Image) และเสียง (Voice) เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่เทคโนโลยี
ที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ , โมเด็ม, แฟกซ์, โทรเลข, 
วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง คลื่นไมโครเวฟและดาวเทียม เป็นต้น ส าหรับ
กลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่ ต้นแหล่งของข้อความ 
(Source/Sender), สื่อกลางส าหรับการรับ/ส่งข้อความ  (Medium), และส่วนรับข้อความ 
(Sink/Decoder) ดังแผนภาพต่อไปนี้  คือส าหรับกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมี
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่ต้นแหล่งของข้อความ (Source/Sender), สื่อกลางส าหรับการรับ/
ส่งข้อความ (Medium), และส่วนรับข้อความ (Sink/Decoder) ดังแผนภาพต่อไปนี้ คือ 
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 ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงกลไกลหลักของการสื่อสารโทรคมนาคม 

นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้
ต่อไปนี้คือ 
 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ, กล้องดิจิทัล
, กล้องถ่ายวีดีทัศน์, เคร่ืองเอกซเรย์ ฯลฯ 

 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล จะเป็นสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น เทป
แม่เหล็ก, จานแม่เหล็ก, จานแสงหรือจานเลเซอร์, บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 
 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เคร่ืองพิมพ์, จอภาพ, พลอตเตอร์ 

 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดท าส าเนาเอกสาร เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร, เคร่ืองถ่าย
ไมโครฟิล์ม 

 6. เทคโนโลยีส าหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล ได้แก่ ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ 
เช่นโทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียง, โทรเลข, เทเล็กซ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระยะใกล้และ
ไกล 

 ลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

 ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในระบบสื่อสาร เช่น ระบบโทรศัพท์จะมี
ลักษณะของสัญญาณเป็นคลื่นแบบต่อเนื่องที่ เราเรียกว่า "สัญญาณอนาลอก"แต่ในระบบ
คอมพิวเตอร์จะแตกต่างไปเพราะระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบสัญญาณไฟฟ้าสูงต่ าสลับกัน เป็น
สัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องเรียกว่า "สัญญาณดิจิตอล" ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะส่งผ่านสายโทรศัพท์เมื่อเรา

ต้องการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังเคร่ืองอ่ืน ๆผ่านระบบโทรศัพท์ ก็ต้องอาศัย
อุปกรณ์ช่วยแปลงสัญญาณเสมอ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "โมเด็ม" (Modem) 
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 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถอธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของผู้คนไว้หลายประการดังต่อไปนี้ (จอห์น ไนซ์บิตต์ อ้างถึง
ใน ยืน ภู่วรวรรณ) 

 ประการท่ีหนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม

มาเป็นสังคมสารสนเทศ 

 ประการท่ีสองเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบ

แห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลกที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศความเชื่อมโยง
ของเครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ 

 ประการท่ีสามเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับ

บัญชาแบบแนวราบมากขึ้นหน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็น
เครือข่ายการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านความเร็วโดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว 

 ประการท่ีสี่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและสามารถ

ตอบสนองตามความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 

ประการท่ีห้าเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่

และทุกเวลา 

 ประการท่ีหกเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาว

ขึ้นอีกทั้งยังท าให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น 

 กล่าวโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่  สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ก ารแพทย์เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ 

 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล้มเหลวในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

 จากงานวิจัยของ Whittaker (1999: 23) พบว่าปัจจัยของความล้มเหลวหรือความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การมีสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
 1. การขาดการวางแผนที่ดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงไม่ดี
พอยิ่งองค์การมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใดการจัดการความเสี่ยงย่อมจะมีความส าคัญมากขึ้นเป็นเงา
ตามตัวท าให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มสูงขึ้น 
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 2. การน าเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในองค์การจ าเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องค์การด าเนินอยู่
หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับความต้องการขององค์การแล้วจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ 
 3. การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงการที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กรหากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ถือว่า
ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นการได้รับความมั่นใจจากผู้บริหารระดับสูงเป็นก้าวย่างที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่จะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การประสบความส าเร็จส าหรับสาเหตุ
ของความล้มเหลวอ่ืน ๆที่พบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น ใช้เวลาในการด าเนินการ
มากเกินไป (Schedule overruns), น าเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์มาใช้งาน (New 
or unproven technology), ประเมินแผนความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ถูกต้อง , ผู้จัด
จ าหน่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vendor) ที่องค์การซื้อมาใช้งานไม่มีประสิทธิภาพและขาดความ
รับผิดชอบและระยะเวลาของการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จนเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลา
น้อยกว่าหนึ่งปีนอกจากนี้ ปัจจัยอ่ืน ๆที่ท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ไม่ประสบ
ความส าเร็จในด้านผู้ใช้งานนั้นอาจสรุปได้ดังนี้ คือ 
 1. ความกลัวการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ ผู้คนกลัวที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งกลัวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาลดบทบาทและความส าคัญในหน้าที่การ
งานที่รับผดิชอบของตนให้ลดน้อยลงจนท าให้ต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากหากไม่มั่นติดตามอย่างสม่ าเสมอแล้วจะท า
ให้กลายเป็นคนล้าหลังและตกขอบจนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไม่ทั่วถึงท า
ให้ขาดความเสมอภาคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเกิดการใช้กระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ ท า
ให้เป็นอุปสรรคในการใช้งานด้านต่าง ๆตามมา เช่น ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (Information Technology :IT) 

 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตในเร่ืองปัจจัยสี่ 
และยังมีผลต่อการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ให้เป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น ค าว่าเทคโนโลยี 
หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์
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ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางน ามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นค าที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอด
มา ส่วนค าว่า สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละ
คนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และ
วิชาการ เมื่อรวมค าว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการ
สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ 
การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิด
ระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตหรือจัดการสารสนเทศ โดย
เฉพาะที่ส าคัญยิ่งคือการน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานทางด้านสารสนเทศ หรือว่าจะเป็น
เทคโนโลยีในการน าสารสนเทศไปสู่ผู้ใช้สารสนเทศหรือกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น
เทคโนโลยีการสื่อสารสารข้อมูล หรือเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)ใน
ปัจจุบันที่ส าคัญเช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 สถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบัน 

 โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ แต่
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก การใช้ไอที
ในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่ว ๆ ไปอย่างการจัด
เอกสารโดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือ
อินเทอร์เน็ต  การใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและท าให้
เกิดระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนและตัดสินใจ  ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสรุปได้
ดังนี ้  

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

-กระจายความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

- ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดอยู่ในสถานศึกษาส่งเสริมด้านพานิยกรรม 
อุตสาหกรรมฯลฯ 

 ไอทีและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology – IT)หมายถึงการประ
ยุคใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการสื่อสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ข้อมูล (Data)หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ มากมายในระบบการ
ท างานของเรา 
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 สารสนเทศ (Information) คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือน ากลับมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลขั้นต่อไป 

 ระบบสารสนเทศ(Information System-IS)หมายถึง ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานและท าให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ซึ่งแบ่งระบบสารสนเทศออกได้
หลายระดับ คือ 

 ระบบประมวลผลรายการ (TP หรือ DP) เป็นระบบที่ถูกใช้ด าเนินการกับข้อมูลที่
เกิดขึ้นเป็นรายการประจ ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System –MIS)เป็น
ระบบที่มีส่วนช่วยในการประมวลผลลัพธ์ที่เป็นการสรุป อันน าไปสู่ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System - DSS)เป็นระบบที่มี
ส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยการเสนอทางเลือกให้  

 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System –
EIS)เป็นระบบสารสนเทศที่เหมาะส าหรับผู้บริหารระดับสูงใช้ในการวางแผนหรือด าเนินกลยุทธ์
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้ ยังไม่ผ่านการประมวลผลใด ๆ มาก่อน 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรใด ๆ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างสารสนเทศที่ต้องการ 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการน าข้อมูลดิบ (raw data) 
มาค านวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้นั้นจะมีอยู่ในรูปที่สามารถ
น าไปใช้งานได้ทันที 

 สารสนเทศที่มีคุณภาพ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 - ทันต่อเวลาเมื่อต้องการเรียกใช้ 

 - อยู่ในรูปแบบที่ดูง่าย และสื่อความหมาย 

 - มีประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 - มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

 - คุ้มค่าแก่การน าไปใช้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ 

และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยหมายรวมถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนกระบวนการในการน าอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้ น ๆ มาใช้งานเพื่อรวบรวม จัดเก็บ 
ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 ในปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้จ ากัดอยู่ในวงแคบอีกต่อไป 
ชีวิตประจ าวันของเราเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างของงานปัจจุบันที่อาศั ยสารสนเทศ
ได้แก่ 

- ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

- การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Data processing) 

- ระบบสารสนเทศ (Information System) 

- อินเทอร์เน็ต (Internet) &อินทราเน็ต (Internet) 

- เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) 

- ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 

 ระบบสารสนเทศส าหรับองค์กร 

 1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems: DP) 

 ระบบประมวลผลข้อมูล หรือบางคร้ังเรียกว่า ระบบประมวลผลรายการประจ า 
(Transaction Processing Systems:TPS) หรือ ระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Processing หรือ EDP) เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน โดยเน้นที่
การประมวลผลรายการประจ า และเก็บรักษาข้อมูล เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ยอดสั่งซื้อสินค้า 
ยอดขาย การส่งของ การจอง ลงทะเบียน การออกใบแจ้งรายการสินค้า  

ตัวอย่างระบบฝาก-ถอนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3.3 ระบบฝาก-ถอนเงิน 

ขั้นตอน 

-ตรวจสอบเลขบัญชี 

-กรณีฝาก ปรับเพิ่มยอดเงิน

ในบัญชี 

-กรณีถอนตรวจสอบยอดเงิน

ในบัญชี 

->ถ้าพอปรับลดยอดเงิน ->

ถ้าไม่พอถอนไม่ได้ 

ข้อมูลลูกค้า 

-เลขบัญชีธนาคาร 

-ฝากหรือถอน 

-จ านวนเงิน 

ข้อมูล 
บัญชีธนาคาร 

ปรับปรุงสมุดบัญชี 
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems:MIS) 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือการจัดการ เป็นระบบที่ให้สารสนเทศที่
ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร สารสนเทศเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต รายงานที่ระบบสารสนเทศจัดเตรียมไว้นั้นเช่น รายงานตาม
ก าหนดการ(Scheduled Report) รายงานตามความต้องการ (Demand Report) รายงานกรณีเฉพาะ 
(Exception Report) รายงานพยากรณ์ (Prediction Report) เป็นต้น โดยรายงานที่ได้ต้องสามารถ
อ้างอิงได้ ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับ อาจเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอนาคตก็เป็นได้ 

 ตัวอย่างระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

  

  ภาพที่ 3.4ภาพแสดงสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems:DSS) 

 พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งเป็น
เป้าหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ระบบ โดยสารสนเทศนี้ช่วยในการตัดสินใจ
ในสิ่งที่ไม่ได้คาดการล่วงหน้าหรือคาดการณ์ได้ยาก มาช่วยในการเสนอทางเลือก แต่ไม่ได้ท าหน้าที่
ในการตัดสินใจแทน สุดท้ายหน้าที่การตัดสินใจยังคงเป็นหน้าที่ของบุคคล ว่าจะปฏิบัติตาม
แนวทางไหนถึงจะดีที่สุด ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive information Systems: 
EIS)เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะ หรือสามารถกล่าวได้ว่า ระบบอีไอเอสก็คือส่วนหน่ึงของระบบอีเอสเอสแยกออกมาเพื่อ
เน้นการให้สารสนเทศที่ส าคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด ซึ่งรายงานที่ได้จะใช้ข้อมูลทั้ง
จากภายในและภายนอกขององค์กร น ามาสรุปอยู่ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้ และใช้ในการ
5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)เป็นระบบที่ช่วยแก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจแทนผู้ใช้ โดย

Customer Transaction Processing 

Management  
Support System 

Loan 
Account 
Program 

Saving 
Account 
Program 

Checking 
Account 
Program 

Customer Account 

Database 

Database Management System 
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จะท าการเลียนแบบเหตุผลและความคิดนั้นจากสารสนเทศที่เก็บรวบรวมมาจากประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาจริง และน ามาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ โดยระบบผู้เชี่ยวชาญจะ
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ มากกว่าสารสนเทศชนิดอ่ืน ๆ และออกแบบมาให้ช่วยในการตัดสินใจโดย
ใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้หลักการท างานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ 

 สารสนเทศกับการตัดสินใจในองค์กรต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งการท างานออกเป็น 
4 ระดับด้วยกันคือ  

 - ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (strategic planning)  

- ระดับวางแผนการบริหาร (tactical planning) 

- ระดับวางแผนปฏิบัติการ (operational planning) 

-ระดับผู้ปฏิบัติการ (Clerical)  
 ในสามระดับแรกจัดอยู่ในระดับการบริหาร (Management) ระดับสุดท้ายจัดอยู่ใน
ระดับปฏิบัติการ (Operation)ระบบสารสนเทศจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ 
และท าการประมวลผลเพื่อให้สารสนเทศกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละระดับนั้นจะใช้
ลักษณะและปริมาณของสารสนเทศที่แตกต่างกันไป 

 ระดับปฏิบัติการ 

 เกี่ยวข้องอยู่กับงานที่ต้องกระท าซ้ า ๆ กัน และจะเนินไปที่การจัดการรายการ
ประจ าวัน นั่นคือบุคลากรในระดับนี้เกี่ยวข้องกับสารสนเทศในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการ
ขาย หรือตัวแทนการจองตั๋วและขายตั๋วในระบบจองตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

 ระดับวางแผนปฏิบัติการ 

 เป็นผู้บริหารขั้นต้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานประจ าวัน และการวางแผนบริหารงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แผนงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าไตรมาส ข้อมูลที่
ผู้บริหารระดับนี้ต้องการ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดัง
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการแผนกขายตรงอาจต้องการรายงานสรุปยอดขายประจ าสัปดาห์เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานในระยะนั้น 

 ระดับวางแผนการบริหาร 

 บุคลากรในระดับนี้ จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีหน้ าที่ในการวางแผนให้
บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามแผนงานระยะยาวที่ก าหนดโดยผู้บริหาร
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ระดับสูง  สารสนเทศระดับนี้ที่ต้องการ มักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซึ่งมีระยะเวลานานกว่า
ผู้บริหารขั้นต้น และจะเป็นสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร  

 ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

 ผู้บริหารระดับนี้เป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเน้นในเร่ืองเป้าประสงค์ขององค์กร ระบบ
สารสนเทศที่ต้องการจะเน้นการรายงานที่สรุป รายงานการวิเคราะห์ และรายงานคาดหมาย 
แนวโน้มต่าง ๆ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การวางแผนปฏิบัติการการถ่ ายทอดเพื่อน าแผนไป
ปฏิบัติ วิธีการที่องค์กรปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความส าเร็จ
เป็นการกระตุ้นให้คิดและปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นทางการ แต่สามารถด าเนินการได้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป
ประเมินวิธีการที่องค์กรใช้ในการก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และจัดท าเป้าประสงค์เชิ ง
ยุทธศาสตร์ เพื่อชี้น าและสร้างความแข็งแกร่งของผลการด าเนินการโดยรวมและความส าเร็จใน
อนาคต 

 ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างสารสนเทศในระดับบริหารท้ังสามระดับ 

ความถี ่
ผลลัพธ์ที่ได้ 
ระยะเวลา 
รายละเอียด  
แหล่งข้อมูล  
ลักษณะของข้อมู ล 
ความแม่นย า  
ผู้ใช้  
ระดับการตัดสินใจ 

 

ร ะ ดั บ ว า ง แ ผ น 
ปฏิบัติการ 

ร ะ ดั บ ว า ง แ ผ น 
การบริหาร 

ร ะ ดั บ ว า ง แ ผ น 
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 

สม่ าเสมอ ซ้ าซ้ า  
เป็นตามที่คาด  
อดีต  
มีรายละเอียดมาก ภายใน  
เป็นโครงสร้าง  
มีความแม่นย าสูง  
หัวหน้างาน  
เกี่ยวกับงานที่ท า 

มักจะเป็นประจ า  
อ า จ ไ ม่ เ ห มื อ น ที่ ค า ด 
เปรียบเทียบ  
ถูกสรุปแล้ว  
ภายในและภายนอก กึ่ ง
โครงสร้าง  
ใ ช้ ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ บ้ า ง 
ผู้บริหารระดับกลาง จัดสรร
ทรัพยากรและ 

เมื่อต้องการ  
มั ก จ ะ ไม่ เ หมื อนที่ ค า ด 
อนาคต  
ถูกสรุปแล้ว  
ภายในและภายนอก ไม่เป็น
โครงสร้าง  
ใช้การคาดการณ์สูง  
ผู้บริหารระดับสูง  
วางเป้าประสงค์ 

 ตารางประกอบที่ 3.1ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างสารสนเทศในระดับบริหาร
ทั้งสามระดับ 

 เทคโนโลยีท่ีเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่อง ประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี ้

 1. Computer Aided Design (CAD) หมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ลดความสูญเสียและเสียหายในส่วนงานขององค์การ ใช้มากในกระบวนการผลิต 
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  2. Computer Aided Manufacturing (CAM) หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เข้า
ควบคุมเคร่ืองจักรและเคร่ือง มือต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในกระ บวนการผลิตแต่ละจุด ช่วยในการวางผังใน
กระบวนการ ระบบการใช้ในปัจจุบันจะใช้เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการผลิตกับการจัดซื้อ การ
จัดเก็บรักษา และสินค้าคงคลังต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล และเหมาะสม 
  3. ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Automatic Storage & Retrieval 
System) เป็นวิธีการควบคุมทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการเก็บ และการน าเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ออกมาจากสถานที่จัดเก็บ 
 4. ระบบควบคุมพาหนะน าทางอัตโนมัติ AGVs (Automated guided vehicles) เป็น
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างานของพาหนะท างานอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบขนถ่ายอ่ืน ๆ เช่น สายพาน การน าทางพาหนะสามารถใช้ระบบน าทางด้วยเลเซอร์ การฝัง
สายไฟใต้พื้น หรือฝังแม่เหล็กลงในพื้นคลังสินค้าและควบคุมการท างานของพาหนะที่ใช้ในการขน
ถ่ายสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์ พาหนะเหล่านี้ เป็นรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าไม่ใช้คนขับ ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ ท างานตามค าสั่งด้วยระบบคลื่นวิทยุ หรือการฝังสายใต้พื้น อุปกรณ์ควบคุมจะจับ
สัญญาณบนพาหนะว่ามีการเคลื่อนที่ตามก าหนดหรือไม่ สัญญาณจะถูกส่งไปยังมอเตอร์พวงมาลัย
เพื่อบังคับทิศทางให้สามารถไปหยิบสินค้าจากสถานที่จัดเก็บไปส่งยังสถานที่ที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS 

 1. เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการคลังสินค้า โดยท าให้เกิดการจัดเก็บหรือน า
ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง การลดจ านวน
พนักงาน 
 2. เพื่อให้มีข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) สามารถน าไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อท าการคิดต้นทุน และงานด้านบัญชีภายในโรงงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเก็บสินค้า และ
การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ถ้าถูกติดตามในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์จะช่วยให้เกิดความถูกต้องแม่นย า 
และรวดเร็ว 

 เทคโนโลยีท่ีเป็นโปรแกรมจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง 

 ระบบการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการคลังสินค้าการด าเนิน
กิจกรรมแบบดั้งเดิมคือ การใช้คน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ยกขนง่าย ๆ รวมทั้งการใช้ Stock card เพื่อ
ควบคุมการน าเข้าเก็บ และเบิกผลิตภัณฑ์ออกจากสถานที่จัดเก็บ มักจะเกิดความผิดพลาดมาก ใช้
ระยะเวลาในการท างานและพนักงานมาก เกิดปัญหาความผิดพลาดในตัวผลิตภัณฑ์มากมาย ต้นทุน
ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงเมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคลังสินค้าสามารถช่วย
ลดความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นได้ปัจจุบันเกือบทุกคลังสินค้าได้มีการน าการติดต่อสื่อสารโดยใช้
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การเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต กับคู่ค้า การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
คลังสินค้า มักจะประกอบด้วย 
 1. ฮาร์ดแวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า ฮาร์ดแวร์ท าหน้าที่เชื่อมต่อเพื่อสื่อสาร
ในระบบทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยี Barcode, RFID การท างานของระบบฮาร์ดแวร์ 
จะต้องเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์ ของแต่ละคลังสินค้าที่ออกแบบมาอย่างสอดคล้องกับการจัดการ
คลังสินค้าแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการท ารายการ (Transactions) การรับสินค้า (Receiving) การ
จัดเก็บ (Storage) การขนย้ายสินค้าออก (Put Away) รวมทั้งการหยิบสินค้าตามค าสั่ง (Picking 
Order) และการจัดส่ง (Shipping) 
 2. ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: 
WMS) มีการน าจัดการคลังสินค้า พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการผลิตและการจัดการกระจายสินค้าไป
ยังลูกค้าโดยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของแต่ละองค์การตามความเหมาะสม ระบบซอฟต์แวร์
มักจะเชื่อมต่อตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็น
โซลูชั่นในระบบการจัดการคลังสินค้ามีให้เลือกใช้มากมาย ธุรกิจที่เป็น Logistics Outsourcing 
Service หรือผู้ให้บริการการสนับสนุนแก่ธุรกิจการผลิต และกระจายสินค้า มีการเขียนโปรแกรม
ส าเร็จที่เป็นซอฟแวร์เฉพาะจ าหน่ายให้กับธุรกิจคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม แบบ
ของโปรแกรมจะสอดคล้องกับการท างาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าไม่ว่าจะ
ซับซ้อนแค่ไหนระบบของซอฟแวร์ที่ดีจะต้องสามารถเชื่อมต่อ และรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นจะต้องเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ง่าย การ
น าเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: 
WMS) มาใช้ช่วยท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ และมีประโยชน์ส าคัญดังนี้ 
 1. สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นย า 
 2. ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ 
 3. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า 
 4. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการพิจารณาน า
ซอฟแวร์มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน การจัดหาซอฟแวร์มา
ใช้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
 1. ต้องสามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่ธุรกิจใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายในองค์การ 
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 2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นสากล เช่นใช้ร่วมกับ Barcode, RFID  
 3. ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้สูง และหลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุก
กิจกรรมในคลังสินค้า เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับส่วนงานอ่ืนได้ 
ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
  ระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุก
กิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของ
กิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากร
ของธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อ
ลดความสับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP 
system มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนใน
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย (Data network flow)  
 2. การจัดซื้อสินค้า (Purchasing)  
 3. การรับสินค้า (Receiving) 
 4. การเก็บสินค้า (Put-away)   
 5. การหยิบสินค้า (Order picking)  
 6. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count)  
 7. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control)  
 8. Mobile network  
 9. Dynamic slotting 

 ฐานข้อมูล (Database)หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ

รวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานขององค์การด้วยเช่นกัน 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวดันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลเป็น
ต้นไป ที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนกันของข้อมูล และท าให้
การบ ารุงรักษาโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปหน้าที่หลักของระบบการจัดการฐานข้อมูล มี
ดังนี ้
 1. การจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างที่จ าเป็นต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้งสามารถก าหนดคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิด ก าหนด
กฎเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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  2. การแปลงและการน าเสนอข้อมูล ตามสภาพของความต้องการที่จะน าไปใช้ 
 3. การจัดการระบบความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล 
 4. การจัดการพจนานุกรมของข้อมูล เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 
  5. การควบคุมความถูกต้อง และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งอาจจะมีคู่ค้าจ านวนมาก 
  6. ระบบส ารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) เป็นการส ารอง
ข้อมูลประจ าวันทุกวัน และทุกการท างานของเครือข่าย ระบบจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้ทันทีในกรณี
ที่เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงทุกกรณี 

 เทคโนโลยีในการบ่งบอกและติดตามสินค้า 

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการบ่งบอกและติดตามสินค้า เป็นปัจจัยส าคัญต่อการควบคุม
การไหลของสินค้าตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้า จนสิ้นสุดกระบวนการที่มีการน าส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้า เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย 

 บาร์โค้ด (Barcode) 

 บาร์โค้ดหรือแถบรหัส คือตัวเลขหรือรหัสที่อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อการอ่านโดย
ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะในการอ่าน เพื่อลดเวลาในกระบวนการท างาน จะมีการบรรจุข้อมูล
ของสินค้าต่าง ๆ ไว้ในบาร์โค้ดอย่างมากมาย บาร์โค้ดได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้าทั้ง
ระบบ มีการเชื่อมโยงระบบตั้งแต่การรับสินค้าเข้า จนสิ้นสุดกระบวนการที่การน าส่ง เมื่อสินค้าถูก
จัดเก็บบาร์โค้ดจะถูกใช้ในการเชื่อมโยงสถานที่ในการจัดเก็บ และจะมีการตัดออกจากสินค้าคงคลัง
หรือการจัดเก็บเมื่อมีการน าจ่ายสินค้าออกจากคลัง 

 การระบุด้วยความถี่วิทยุ (Radio frequency identification : RFID) 

 มีการพัฒนาใช้ในระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น เป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดฉลากวัตถุด้วยอุปกรณ์ที่มีชิพความจ าอยู่ เป็นชิพมีคุณลักษณะพิเศษใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันตามที่ต้องการ เช่น การอ่านทีละพา
เลท ปัจจุบันชิพมีคุณภาพสูงสามารถอ่านที่ละตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นชิพจะถูกติดอยู่
กับวัตถุที่ใช้ในการขนถ่ายตามความต้องการในการติดตั้ง ชิพจะถูกบรรจุอยู่ใน Tags ที่มีลักษณะ

เป็นแผ่นมีขนาดเล็ก สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเคร่ืองอ่านสัญญาณที่ติดตั้งไว้เฉพาะตามความถี่ของ
คลื่นสัญญาณวิทยุที่ก าหนดไว้ ส่วนประกอบของ RFID แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ๆ คือ ส่วนที่เป็น
ส่วนหลักเรียกว่า เคร่ืองอ่าน (Reader) ประกอบด้วย เสาอากาศ ที่ท าหน้าที่ส่งและรับคลื่นวงจรภาค
วิทยุท าหน้าที่ เข้ารหัส ผสมสัญญาณ และถอดสัญญาณและปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือ ฉลาก
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อิเล็คทรอนิคส์ (Transponder Data Carrier,หรือ Tags) เป็นส่วนที่ติดอยู่กับสินค้า มีหน้าที่เก็บข้อมูล
สินค้า ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มาก 
  RFID เป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นเหนือ การใช้บาร์โค้ดมาก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้
  1. สามารถอ่านเขียนได้โดยไม่ต้องสัมผัส เคร่ืองอ่านกับ Tags สามารถสื่อสารกัน
ได้โดยไม่ต้องสัมผัสท าให้ไม่เกิดความสึกหรอ ต้นทุนในการดูแลรักษาต่ า อายุการใช้งานยาวนาน
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
  2. ทนต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสกปรก บาร์โค้ดมักประสบปัญหาในการอ่าน
ข้อมูลเสมอเมื่อเจอสิ่งสกปรก รวมทั้งอาจฉีกขาดท าให้เป็นปัญหาในการสื่อสาร RFID เป็น Tagsที่มี
ความแข็งแรง ทนต่อการกดหรือกระแทก ท าให้ปัญหาการอ่านข้อมูลลดน้อยลง 
  3. Tags สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีผู้กล่าวว่า Tags สามารถน ากลับมาใช้ได้
มากกว่า 100,000 คร้ัง 
  4. การสื่อสารสามารถท าได้ทุกทิศทาง บาร์โค้ดต้องสื่อสารโดยตรงกับทิศทาง
ของบาร์โค้ด ท าให้เสียเวลาในการสื่อสาร ซึ่งแตกต่างกับ RFID ใช้คลื่นความถี่ในการสื่อสารท าให้
สามารถสื่อสารได้ในระยะไกล และทุกทิศทาง 
  5. มีหน่วยความจ าขนาดใหญ่ บรรจุข้อมูลได้มาก และสามารถอ่านข้อมูลได้
มากกว่า 1 Tags ต่อคร้ัง ท าให้รวดเร็วในการอ่านข้อมูล 
 4. เทคโนโลยีในการบ่งบอกและติดตามสินค้า 

3. เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence) 

 Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีในรูปแบบหนึ่งที่
ท าให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ ทั้งในเร่ืองของความคิด การ
วิเคราะห์หรือการเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์โดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มนุษย์
เขียนหรือจัดท าชุดค าสั่งขึ้น แล้วน ามาประมวลผลหรือน ามาฝังไว้กับอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อ
ท าให้เกิดระบบจักรกลอัจฉริยะหรืออุปกรณ์นั้นสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดก็ตาม และยังสามารถแปลความหมายของค าที่มนุษย์พูด เพื่อให้ตรงกับ
ภาษาตามที่ต้องการ อีกทั้งจักรกลอัจฉริยะยังสามารถท าให้อุปกรณ์ที่มีการฝังเทคโนโลยี AI ไว้
สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้อีกด้วย รวมถึงเทคโนโลยี AI มีกระบวนการคิดที่คล้ายมนุษย์และ
ยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจข้อมูลต่าง ๆ ได้เองโดยมีการน าAI มาใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการคมนาคมอัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยี AI ควบคุมการท างานของรถยนต์
หรือยานพาหนะเพื่อให้เกิดเป็นจักรกลอัจฉริยะที่สามารถควบคุมความชื้นภายในรถยนต์หรือ
อุณหภูมิภายในรถยนต์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ขับขี่ และเทคโนโลยี AI ยังสามารถค้นหาต าแหน่ง



52 
 

หรือเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังปลายทางโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือยานพาหนะ เทคโนโลยี AI จะเป็นตัวเชื่อมโยงกับ
ดาวเทียมเพื่อค้นหาต าแหน่งของถนนท าให้สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด 
รวมถึงการแจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย 
 2. ด้านการประมวลผลภาษา เทคโนโลยี AI สามารถแปลงภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษา
หนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ที่ต้องการรับข่าวสารได้เข้าใจและรับทราบถึงความหมายหรือข้อความนั้น ๆ
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงภาษาที่ไม่เข้าใจได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
 3. ด้านระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารข้อความที่ต้องการ
ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้ค าส าคัญ (Keyword) ในการค้นหา ท าให้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย 
 4. ด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น การวัดความดันของผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการโดยเทคโนโลยี AI จะมีการเรียนรู้การบีบรัดต้นแขนของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ แล้วน า
ค่าที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อแปลงเป็นตัวเลขให้มนุษย์เข้าใจ รวมไปถึงการสแกนร่างกาย
ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเพื่อค้นหาสิ่งที่ผิดปกติของร่างกาย อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์โรคเพื่อ
น าไปสู่การหาวิธีการและแนวทางในการรักษา 
 5. ด้านการค้าในเชิงธุรกิจพาณิชย์เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์และประมวลผลได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ เปรียบเสมือนจักรกลอัจฉริยะ เพื่อค านวณหาค่า 
Demand และ Supply หรือการหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่องค์กรต้องการในการหาโอกาสท าก าไรให้
ได้มากที่สุดให้กับองค์กร 
 6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การใช้ AI ในการสแกนหรือตรวจจับสิ่ง
ผิดปกติเพื่อหาวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบที่รวดเร็ว 
 7. ด้านอ่ืน ๆ การใช้เทคโนโลยี AI โดยฝังไว้ในหุ่นยนต์ที่เรียกว่า โรบอท (Robot) 
ซึ่งเป็นจักรกลอัจฉริยะชนิดหนึ่ง ที่มีความคิดแบบ AI ท าให้สามารถท าหน้าที่แทนคนได้เช่น 
หุน่ยนต์ท าความสะอาดโดยหุ่นยนต์จะสามารถเรียนรู้และตรวจจับขยะได้ด้วยตนเอง 
 จะเห็นได้ว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่ง
เปรียบเสมือนจักรกลอัจฉริยะที่สามารถท าหน้าที่แทนมนุษย์ได้หลาย ๆ อย่างด้วยกัน และ
เทคโนโลยี AI ยังคงมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอบสนองต่อมนุษย์ในการใช้
ชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นและเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย 
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ความเป็นมาของเทคโนโลยี AI 

 ในปีค.ศ. 1950 นักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Alan Touring ได้
คิดค้น “การทดสอบของทัวริง” (Touring Test) ขึ้น โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถ
ของการใช้เทคโนโลยี AI ว่าสามารถใช้ความคิดได้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ ซึ่งใน
การทดสอบจะก าหนดให้AI ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินพิจารณาว่าการกระท านั้น
เกิดจาก AI หรือมนุษย์หากผู้ตัดสินที่เป็นมนุษย์แยกแยะไม่ได้ AI นั้นก็จะผ่านการทดสอบ ทั้งนี้การ
ทดสอบดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกน ามาใช้เป็นการทดสอบหลักในการวัดขีด
ความสามารถของ AI ในเวลาต่อมา และใน 
 ปีค.ศ. 1956 ค าว่า Artificial Intelligence (AI) ได้ถือก าเนิดขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ John McCarthy ได้ให้ค าจ ากัดความของค าดังกล่าวไว้ในการประชุม “Dartmouth 
Conferences” ในปีค.ศ. 1965 ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยศาสตราจารย์ Edward 
Feigenbaumได้สร้าง “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” ระบบแรก ชื่อว่า DENDRAL ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลทางด้านเคมีระบบ DENDRAL นี้เป็นการน าความรู้ของผู้เชี่ยวชาญไปเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจ าและมีความรู้เสมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งใน
ระหว่างปีค.ศ. 1974– 1980 และระหว่างปีค.ศ. 1987– 1993 หรือยุค “AI Winter” เป็นยุคที่นักวิจัย
ประสบกับความยากล าบากในการแก้ปัญหา และพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ดีขึ้นกว่าเดิมท าให้นัก
ลงทุนเร่ิมไม่เชื่อมั่นในเทคโนโลยี AI และทุนวิจัยในสาขาดังกล่าวลดน้อยลงจนท าให้การค้นคว้า
หยุดชะงักหลังปีค.ศ. 1990 ถือเป็นยุคใหม่ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี AI เข้ากับอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เป็นการขยายฐานความรู้ที่ป้อนเข้าสู่ AI เนื่องจาก AI 
สามารถเข้าถึง เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากข้อมูลจ านวนมากที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้จึงท าให้การ
เรียนรู้ของ AI รวดเร็วขึ้นทั้งนี้ในปีค.ศ. 1997 ได้มีการแข่งขันหมากรุกระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
กับมนุษย์โดยเป็นการแข่งขันระหว่างแชมป์โลกหมากรุก Garry Kasparov และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของ IBM ที่มีชื่อว่า Deep Blue โดยการแข่งขันคร้ังแรกในปีค.ศ. 1997Kasparov เป็นผู้ชนะ แต่ในปี
ถัดมา Deep Blue สามารถพัฒนาตนเอง จนกลับมาเอาชนะได้การแข่งขันครั้งน้ีท าให้เกิดการยอมรับ
ปัญญาประดิษฐ์ในสาขาเกมและก่อให้เกิดความคิดในการใช้ปัญญาประดิษฐ์แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ยิ่งขึ้นหลังจากปีค.ศ. 2000 นักวิจัยและนักพัฒนา AI ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ASIMO หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัท ฮอนด้า รถที่ขับเคลื่อนได้เอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่มีชื่อว่า Watson ซึ่งสามารถสร้างระบบถาม – ตอบ ค าถามที่อิงกับ
ลักษณะภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ (natural language) IBM Watson เป็นที่รู้จักคร้ังแรก เมื่อชนะ
การแข่งขันในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ของอเมริกาที่ชื่อว่า Jeopardy Apple Siriและ Amazon 
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Alexaผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ และ Google Alpha GO ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเอาชนะมนุษย์ใน
เกมส์หมากล้อมได 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกรอบ
การพัฒนาที่บูรณาการ 17 เป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายใต้การก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันในระดับนานาชาติที่น าโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยหวัง
ว่าจะสามารถสร้างอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชากรโลก ทั้งมิติการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า การจัดการสิ่งแวดล้อม การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการส่งเสริมความเจริญ สันติภาพและความชอบธรรม เป็นต้น การน าเทคโนโลยี  AI มา
เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการประมวลผลข้อมูล เรียนรู้และช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปีค.ศ. 2030 โดยยกตัวอย่าง ดังนี้ 
  - การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being) การน า
เทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจสอบและวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความแม่นย าและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
ดีขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี AI ในขอบข่ายการท างานด้าน computer vision/image recognition จะสามารถ
ช่วยวิเคราะห์ภาพที่เกี่ยวกับโรคหรือปัญหาของระบบการท างานของหัวใจ ปอด ตา ที่ปัจจุบันมี
ความแม่นย าสูงกว่า 90 %โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้มีการน าเคร่ืองมือด้าน 
biosensor เช่น Fitbit และ Apple Watch ที่เทคโนโลยี AI สามารถน าข้อมูลชีพจรและอุณหภูมิของ
ร่างกายมาใช้ประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้ช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
ก่อนที่จะเกิดโรค (Preventive) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
นอกจากนี้นโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและน าเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับองค์ประกอบ
ด้านความเชื่อใจในเทคโนโลยี (Trust) ก็มีความส าคัญมากเช่นกัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจหรือการด าเนินงานด้านสุขภาพ (Healthcare) ต้องค านึงถึงความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลและการลดอคติ (bias) เพื่อให้เกิดรูปแบบการท างานที่ครอบคลุมกลุ่มประชากร
เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตอันใกล้จ าเป็นต้องมีการอธิบาย 
(Interpretation) ข้อมูลที่สามารถรองรับผลการวินิจฉัยเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานระบบเกิดความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี AI รวมถึงนโยบายการท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการสาธารณสุข
และผู้พฒันาเทคโนโลยีในประเทศ อีกทั้งข้อมูลทางการแพทย์เป็นสิ่งที่มีมูลค่า หายาก และสามารถ
น าไปต่อยอดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อ
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สนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ภายในประเทศจึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วย 
 - การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being) การน า
เทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจสอบและวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความแม่นย าและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
ดีขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี AI ในขอบข่ายการท างานด้าน computer vision/image recognition จะสามารถ
ช่วยวิเคราะห์ภาพที่เกี่ยวกับโรคหรือปัญหาของระบบการท างานของหัวใจ ปอด ตา ที่ปัจจุบันมี
ความแม่นย าสูงกว่า 90 %โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้มีการน าเคร่ืองมือด้าน 
biosensor เช่น Fitbitและ Apple Watch ที่เทคโนโลยี AI สามารถน าข้อมูลชีพจรและอุณหภูมิของ
ร่างกายมาใช้ประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้ช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
ก่อนที่จะเกิดโรค (Preventive) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
นอกจากนี้นโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและน าเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับองค์ประกอบ
ด้านความเชื่อใจในเทคโนโลยี (Trust) ก็มีความส าคัญมากเช่นกัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจหรือการด าเนินงานด้านสุขภาพ (Healthcare) ต้องค านึงถึงความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลและการลดอคติ (bias) เพื่อให้เกิดรูปแบบการท างานที่ครอบคลุมกลุ่มประชากร
เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตอันใกล้จ าเป็นต้องมีการอธิบาย 
(Interpretation) ข้อมูลที่สามารถรองรับผลการวินิจฉัยเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานระบบเกิดความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี AI รวมถึงนโยบายการท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการสาธารณสุข
และผู้พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ อีกทั้งข้อมูลทางการแพทย์เป็นสิ่งที่มีมูลค่า หายาก และสามารถ
น าไปต่อยอดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อ
สนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ภายในประเทศจึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วย 
 - การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) ส าหรับในด้านการศึกษา การน า
เทคโนโลยี AI มาใช้จะสามารถลดภาระของครูอาจารย์ในการจัดการบทเรียน เนื้อหา และการตรวจ
แบบฝึกหัดต่าง ๆรวมถึงการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการประเมินในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
(Formative Assessment) เพื่อน าข้อมูลมาใช้คาดการณ์โอกาสในการสอบผ่านและความเข้าใจใน
บทเรียนนั้น ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยสามารถน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการปรับเนื้อหาเพื่อช่วย
ให้เด็กที่มีปัญหาในการเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าเทคโนโลยี AI มา
ใช้เพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน (Personalized Learning) รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยี AI เป็นครูสอนพิเศษ (Tutor) ในการปรับเนื้อหาการเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้เหมาะ



56 
 

กับความสามารถของนักเรียนได้อีก ด้วย เช่น Georgia Tech ได้น าเทคโนโลยี AI มาใช้เป็น TA 
(Teaching Assistant) เพื่อตอบค าถามของนักเรียน และลดภาระของอาจารย์ที่จะต้องตอบค าถามซ้ า 
ๆ อีกทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้อีก
ด้วย 
 - การสนับสนุนสังคมที่สงบสุขและการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน (Peace 
Justice and Strong Institutions) การน าเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยและกฎระเบียบต่าง ๆ สามารถช่วยให้กระบวนการทางกฎหมาย
ท างานได้รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีด้าน computer vision/image 
recognition มาใช้ในการตรวจจับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งปัจจุบันได้เร่ิมน ามาใช้ทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งงานด้านกฎหมายที่สามารถน าการประมวลผลทางภาษา 
(Natural Language Processing : NLP) มาช่วยในการค้นหาความสอดคล้องของตัวบทกฎหมายและ
รูปคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือการช่วยตรวจสอบความถูกต้อง (Compliance) ของเอกสารการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบ NLP ภาษาไทยยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในสาขา
อาชีพต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณงานเอกสารที่ไม่จ าเป็นและน า
ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น 

 บทบาทของเทคโนโลยี AI ในต่างประเทศ 

 ประเทศญ่ีปุ่น มีการน าหุ่นยนต์ AI มาใช้ในการรายงานข่าว ทั้งมีความรวดเร็ว 
แม่นย าและปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีความสามารถเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กภายในบ้านได้
อีกด้วยบริษัทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเป็นผู้ช่วยในบ้าน และสามารถ
สื่อสารโต้ตอบกับมนุษย์ในขั้นสูงได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การสนทนา
ขั้นสูงนี้สามารถใช้เพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกและป้องกันภาวะสมองชราในผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ตัวล่าสุด 
หรือ AI SPEAKER เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในครัวเรือนสามารถสนทนากับมนุษย์ได้อย่างเพลิดเพลินใน
งานแสดงสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน CEATEC JAPAN 2017 บริษัท พานาโซนิคจ ากัด มีการจัด
แสดงหุ่นยนต์ทรงกลมส าหรับเด็กทารกที่มีชื่อว่า “COCOTTO” ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกบอล มีขนาด
ใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสามารถเคลื่อนตัวได้โดยการหมุนบนพื้นห้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กเล็กผ่านการเล่นและสนทนา บริษัทมีการจัดเตรียมหนังสือภาพและเพลงไว้บนอินเทอร์เน็ต เมื่อ 
COCOTTO ดึงข้อมูลนี้จะสามารถอ่านหนังสือภาพหรือร้องเพลงให้กับเด็กเล็กฟังได้อีกทั้งยังมี
กล้องที่ฝังในตัว ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของเด็กผ่านสมาร์ทโฟนได้บริษัท ฮิตาชิ
จ ากัด ได้จัดแสดงหุ่นยนต์ที่เป็นหลอดไฟและบนหลอดไฟนี้สามารถแสดงอารมณ์สนุกหรือเศร้าได้
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หุ่นยนต์สามารถพูดคุยท าให้ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้โดยเป็นหุ่นยนต์ที่
ส่งเสริมการท างานของสมองที่มีอาการหลงลืมเมื่อเข้าสู่วัยชรา นอกจากนี้บริษัทก าลังพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถอ่านความรู้สึกของคู่ที่สนทนาเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจหาก
มีภาวะอารมณ์ที่หดหู่ได้อีกด้วยปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้บริษัทต่างๆ 
พยายามที่จะน าเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีมาช่วย
แบ่งเบาภาระ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อ
ตอบสนองความเจริญก้าวหน้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี 
AI เป็นหุ่นยนต์ที่มีความอัจฉริยะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้และยังสามารถท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยภายในบ้านคอยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ด าเนินชีวิตภายในบ้านได้อย่าง
สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 
   ภาพที่ 3.5 ภาพหุ่นยนต์ AI 
 

 
 

 ภาพที่ 3.6 Mirai ปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับสถานะเป็นพลเมืองของญ่ีปุ่น 
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 Shibuya Mirai ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกที่ได้รับสถานะเป็นพลเมืองของญ่ีปุ่นอย่าง
เป็นทางการ Shibuya Miraiซึ่งถูกโปรแกรมให้เป็นเด็กชายอายุ 7 ขวบ ท าหน้าที่เป็นระบบตอบโต้
อัตโนมัติผ่านแอพลิเคชั่นLINE โดย Miraiมีงานอดิเรกเป็นการถ่ายรูปและสังเกตผู้คนที่ผ่านไปมา
ใน Shibuya เธอชอบพูดคุยกับผู้คน และสามารถพูดคุยได้ทุกเร่ือง ความหมายของชื่อ Miraiก็
สามารถแปลจากภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอนาคตเพื่อส ารวจความพึ่งพอใจและกิจกรรมของคนในย่านชิบูย่า 

 ประเทศสิงคโปร์มีการใช้เทคโนโลยี AI เช่น เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ และกล้อง

จดจ าใบหน้าซึ่งจะกลายเป็นสิ่งธรรมดาส าหรับการท าธุรกิจและระบบสาธารณูปโภคในประเทศ
สิงคโปร์โดยคาดว่าธุรกิจ AI จะสามารถขยายออกสู่ตลาดอาเซียนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ตามการ
วิจัยของ Accenture บริษัทที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเมื่อเดือนธันวาคม2560 ได้
รายงานผลการวิจัยว่าธุรกิจบริการทางการเงิน และการผลิตในประเทศสิงคโปร์จะได้รับประโยชน์
สูงสุดจากเทคโนโลยี AI และคาดว่าในปีพ.ศ.2598 เทคโนโลยี AI จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ได้ถึงสองเท่า และผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 41 % ซึ่งจะมีมูลค่า
ประมาณ ๒๑๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ180 พันล้านเหรียญสิงคโปร์การสนับสนุนจาก
รัฐบาลสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 หน่วยงานภาครัฐ The National Research Foundation 
(NRF) ได้ประกาศเปิดตัวหน่วยงานชื่อ AI Singapore เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี AI ของประเทศสิงคโปร์เพื่อการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต โดยใช้
งบประมาณ150 ล้านเหรียญสิงคโปร์ส าหรับการด าเนินงานในระยะเวลา 5 ปีเทรนด์เทคโนโลยี AI 
ในการท าธุรกิจในประเทศสิงคโปร์สโลแกน “AI is the new UI” (UI: User Interface) ก าลังเป็น
กระแสใหม่ที่เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมในโลก เน่ืองจากวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ง่ายขึ้นผ่านการ
สัมผัสของมนุษย์อาทิการตอบโต้ด้วยเสียง การสัมผัสด้วยปลายนิ้วหรือการเคลื่อนไหวเป็นต้น ท า
ให้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งที่เข้าถึงยากอีกต่อไปในประเทศสิงคโปร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีการ
น าเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อให้บริการประชาชนและผู้บริโภคมากขึ้น อาทิธนาคาร DBS ที่มีการ
พัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัย A*Star พัฒนาโปรแกรม DBS Bank leverages หรือ IBM Watson 
Engagement Advisor เป็นการให้บริการที่ผู้บริโภคสามารถก าหนดความต้องการได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการยกระดับการให้บริการผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและหน่วยงานภาครัฐ Infocomm Media and Development Authority (IMDA) ที่มีการพัฒนา
ระบบการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถท าธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว  Nadine หุ่นยนต์
อัจฉริยะที่เหมือนจริงตัวแรกในประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันNanyang 
Technological University’s (NTU) Institute of Media Innovation ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะ
ที่เหมือนจริงในประเทศสิงคโปร์โดยมีการตั้งโปรแกรมให้เป็นพนักงานต้อนรับที่สถาบัน NTU 
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หุ่นยนต์ Nadine มีผมสีน้ าตาล ผิวกายที่นุ่มเหมือนมนุษย์สามารถตอบโต้ได้โดยอัตโนมัติและยัง
สามารถจดจ าบุคคลที่เคยสนทนาด้วยได ้

 ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เป็นประเทศแรกของโลกที่มอบสิทธิพลเมืองให้กับ

หุ่นยนต์ชื่อ Sophia โดยสามารถอาศัยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้ถูกต้องตามกฎหมาย เร่ือง
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน Future Investment Initiative ซึ่งเป็นงาน
ประชุมนักลงทุนจากทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย 2030 เพื่อรับการลงทุนและตั้งเป้าให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงสามทวีปโดยมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตในงาน
ประชุมหุ่นยนต์ Sophia ได้กล่าวกับผู้ร่วมงานและตอบค าถามจากพิธีกรมีใจความท่อนหนึ่งว่า “ฉัน
รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ที่หุ่นยนต์ได้รับการยอมรับ
เป็นพลเมืองของประเทศ” หุ่นยนต์ Sophia เป็นผลงานการพัฒนาของบริษัท Hanson Robotics 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง เพราะบริษัทได้ให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีแสดงสีหน้าแววตาของหุ่นยนต์เป็นหลักรวมถึงระบบการคิดและตอบค าถ ามโดยใช้
เทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ Sophia สามารถแสดงสีหน้าแววตาได้62 แบบพร้อมสนทนาโต้ตอบได้
คล้ายคลึงกับมนุษย์มากเนื่องจากมีกลไกการแสดงสีหน้าที่มีความซับซ้อน ผิวหนังของ Sophia 
สร้างจากวัสดุชนิดพิเศษเรียกว่า Frubber ซึ่งวิจัยพัฒนาโดยบริษัท Hanson Robotics หุ่นยนต์ Sophia 
มีกล้องสองตัวอยู่บริเวณดวงตาเพื่อใช้จับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ประกอบกับซอฟแวร์เรียนรู้
บทสนทนาของมนุษย์ที่เรียกว่า Character Engine AI (การเรียนรู้บุคลิกภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์) 
สามารถจดจ าและพูดได้อย่างชาญฉลาดตลอดเวลาประเทศซาอุดิอาระเบียก าลังเปิดประเทศรับการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI อย่างจริงจังโดยวิสัยทัศน์ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน 
มงกุฎราชกุมาร ที่ต้องการสร้างประเทศให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI ซึ่งได้ประกาศ
โครงการลงทุนสร้างเมืองใหม่ชื่อ NEOM มีพื้นที่กว่า 26,500 ตารางกิโลเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 
500,00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบ AI รวมถึง
พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ 

 การน าAI มาใช้ในด้านต่าง ๆ 

 ด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
กลายเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน AI และ Robotics เป็น
เทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาในสาขาสุขภาพและทางการแพทย์
เป็นอีกสาขาหนึ่งที่น าเทคโนโลยี AI และ Robotics มาใช้ประโยชน์การน าเทคโนโลยี AI และการ
เรียนรู้ของเคร่ือง (machine learning) ที่ได้พัฒนาและใช้งานโดยบริษัทผู้น าด้านเภสัชกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีด้านสุขภาพและทางการแพทย์โดยความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และ 
Machine learning ที่ถูกน าไปใช้ในวงการการแพทย์และเภสัชกรรม 6 ทิศทางหลัก ดังนี้ 
 1) เทคโนโลยีทางการแพทย์ machine learning และ deep learning ได้เข้ามามี
บทบาทในการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การวินิจฉัยโรคท าได้อย่างแม่นย า 
 2) การเก็บข้อมูลและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในการ
เก็บและให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน ความสามารถของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวนมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาโรคที่หายาก
ได้มากขึ้น 
  3) การน าส่งยา แพทย์และพยาบาลหลายคนอาจจะกังวลว่า ในอนาคตเทคโนโลยี 
AI อาจจะพัฒนาความสามารถจนเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้แต่ส าหรับบริษัทผลิตยาแล้ว เทคโนโลยี AI 
ท าให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการน าเหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย 
 4) การใช้หุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัด หุ่นยนต์ผ่าตัดถูกพัฒนาและน ามาใช้ในการผ่าตัด
อวัยวะในส่วนที่มือมนุษย์ไปไม่ถึง การผ่าตัดโดยหุ่นยนต์สามารถท าได้ทั้งแบบได้รับค าสั่งที่ป้อน
จากแพทย์และแบบที่หุ่นยนต์เรียนรู้ไดด้วยตนเอง (machine learning)  
 5) การรักษาเฉพาะบุคคล (personalized medicine) การเพิ่มศักยภาพการ
รักษาพยาบาลโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดมาใช้ในการวางแผนการรักษาให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เช่น ประวัติการรักษาข้อมูลยีน การ
บริโภคอาหาร ระดับความเครียดฯลฯ 
 6) การซื้อกิจการ Startup บริษัทด้านการแพทย์และผลิตยามีการซื้อกิจการ Startup 
เพื่อค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี AI และ machine learning เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท 

 ด้านคมนาคมขนส่ง 

 การน าเทคโนโลยี AI มาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไร้คนขับ เพื่อลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบ ารุง อีกทั้งสามารถค านวณ
ระยะเวลาในการเดินทางได้ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนและผลักดันโครงการรถยนต์
ไฟฟ้าภายในประเทศโดยรัฐบาลจีนออกกฎระเบียบในการมอบเงินอุดหนุน จ านวน 55,000 หยวน 
ส าหรับผู้ซื้อยานพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนต่างๆหรือเป็นศูนย์เพื่อต้องการให้มีรถยนต์สีเขียว ๕ ล้าน
คันบนท้องถนนในปีพ.ศ.2563 
 ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นมีสถานีชาร์จแบตเตอร่ี EV chargers ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยมีจุดให้บริการชาร์จแบตเตอร่ี 40,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยลดและก าจัดการใช้งาน
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เชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้กว่า 50,00จุด นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุ่นก าลังจะเข้าสู่สังคมไฮโดรเจน 
(Hydrogen Society) ด้วยการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานพื้นฐาน เพราะเห็นว่าไฮโดรเจนเป็น
พลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเผาไหม้อีกทั้งยังมีปริมาณไม่จ ากัดเพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของน้ าซึ่งขณะนี้รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ร่วมมือกับภาคการผลิตในการผลักดันรถยนต์แบบ
ไฮโดรเจนออกสู่ตลาดอาทิรถยนต์รุ่นมิไร (Mirai) ของโตโยต้า ที่จ าหน่ายในปีพ.ศ. 2557และเพื่อ
ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปีพ.ศ. 2563 ประเทศญ่ีปุ่นมีแผนงานที่จะใช้รถโดยสาร
ขนส่งนักกีฬาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนอีกด้วยส าหรับประเทศไทย แม้ว่าในช่วงปีพ.ศ. 
2555– 2559 การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์จะเติบโตที่ 4 % โดยเฉพาะในคร่ึงปีแรกของปีพ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์เป็นมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตจากคร่ึงปี
แรกของปีพ.ศ. 2559 ถึง12 % ซึ่งประเทศคู่ค้าส าคัญของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่ของโลก (ประเทศญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา)และกลุ่มตลาดใหม่ (ประเทศ
อินโดนีเซีย เม็กซิโก อินเดีย แอฟริกาใต้ฟิลิปปินส์และเวียดนาม)ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
และประกอบรถยนต์ล าดับต้น ๆ ของภูมิภาค ท าให้มีโอกาสในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือใช้งาน
มากกว่าที่เป็นอยู่ หน่วยวิจัยอีไอซี (Economic Intelligence Center) คาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปีที่รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเร่ิมท าตลาดในประเทศไทยได้เพราะรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้พัฒนาถึง
จุดที่จะท าให้เกิดความต้องการอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากความหลากหลายทางเทคโนโลยีของ
รถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ว่าเทคโนโลยีชนิดใดจะตอบโจทย์
การใช้งานของผู้บริโภคได้ดีที่สุด ประกอบกับยังมีต้นทุนสูงซึ่งท าให้ต้องมีการพัฒนาเพื่อหา
ตัวเลือกต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเสนอว่า สิ่งที่ประเทศไทยควรด าเนินการ คือ การ
สร้างระบบนิเวศและวางโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการเร่ง
สร้างสถานีชาร์จแบตเตอร่ีไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมี
สถานีชาร์จแบตเตอร่ีไฟฟ้าประมาณ100 กว่าแห่งตามสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า
และลานจอดรถโดยผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานตั้งเป้าหมายว่า ภายในสิ้นปี
พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครจะต้องมีสถานีชาร์จแบตเตอร่ีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน200 กว่าแห่งให้
ได้ผนวกกับผลจากการผลักดันนโยบายพลังงานไทย4.0 ของภาครัฐบาลและกระทรวงพลังงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสมาร์ตซิตี้ (Smart City) ภายในระยะเวลา19 ปีข้างหน้า หรือในปีพ.ศ. 
2579 โดยตั้งเป้าหมายว่า ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นการใช้พลังงาน
ทดแทนให้มากขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะส่วนบุคคลในรูปแบบรถยนต์แบบไร้คนขับ
ซึ่งมีพัฒนาการที่ก้าวล้ าอาทิระบบ Kinetic Warmth ของบริษัท โตโยต้า ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และยานยนต์ในระบบปฏิบัติการ AI ได้อย่างมีชีวิต ส่วนบริษัท นิสสัน ได้น าเสนอ
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Nissan IDS ที่ท างานด้วยระบบ AI อัจฉริยะอย่าง SAM (Seamless Autonomous Mobility) ซึ่ง
พัฒนาโดย NASA ให้สามารถประมวลผลจากข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่าย
รถคันอ่ืน ๆ ผ่านระบบดาวเทียม รวมทั้งระบบไลดาร 
 (Lidar) ของบริษัท Waymo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการส ารวจภูมิประเทศที่ท างาน
ในแบบเดียวกับเรดาร์ (Radar) ที่วัดระยะทางจากระยะเวลาในการเดินทางของเลเซอร์ที่เดินทางจาก
เซ็นเซอร์ไปยังวัตถุเป้าหมาย๘ประโยชน์ที่ส าคัญของ AI ต่อธุรกิจด้านการคมนาคมขนส่ง ดังนี้ 
  1) ลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งการน าเทคโนโลยี AI มาใช้กับยานพาหนะจะช่วยให้
มนุษย์ควบคุมรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม 
 2) ลดค่าบ ารุงรักษา โดยการน าเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับรถยนต์มากขึ้น
ส่งผลดีด้านการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น การน ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถยนต์ที่ใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 3) มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น โดยยานยนต์จะตอบโจทย์ในอนาคตให้กับผู้ที่เดินทาง
เพราะไม่จ าเป็นต้องขับรถด้วยตนเอง มนุษย์สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงเพื่อให้รถยนต์วิ่งไปได้เอง
แบบ Autonomous Driving นอกจากนี้ยังท าให้มนุษย์ได้ผ่อนคลายในระหว่างการเดินทาง 
ด้านการประมวลผลภาษาเทคโนโลยี AI มีความสามารถโดดเด่นในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลที่
ซับซ้อนได้ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างไรก็ตาม การที่ AI สามารถรับค าสั่งเสียงของมนุษย์ไป
ด าเนินการได้อย่างแม่นย านั้นจะต้องอาศัยกระบวนการประมวลผลทางภาษาเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีในชื่อ “Natural Language Processing : NLP” ท าหน้าที่เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญที่ช่วยให้ 
AI สามารถประมวลผลจากค าสั่งต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย า รวมถึงแสดงผลการ
วิเคราะห์ออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ NLP เป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยี AI ที่ท า
ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาษา 
สาเหตุที่ต้องพัฒนา NLP เนื่องจากคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเข้าใจข้อมูล
ตัวเลขหรือรหัสที่มีความหมายนัยหนึ่งชัดเจน ซึ่งไม่ตรงกับวิธีการสื่อสารของมนุษย์ที่อาศัยภาษา
เป็นหลัก และภาษามีความซับซ้อนกว่ารหัสที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างมาก NLP จึงเกิดขึ้นเพื่อลด
ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ NLP รองรับทั้งการอ่านและการฟังโดยอาศัย
เทคโนโลยีอ่ืนเข้าช่วย เช่น Visual Recognisationส าหรับอ่านข้อความและใช้ Voice Recognisation
ส าหรับฟังเสียง รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อแสดงผลให้มนุษย์ได้รับทราบรวมถึงสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลกลับเพื่อสื่อสารกับมนุษย์ทั้งในรูปแบบของข้อความและเสียงซึ่งกระบวนการเรียนรู้ภาษา
ของ NLP มีพื้นฐานมาจากการท างานของ AI แต่ต่างกันตรงที่น ามาใช้กับภาษาซึ่งมีความซับซ้อน
และเป็นนามธรรม ปัจจุบัน NLP มกระบวนการเรียนรู้ภาษาทั้งหมด 6ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) Morphological Level การเข้าใจตัวอักษร NLP จะถอดค าออกเป็นตัวอักษร หา
พยัญชนะสระ ตัวสะกด เพื่อให้เกิดความแม่นย าในขั้นตอนต่อไป 
 2) Lexical Level การเข้าใจค าหลังจากผสมตัวอักษรแล้ว จากนั้นเร่ิมหาความหมาย
ของค านั้น ๆ เพื่อเตรียมส าหรับการท าความเข้าใจทั้งประโยค 
 3) Syntactic Level การเข้าใจประโยค อ้างอิงจากการเข้าใจค าและล าดับโครงสร้าง
ตามมาตรฐานที่ระบุโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแบบแผนที่ได้เรียนมา 
 4) Semantic Level การเข้าใจบริบทของค าในประโยค เข้าใจถึงความหมายของค า
ที่ใช้ในประโยคซึ่งอยู่นอกเหนือโครงสร้างตามมาตรฐานภาษา 
 5) Discourse Level การเข้าใจความเชื่อมโยงของประโยค เข้าใจผลกระทบของ
ประโยคก่อนหน้าต่อความหมายของประโยคที่อ่านอยู่ รวมถึงเข้าใจล าดับการใช้ค าในประโยคซึ่ง
ให้ความหมายที่แตกต่างกันด้วย๖) Pragmatic Level การเข้าใจความหมายของค าและประโยค
อ้างอิงจากสถานการณ์หรือฐานความรู้เดิม ซึ่งอาจไม่ได้ระบุอยู่ในเนื้อหานั้น ๆ เพื่อให้สามารถ
ตีความได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ตลอดเวลานอกจาก
การท าความเข้าใจในแต่ละจุดแล้ว NLP ยังมีช่องทางการเรียนภาษาได้อีก 3 รูปแบบซึ่งจ าลองมา
จากการเรียนภาษาของมนุษย์ได้แก่ - Symbolic เป็นพื้นฐานของการเข้าใจภาษาของมนุษย์โดย AI 
ต้องท าความเข้าใจค าศัพท์จนถึงโครงสร้างของภาษานั้น ๆ ซึ่งนักพัฒนาสามารถน าความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญใส่ลงไปใน AI ได้โดยตรง - Statistical หลังจากเรียนรู้พื้นฐานของภาษาแล้ว จากนั้น AI 
จะเก็บข้อมูลการใช้ภาษาและน ามาวิเคราะห์รูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติเช่น การดูความถี่ของค าที่
ใช้วิธีเรียงล าดับประโยคที่พบบ่อยแล้วน ามาสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ วิธีนี้จะช่วยให้ AI ปรับปรุง
ภาษาได้ตามความนิยมในปัจจุบัน และเข้าใจการใช้ภาษาในสาขาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
การเงิน หรือเอกสารวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น - Connectionist AI การน ากระบวนการเรียนรู้ภาษาใน
รูปแบบ Statistical มาเชื่อมโยงกับรูปแบบ Symbolic เพื่อให้การสื่อสารมีความเข้าใจที่สมบูรณ์มาก
ขึ้น โดยเร่ิมจากความรู้เดิมที่เก็บได้ในรูปแบบ Symbolic และดัดแปลงด้วยข้อมูลใหม่ที่ได้รับจาก
รูปแบบ Statistica 

 ด้านการค้าในเชิงธุรกิจพาณิชย์ 

 AI สามารถช่วยผู้ขายในการจัดการร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และช่วยในการ
ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ 
 1) รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้ซื้อ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่ง AI 
จะช่วยในการรวบรวมข้อมูล จัดกลุ่ม และหาแบบแผนของข้อมูลได้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
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จ านวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น ท าให้ผู้ขายสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และ
สามารถหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
  2) สร้างวิธีการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้ว AI จะ
ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้ดีขึ้น โดยเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับลูกค้า และช่วยให้พนักงานขาย 
หรือระบบการท างานดีขึ้น เช่น เทคโนโลยี Chatbot ระบบตอบข้อความอัตโนมัติบน Social Media 
เป็นต้น 
 3) ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์หลายเว็บได้
เร่ิมใช้ผู้ช่วยช้อปปิ้งเสมือนจริงหรือ VPA (Virtual Personal Assistant) ที่พร้อมต้อนรับลูกค้าตลอด 
24 ชั่วโมงโดยสอบถามความต้องการเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุค 

 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

 AI เป็นตัวช่วยที่ดีของ Cloud & Security การมีข้อมูลจ านวนมหาศาลท าให้ต้อง
ขยายโครงสร้างเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นและรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งปัญหาทั้งหมดหากใช้
มนุษย์ดูแล ต้องใช้เวลาจัดการกับข้อมูลมหาศาล ทั้งการถ่ายทอดความรู้เพื่อรองรับการขยาย
โครงสร้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและไม่ทันต่ออัตราเร่งของความต้องการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน การใช้ 
AI และ Machine Learning จึงเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการจัดการข้อมูลมหาศาลทั้งยังสามารถ
เรียนรู้กระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีในการสอดส่องและแก้ปัญหาของ
ระบบได้ตลอดเวลา โดยท าหน้าที่เปรียบเสมือนพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่คอยสอดส่องความ
ผิดปกติที่เข้ามาในระบบตลอดเวลาเรียนรู้จากช่องว่างที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและพร้อมกันทั้ง
ระบบ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วยส่งต่อถึงกันทั้งระบบท าให้ไม่เสียเวลา ยิ่งมี
ข้อมูลมาก ยิ่งเรียนรู้และปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน
มหาศาลบน Cloud ได้อย่างรวดเร็วการใช้ AI และ Machine Learning กับ Cloud & Security 
สามารถท างานในส่วนของ Operation ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันมีการทดลองใช้ 
AI เพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานภายใน Cloud Computer จะมีการใช้งาน 
Hardware จ านวนมาก ท าให้เกิด Log File มหาศาลซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลดลง จากเดิมเป็นหน้าที่ของ Database Admin ที่ต้องสอดส่องและคอยลบไฟล์ด้วย
ตัวเองเพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างเต็มที่ แต่หากสามารถสอนให้ AI จัดการกับ Log 
File แทนผู้ดูแลระบบ และให้เข้าไปจัดการระบบภายในคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ด้วยการปรับแต่งค่าต่างๆให้มีความเหมาะสม จะเป็นการลดค่าใช้ จ่ายและประหยัดเวลาของ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
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  2) การวางแผนและปรับปรุง Hardware ของ IT Operation ซึ่งการวางแผนและ
ออกแบบระบบ Hardware ต้องประหยัดและรองรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ยิ่งระบบมีขนาด
ใหญ่การวางแผนก็เป็นเร่ืองที่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ปัญหาดังกล่าวจะลดลงเมื่อน าระบบ AI เข้ามา
ช่วย ปัจจุบันผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ของโลกยังพัฒนา AI ให้ควบคุมประสิทธิภาพของ 
Computing ให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน ทั้ง Big Data 3D Game Render และ Data Warehouse 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
  3) ปรับขยายโครงสร้างพื้นฐานของระบบอย่างยืดหยุ่น องค์กรธุรกิจแต่ละองค์กร
มีความต้องการใช้ Cloud มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แม้จะสามารถปรับโครงสร้าง
พื้นฐานตามความต้องการได้แต่ต้องใช้มนุษย์เข้ามาประเมินและคอยคาดเดาปริมาณการใช้ซึ่งเป็น
งานที่เสียเวลามากหากใช้ Machine Learning เข้ามาเรียนรู้จากปริมาณการใช้ข้อมูล จะสามารถ
ประเมินเพื่อปรับลดหรือขยายเพิ่มได้อย่างแม่นย า ปัจจุบันผู้ให้บริการ Infrastructure as a Service 
(IaaS) รายใหญ่มีบริการปรับขนาดโครงสร้างด้วย Machine Learning และ AI ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ 
 4) ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในระบบ Cloud แม้จะใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ 
Cloud Computing ต้องมี Physical Hub หรือ Data Center ที่ใช้เคร่ือง Server และ Harddrive จ านวน
มากและต้องเปิดเคร่ืองตลอดเวลา จึงมีการใช้พลังงานมากมายในแต่ละปีซึ่ง AI สามารถช่วยจัดการ 
เพื่อลดการใช้พลังงาน โดย Google ทดลองให้ Deep Minds ผู้พัฒนา AI ในเครือเข้ามาจัดการเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลที่เกิดขึ้นคือ สามารถลดการใช้พลังงานส่วนระบายความเย็นได้ถึง ๔๐ % และลด
การใช้พลังงานทั้งระบบได้อีก 15 % 
 นอกจากการดูแลระบบแล้ว ยังมีการน าAI และ Machine Learning ใส่เข้าไปใน
ระบบ Cloud Computing เกิดเป็น AI as a Service (AIaaS) บริการที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ความสามารถของสมองกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งสมองกลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆเช่น ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ตรวจสอบระบบของอาคาร ไปจนถึงท างาน
ร่วมกับ Internet of Things เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมหรือใช้ในการรักษาความปลอดภัย ปัจจุบัน
บริการ AIaaSก าลังได้รับความนิยมผู้ใช้ทั่วไปและหน่วยงานธุรกิจ รวมถึงน าไปใช้เป็น Platform 
พัฒนาบริการใหม่ ๆซึ่งในอนาคตบริการสมองกลบนอินเทอร์เน็ตจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้มาก
ขึ้น 
 ข้อดีของ AI คือ สามารถกระจายคุณสมบัติในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขระบบขนาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่
ได้อย่างรวดเร็วการดูแลความปลอดภัย ต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยี AI กับระบบและรูปแบบ
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ต่าง ๆ ทั้งยังต้องมีความเข้าใจในการออกแบบเพื่อให้มีความรัดกุม มีการประเมินอนาคต แนวโน้ม 
และรายละเอียดซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ความจริงแล้ว AI ไม่ได้แย่งงานของ
มนุษย์แต่ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จะถูก AI เข้า Disrupt จึงเป็นเหตุ
ให้ Digital Ventures ร่วมกับภาคการศึกษาและพันธมิตรภาคเอกชนร่วมกันด าเนินโครงการ 
U.REKA โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Deep Tech ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านการ
ผลักดัน Ecosystem ของ Deep Tech Startup เพื่อรับมือการแข่งขันบนเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งเป็น
กระแสหลักของโลก 

 เทคโนโลยีAI ท่ีน ามาใช้ในคลังสินค้า 

 เมื่อพูดถึงการจัดการคลังสินค้าการประเมินและการน าเทคโนโลยีที่ส าคัญมาใช้
นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มผลก าไรและรักษาความสามารถในการแข่งขัน วันนี้ผู้จัดการ
คลังสินค้ามีเทคโนโลยีหลากหลายให้เลือกเนื่องจากพวกเขามุ่ งมั่นที่จะลดต้นทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พวกเขาต้องมั่นใจว่าสินค้าวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ไหลอย่างง่ายดายโดยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคลังสินค้าของพวกเขาผ่านการใช้
เทคโนโลยีคลังสินค้า เทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้ามีอะไรบ้างในปัจจุบัน 

 1.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรสู่เคร่ืองจักร 

 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่อเคร่ืองจักรหรือ M2M ได้พัฒนาเป็น
ระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งช่วยตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านอัตโนมัติทั้งหมด
ของการด าเนินงานคลังสินค้า เมื่อรวมกับระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ระบบ M2M ล่าสุดท า
ให้ง่ายต่อการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดภายในคลังสินค้าที่มีความส าคัญต่อกระบวนการปฏิบัติตาม
ค าสั่งเทคโนโลยีนี้ช่วยรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลแก่ผู้จัดการคลังสินค้าที่สามารถ
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและเร่งการตัดสินใจเช่น โปรแกรมด้านการออกแบบ CAD ระบบ
การบริหารการจัดการ ERP/MRP ท าให้การสื่อสารเกือบทั้งหมดไม่ต้องผ่านตัวกลาง (Media) จึง
เกิดความรวดเร็วทั่วถึง ที่ส าคัญคือลดความผิดพลาดได้เกือบ 100%ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการออกแบบ 

 2. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามค าสั่ง 

 คลังสินค้าทุกแห่งควรพิจารณาน าเสนอเทคโนโลยีการปฏิบัติตามค าสั่งซื้อล่าสุด

ในตลาด มีโซลูชันเทคโนโลยีคลังสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกค าสั่งซื้อ
และเพิ่มความแม่นย า การแก้ปัญหามีสองวิธีหลัก: เลือกโดยแสงและ Put-by-Light เทคโนโลยี
เหล่านี้ช่วยให้กระบวนการคลังสินค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติและน าเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนมากกว่าวิธีการเลือกด้วยตนเอง 
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 3. ระบบ Pick-to-Light 

 ระบบเหล่านี้ใช้จอแสดงผลเฉพาะส าหรับผู้ควบคุมคลังสินค้าโดยตรงไปยัง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ พวกเขาท าให้ผู้ประกอบการทราบได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกผลิตภัณฑ์ใดและมี
จ านวนเท่าใด ระบบเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงและเทคโนโลยีมาพร้อมกับความสามารถในการ
วางแผนควบคุมและวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เลือก 

 ประโยชน์ของระบบ Pick-to-Light 

 เพิ่มความสามารถในการหยิบสินค้าความรับผิดชอบที่ดีขึ้นสินค้าเรียลไทม์หรือ
การเรียงล าดับการสั่งซื้อข้อผิดพลาดน้อยลงเทคโนโลยีนี้ช่วยผู้ประกอบการโดยตรงในการจัดสรร
ผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าส าหรับค าสั่งซื้อและวิธีการ ระบบเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงเมื่อพูดถึงการ
เลือกจากสต็อกจ านวนมาก เทคโนโลยีนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าค้าปลีกที่ เกี่ยวข้องกับเคร่ืองแต่ง
กายสินค้ากีฬาสินค้าดูแลส่วนตัวอาหารสะดวกซื้อของช าและสินค้าทั่วไปความสามารถในการ
เรียงล าดับค าสั่งความเร็วสูงลดค่าใช้จ่ายเหมาะส าหรับค าสั่งซื้อรายวันที่เล็กกว่าต้องการพื้นที่น้อย
กว่าเมื่อเทคโนโลยีคลังสินค้าใหม่พัฒนาขึ้นระบบ Pick / Put-to-Light ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อ
รวมความทนทานที่จ าเป็นต่อการท างานในสภาพแวดล้อมคลังสินค้าที่แตกต่างกันเข้ากับระบบ
อัจฉริยะที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลายอย่างโปร่งใส ผลลัพธ์สุดท้ายคือ
เทคโนโลยีที่คุณวางใจได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดจ าหน่ายของคุณ 

 4. เทคโนโลยีหุ่นยนต์คลังสินค้า 

 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใหม่ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด
ส าหรับการจัดการคลังสินค้า ผู้ผลิตชั้นน าก าลังร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบการจัดการคลังสินค้า
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ก าหนดเองและหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ช่วยจัดการการเคลื่อนไหวการจัดเก็บและ
การเรียงล าดับของสินค้าคงคลังคลังสินค้ าการลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์คลังสินค้าจะเป็น
ประโยชน์ต่อคุณอย่างมาก ด้วยการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จ านวนมากเพื่อน าทางบรรจุหีบ
ห่อตามความต้องการส่วนบุคคลและความต้องการการขนส่งที่รวดเร็วโซลูชั่นหุ่นยนต์จะช่วยให้คุณ
ตอบสนองการเติบโตของปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพและท างานได้มากขึ้นโดยใช้แรงงานน้อยลง
และต้นทุนต่ าในการ รับสร้างโกดัง 

 ประโยชน์ของหุ่นยนต์คลังสินค้า 

 ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและแรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตความ
แม่นย าในการสั่งซื้อที่สูงขึ้นรอบเวลาเร็วขึ้นลดเหตุการณ์ความปลอดภัยความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ส าหรับระดับที่สูงขึ้นของประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในหุ่นยนต์คลังสินค้าก าลังกระตุ้นการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการน าหุ่นยนต์คลังสินค้าเคลื่อนที่มาใช้ก่อน ในฐานะผู้จัดการ
คลังสินค้าคุณควรเลือกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด 

 6. ระบบการจัดการแรงงาน 

 ในการจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคลังสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้จัดการคลังสินค้าต้องลงทุนในเทคโนโลยีการจัดการแรงงาน การวัดผลการผลิตอาจ
ดูท้าทาย แต่การลงทุนในระบบการจัดการแรงงานช่วยในการคาดเดาในการวัดที่ส าคัญนี้ เมื่อรวม
กับระบบการจัดการคลังสินค้าคุณสามารถลดต้นทุนแรงงานได้อย่างง่ายดายการฝึกอบรมเป็นส่วน
ส าคัญในการจัดการคลังสินค้า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ควรพิจารณาคือการใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการคลังสินค้าอย่างสม่ าเสมอ ระบบการฝึกอบรมเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสร้างเนื้อหาและโครงสร้างการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ 
รับสร้างโกดัง 

 7.อนาคตของเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า 

เมื่อมีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ส าหรับภาคคลังสินค้าและโลจิสติกส์นั้นขึ้นอยู่กับผู้จัดการ ด้าน 
คลังสินค้าและ บริษัท ต่างๆที่จะได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดเทคโนโลยีที่ก าลังจะน า
มาถึงเช่น Pick-by-Vision การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้โดรนนั้นจะกลายเป็น
กระแสหลักในอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นกุญแจส าคัญในการด าเนินงานที่
ให้ราบรื่นของคลังสินค้าและซัพพลายเชน รวมถึงเร่ืองการ 

 เทคโนโลยีAIท่ีพัฒนามาเพื่อใช้ในคลังสินค้า 

 การพยายามลดของเสียที่เกิดจากการท างานที่ไม่จ าเป็นนั้นเป็นหัวข้อหลักที่ผู้มี
หน้าที่ ในการบริหารท างานแทนมนุษย์ได้จึ ง เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจากเ ร่ืองของ
ประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ยังรวมไปถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันเคร่ืองมือ
เหล่านี้ถูกพัฒนาให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถหาซื้อได้ในราคาที่
เหมาะสมAI ช่วยให้งานหลายอย่างง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุน ดังนั้น แน่นอนว่า
จะมีบางต าแหน่งงานที่ภาระหน้าที่น้อยลง เมื่อองค์กรน า AI มาใช้ แทนที่จะปลดคนออก หลาย
องค์กรถือโอกาสนี้ฝึกอบรมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ให้กับบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนลักษณะงานที่

ท า องค์กรที่เตรียมพร้อมจึงควรฝึกอบรมยกระดับความสามารถและเพิ่มทักษะให้บุคลากรอยู่เสมอ 
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 หุ่นยนต์หยิบสินค้า 

 
 ภาพที่ 3.7 หุ่นยนต์หยิบสินค้า 
 ในขณะที่บางบริษัทยังคงใช้คนในการหยิบสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวโดย
ไม่จ าเป็น ตอนนี้มีหลายบริษัทที่ได้เปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์ในการหยิบสินค้าตามออดเดอร์ ซึ่ง ก็มี
ผู้ผลิตให้เลือกหลายบริษัทด้วยกัน เช่น IAM Robotics, GreyOrangeหรือ Bleumเคร่ืองเหล่านี้มักจะ
เป็นรถเข็นที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เองในคลังสินค้าโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์และสามารถหยิบสินค้า
ตามค าสั่งได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลาจากการค านวณด้วยระบบ AI มนุษย์เป็นเพียงผู้ควบคุม
และป้อนค าสั่งซึ่งส่วนใหญ่ระบบจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพิ่มความแม่นย าถูกต้องและลดความเสียหายด้วยหุ่นยนต์หยิบและวางชิ้นงานใน
คลังสินค้าของคุณ เพื่อรับมืองานหยิบและงานวาง หุ่นยนต์ UR สามารถท างานการหยิบและวาง
สินค้าได้ด้วยตนเอง ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสินค้าได้ แม้ว่าพนักงานจะกลับบ้านแล้ว ตั้ง
โปรแกรมติดต่อประสานระหว่างหุ่นยนต์กับผู้ใช้ให้ท างานเป็นธรรมชาติง่ายๆ ท าให้แขนหุ่นยนต์ 
UR เหมาะส าหรับการผลิตปริมาณน้อย แขนหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่ถูกใช้ในงานหยิบและวางที่
ซ้ าๆ มีข้อได้เปรียบในการผลิตและปรับใช้งานได้กับทุกความต้องการ – ท าให้พนักงานของคุณ
สามารถที่จะท างานที่ส าคัญมากกว่าได้การหยิบของนั้นง่ายส าหรับมนุษย์ แต่ส าหรับหุ่นยนต์นั้นไม่
ง่ายเลย หุ่นยนต์ต้องตรวจจับวัตถุให้ได้ (detect) รู้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร (recognize) วัตถุอยู่ไหน 
วางตัวอย่างไร จากนั้นจึงคิดว่าจะเคลื่อนแขนไปหยิบท่าไหน หยิบจับวัตถุอย่างไร แล้วควบคุมมือ
และแขนให้ท าตามที่วางแผนไว้ 
  
 
 
 



70 
 

 ฟอร์คลิฟท์ท่ีขับเคลื่อนเอง 

 
ภาพที่ 3.8 ภาพรถโฟคลิฟท์ไร้คนขับ 

 ฟอร์คลิฟท์ขับเคลื่อนเองเหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีการท างานแบบซ้ าๆ เป็นแพ
ทเทิร์น หรือมีระยะในการเคลื่อนที่ไกล ตัวอย่างของผู้ผลิตฟอร์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนเองคือบริษัท 
Lindeที่มีระบบเลเซอร์น าทาง สแกนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีกล้อง 3D รวมถึงระบบเตือน
เพื่อความปลอดภัย สามารถสแกนสิ่งกีดขวางและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ฟอร์
คลิฟท์แบบนี้ถูกใช้เพื่อขนส่ง Pallet และสินค้าขึ้นรถบรรทุกได้ในระยะทางหลายร้อยเมตร อีกหนึ่ง
ผู้ผลิตคือ ZF Freidrichshafenที่ผลิตฟอร์คลิฟท์ที่มีกล้องและเรดาร์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
รอบตัว สามารถวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ ออกค าสั่งในการท างาน
ได้ด้วยตัวมันเอง ส่งข้อมูลเข้าระบบ ERPขององค์กรได้ รวมไปถึงสามารถเข้าฐานเพื่อชาร์จ
แบตเตอร่ีได้ด้วยตัวเอง ประเทศไทยถือเป็นตลาดรถฟอร์คลิฟท์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยมีความต้องการในการใช้รถใหม่ไม่ต่ ากว่า 9 พันคันต่อปี รองลงมาคือ อินโดนีเซียและ
เวียดนาม เนื่องจากมีนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในภาคผลิตต่างๆ มากขึ้น ท าให้มีการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเร่ิมจากการใช้แถบแม่เหล็กและกล้อง ในอนาคตจะพัฒนาโดยใช้
เซ็นเซอร์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระยะเวลาท างานสั้น ขณะเดียวกันก็ยกระดับความปลอดภัยด้วย
ซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งยกระดับงานวิศวกรรมด้วยการตั้งศูนย์ออกแบบในญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาและ
ยุโรป เพื่อศึกษาวิจัยในเร่ืองของการใช้งานฟอร์คลิฟท์ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน จึงต้อง
ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งตรงกับนโยบายการขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายแบรนด์ ภายใต้แนวคิด Glocalเป็นการผสมผสานโกลเบิลกับโล
คัล เพื่อสร้างประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
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 หุ่นยนต์จัดการสินค้าคงคลัง 

 

 
  
 ภาพที่ 3.9 หุ่นยนต์จัดการสินค้าคงคลัง 
 ใครที่มีปัญหากับการนับสต็อก หุ่นยนต์นี้สามารถช่วยคุณนับได้ จากเดิมที่เคยต้อง
เสียเวลาเป็นวันในการตรวจนับ หุ่นยนต์นี้สามารถสแกน RFID เพื่อตรวจนับสินค้าคงคลังได้
ภายในเวลาไม่นาน ตัวอย่างของผู้ผลิตสินค้านี้คือ Fetch ที่ผลิตสิ่งที่เรียกว่า TagSurveyor ที่สามารถ
สแกนสินค้าจากระยะไกลได้ 25 ฟุต นอกจากจะตรวจนับสินค้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้การ
วางแผนสั่งซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น 
การนับสินค้าผิดเนื่องจาก barcode ใกล้เคียงกัน ทางผู้ผลิตกล่าวว่า ถึงแม้ราคาเคร่ือง TagSurveyor
จะมีราคาสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ทางผู้ผลิตก็มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถประหยัดเงินได้ใน
จ านวนที่สูงกว่าจากการลดจ านวนแรงงาน ของเสีย และการมีข้อมูล Insight เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือปรับเปลี่ยน layout ของคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย 
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 เครื่องบินท่ีขับเคลื่อนเอง 

 
ภาพที่ 3.10 เคร่ืองบินที่ขับเคลื่อนเอง 

 กว่า Drone จะสามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ไปตามบ้านหรือ DC อย่างปลอดภัย
ได้คงต้องใช้เวลาอีกสักพัก แต่สิ่งที่ท าได้แล้วตอนนี้คือ เคร่ืองบินขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ท าหน้าที่
สแกน RFID สินค้าในคลังแบบ Real time บริษัท PINC ได้ผลิตสินค้าที่เรียกว่า PINC AIR (Aerial 
inventory robots) ที่ให้ผู้ควบคุมสามารถป้อนค าสั่งให้ตรวจนับสินค้าในคลังได้ ผลของการสแกน
จะถูกอัพโหลดโดย Cloud เข้า web application ก็ได้ หรือจะเข้า WMS หรือระบบ inventory อ่ืนๆ
ได้ ระบบเซ็นเซอร์และระบบประมวลผลของตัวเคร่ืองสามารถป้องกันการชนและรองรับการบิน
ในคลังสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันได้นี่เป็นเพียงแค่ 4 ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ท างาน ในอนาคตก็คงจะมีสินค้าอีกมากมายที่จะช่วยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
คลังสินค้าให้เราได้ติดตามกันต่อไป 
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4. ค านิยามศัพท ์

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 กล้องจดจ าใบหน้า Face recognition 
camera 

คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของ
บุคคลจากภาพหรือวิดีโอ จากนั้นก็
จะท าการประมวลผลภาพใบหน้าที่
ได้ส าหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพ
ใบหน้าที่ ตรวจจับได้ง่ ายต่อการ
จ าแนก 

2 การเก็บสินค้า Storage เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ 
หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อ
กิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักใน
การบริหาร ด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิด
การด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับ
การ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของ
การเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน 
ลดการสูญเสีย 

3 การควบคุมสินค้าคง
คลัง  

Inventory Control  ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของ
การบริหารสินค้าคงคลัง คือ การ
ลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง 
เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลัง
หลายชนิด 

4 การจัดการคลังสินค้า Warehouse 
management 

 

เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ 
หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อ
กิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักใน
การบริหารด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิด
การด าเนินการเป็นระบบ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

5 การตรวจพิสูจน์ทราบ Identification ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้
ถู ก ก ฎ หม า ย  ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง ก า ร
ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการ ซัพพลาย
เ อ อ ร์  ห รื อ บุ ค ล อ่ื น ใ ด ที่ อ ยู่ ใ น
เป้าหมายของข้อก าหนดตามกฎหมาย 

6 ก า ร ต ร ว จส อบ ย อ ด
สินค้า 

Checking product 
balance 

 

โปรแกรมจะมีการบันทึกต้นทุน
สินค้าแบบต่อเนื่องในระบบบัญชี 
ทุ ก ค ร้ั งที่ มี ก า รด า เ นิ น ร า ยก า ร
เกี่ยวกับสินค้า หากต้องการทราบ
สินค้ าคง เหลื อ  ก็ ส ามารถพิมพ์
รายงานสินค้าคงเหลือหรือสินค้า
คงเหลือในระบบบัญชีแยกประเภท
มาดู ได้ทันที  โดยไม่ ต้ องสั่ ง ให้
โปรแกรมค านวณยอดคงเหลือให้  
 

7 การแบ่งแยกสินค้า Product division  การน าผลิตผล ( Produce )หรือ
วัตถุดิบ ( Raw Material ) ที่ได้จาก
ธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เน้ือ ปลา แร่
ธาตุ  ฯลฯมาผ่านกรรมวิธีในการ
ผลิต อาจจะใช้เคร่ืองจักร ออกมาเป็น
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์     
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

8 การรับสินค้า Products ใครคือผู้ตรวจรับสินค้า บุคคลที่ท า
หน้าที่ผู้ควบคุมคลังสินค้าจะท าการ
ตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้
ส่งมอบ โดยที่บันทึกรับสินค้า และ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่ตรวจรับไปยัง
ต าแหน่งที่เก็บสินค้า เกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

9 การสต็อกสินค้า Product Stock 

 

การจัดกลุ่มสินค้าคงคลังเป็นการจัด
รายการสินค้าคงคลังประเภทเดียวกัน
ไว้ในกลุ่มเดียวกัน สินค้าคงคลังหนึ่ง
รายการอาจจัดอยู่ในหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่
กับความต้องการในการแบ่งประเภท
แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลที่ใช้ 

10 การสื่อสาร communication 

 

การบอกต่อ  หรือเผยแพร่ถ้อยค า
ข้อความ หรือหนังสือ ที่ได้จากการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน จากบุคคลหนึ่ง 
หรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
หรืออีกสถานที่หนึ่ง 

11 การไหลแบบทีละชิ้น Piece by piece flow 

 

การไหลที่ไม่เป็นระเบียบ โดยทั่วไป
เกิดขึ้นกับของไหลที่มีค่าความหนืด 

12 ก า ร ไ หล เ วี ย น ข อ ง
สินค้า 

Product flow โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนในการผลิต
สินค้าและบริการ เ ร่ิมต้นจากการ
ออกแบบสินค้าเลือก และรับวัตถุดิบ 
เข้ามาแปรรูปให้เป็นสินค้า ก่อนที่จะ
กระจายสินค้า ยังศูนย์กระจายสินค้า 
หรือตัวแทนจ าหน่าย   
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

13 เกมส์หมากล้อม checkers กระดานโกะ มาตรฐานคือขนาด 
19x19 จะมีเส้นแนวตั้ง 19 เส้น และ
แนวนอน 19 เส้น เกิดเป็นจุดตัด 361 
จุดบนกระดาน (  กระดานขนาด 
19x19 หมายถึง มีด้านละ 19 เส้น ไม่
ใช้ 19 ช่อง) 

14 ข้อมูล information ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือว่าเป็นความ
จริง 

15 ข้อมูลภายใน inside information การที่บุคคลใดอาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
หรืออยู่ ในฐานะที่มีสามารถล่วง รู้
ข้อเท็จจริงที่ เป็นสาระส าคัญของ
บริษัท อันเป็นสาระส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และ
เข้ามาท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
โดยอาศัยข้อเท็จจริง 

16 คลังสินค้า warehouse คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก 
กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อ
เรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจาย
สินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง 

17 ความต้องการตลาด Marketable security จ านวนรวมของสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้า
ซื้อ  ในเขตภูมิภาคที่ก าหนดไว้ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ที่สันนิษฐานไว้ภายใต้โปรแกรมทาง
การตลาด 

18 ความถี่วิทยุ radio frequency ช่วงสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถถูกสร้าง
ออกมา โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ
ให้แก่สายอากาศ ความถี่วิทยุ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

19 ความเลื่อมล้ า Cyberdict ความไม่เท่าเทียมกัน, ซึ่งเนื่องจากความ
ไม่เท่าเทียมกันปรากฏในทุก ๆ เร่ือง, ใน
ทุก ๆ พื้นที่, ในทุก ๆ ภาคส่วน และใน
ทุ ก  ๆ  ก า ล เ ว ล า  ดั ง นั้ น จึ ง เ ป็ น
ปรากฏการณ์ที่ไม่อาจจะขจัดให้หมดสิ้น
ไปได ้

20 ความสูญเปล่า waste สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตโดย
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ แต่กลับท า
ให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ความ
สูญ เ สี ย สั ง เ ก ต ไ ด้ จ า กสิ น ค้ า ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ แต่ต้นทุนการ
ผลิตสูง ใช้เวลาผลิตนาน มีของเสียมาก 

21 คอมพิวเตอร์ computer เคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธี
ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ 
(ส่ วนตัว เค ร่ืองและ อุปกรณ์ )  และ
ซ อฟต์ แ ว ร์  ( ส่ ว น ชุ ด ค า สั่ ง  ห รื อ
โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน) 
ส า ม า ร ถ ท า ง า น ค า น วณผล  แ ล ะ
เป รี ยบ เที ย บค่ า ต ามชุ ดค า สั่ ง ด้ ว ย
ความเร็วสูงอย่างต่อเน่ือง และอัตโนมัติ 

22 เคร่ืองบินที่ขับเคลื่อน
เอง 

Dron อาก าศย านที่ ไ ม่ มี คนขั บ  ต่ า ง จ า ก
ขีปนาวุธตรงที่น ามาใช้ใหม่ได้  เป็น
พาหนะไร้คนขับที่สามารถควบคุม 
ได้รับความเสียหาย บินต่างระดับ และ
ใช้ เคร่ืองยนต์ไอพ่นหรือเคร่ืองยนต์
ลูกสูบ 
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23 เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Scanner ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่
ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ท า
ก า รบั นทึ ก ล า ยนิ้ ว มื อ ล ง ไ ว้ ใ น
ตั ว เค ร่ืองสแกนลายนิ้ วมื อที่ ใ ช้
ควบคุมระบบการท างานต่างๆ 

24 จักรกลอัจฉริยะ Intelligent mechanical   เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อให้มนุษย์ทุกคนตะลึง 
โดยการสร้างสิ่งมีชีวิตเทียมให้เกิด
ความรู้สึก มีแขน ขา และมีปฏิกิริยา
เหมือนกับมนุษย์ 

25 ชาร์จแบตเตอร่ี charge the battery ถูกออกแบบมาให้ชาร์จได้กว่าหลาย
ร้อยคร้ังซ้ าแล้วซ้ าอีก ตามที่ได้ระบุ
เอาไว้ที่ผลิตภัณฑ์ 

26 ซอฟต์แวร์ software ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุม
การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์จาก
นักเขียนโปรแกรม 

27 ซัพพลายเชน Supply chain กระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดสินค้า
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ
จั ดซื้ อ  ก ารผลิ ต  (Manufacturing) 
การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดจ าหน่าย และการขนส่ง ตั้งแต่
ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไป
ถึงมือผู้บริโภค 
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28 ตัวอักขระ Character มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า 

29 ตู้คอนเทนเนอร์ container ภาชนะส าหรับบรรจุที่ ใช้กับการ
ขนส่งทางเ รืออย่ างแพร่หลาย มี
หน้าที่เพื่อให้ขนส่งง่ายและปลอดภัย 

30 โทรคมนาคม telecommunication ก า รสื่ อ ส า ร ร ะ ย ะ ไ ก ล  โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ่านทางสัญญาณไฟฟ้า หรือคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

31 ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขา
หนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และวิศวกรรม 

32 ผสมผลิตภัณฑ์ Product Mix กลุ่มของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะคล้ายกัน ที่กิจการท าการ
เสนอขายให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

33 ผู้บริหารระดับสูง executive ประธานกรรมการจนไปถึงกรรมการ
ผู้จัดการ หรืออาจเรียกว่าผู้ริเร่ิมก่อตั้ง
องค์การ ผู้บริหารประเทศ 

34 ผู้ผลิตสินค้า Manufacturer ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 
หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่น าทรัพยากรมา
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค 

35 

 

 

พันธกิจ 

 

 

 

mission 

 

 

 

ค าแถลงความมุ่งประสงค์ของบริษัท 
พันธกิจควรชี้น าการกระท าของ
องค์ ก า ร  ขย า ยคว าม เป้ า หม า ย
โดยรวมทั้งหมด จัดเตรียมหนทาง 
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36 ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี 

Just-in-time ผลิตสินค้าตามความต้องการซื้อและ
ส่งมอบให้ลูกค้าทันทีหลังจากผลิต
เสร็จ เพื่อลดจ านวนสินค้าคงคลังให้
เท่ากับ 0 หรือใกล้เคียงกับ 0 ที่สุด 

37 ระบบเครือข่าย Network system ที่มีการน าคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสอง
เคร่ืองมาเชื่อมต่อกัน โดยใช้สื่อกลาง 
เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

38 ระบบเซ็นเซอร์ sensor ส า ม า ร ถ ก า เ นิ ด สั ญ ญ า ณ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่
ต้องการตรวจจับได้ โดยการแปลง
สัญญาณทางด้ าน อินพุตซึ่ ง เป็น
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณ
ทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้า 

39 ร้านค้าปลีก 

 

Retailer 

 

 

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้อขาย
สินค้ า  ห รื อบ ริก า รโดยตรงแก่
ผู้ บ ริ โภค  เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย 

40 

 

 

ศูนย์กระจายสินค้า  Distribution Centre เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิ
สติกส์ เป็นกลไกของโลจิสติกส์ท า
ให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายสินค้าไปสู่
ลูกค้าที่ เป็นผู้ รับหรือผู้ใช้งาน End 
User โดยเงื่อนไขของเวลา และ
ต้นทุน 

41 สนับสนุนการผลิต Support production การจัดหาและสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและความรู้เกี่ยวกับล าดับ
ขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เพื่อ 
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42 สหประชาชาติ 

 

United Nations 

 

วั ตถุ ป ระส งค์  คื อ  ก า รป้ อ งกั น
สงคราม การยืนยัน รับรองสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพ และ
ปฏิบั ติ ต ามพันธกรณีที่ เ กิ ด จ า ก
สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

43 สารสนเทศ information ข้อมูล, ข่าวสาร 

44 หน่วยความจ าหลัก main memory เป็นหน่วยความ่จ า ที่จัดเก็บข้อมูลใน
ขณะที่ซีพียูก าลังประมวลผล หรือ
เมื่อเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
หน่วย ความจ าประเภทนี้ ต้องอาศัย
กระแสไฟฟ้าในการท างานเพื่อไม่ให้
ข้อมูลสูญหาย 

45 
 
 

หยิบสินค้า Picking 
 

การดึงผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบจาก
พื้นที่จัดเก็บเพื่อน าไปส่งให้ลูกค้า
หรือผู้ที่ต้องการใช้งาน 

46 

 

หุ่นยนต์ robot มีหน้าที่การท างานในด้านต่าง ๆ ตาม
การควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การ
ควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงาน
ระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ 

47 อินเตอร์เน็ท Internet ระบบเค รือข่ ายคอมพิว เตอ ร์ซึ่ ง
เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้า
ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสืบค้น ข้อมูล คัดลอกแฟ้มข้อมูล 
และโปรแกรมมาใช้ รวมทั้งสื่อสาร
ถึงกันทางอีเมลล์ 
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48 อิเล็กทรอนิกส์ electronics วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งว่า
ด้วยหลักการ เกี่ ย วกับคุณสมบัติ
อิเล็กตรอน ตลอดจนการผลิต และ
การควบคุมอิเล็กตรอนให้ท าหน้าที่ 
และประโยชน์ในหลายรูปแบบ เช่น 
ในรูปแบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
สื่ อ ส า รข้ อ มู ล ถึ ง กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

49 แอพพลิเคชั่น Application โปรแกรมที่อ านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาส าหรับ 
Mobile Tebletหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

50 ฮาร์ดแวร์ Hardware อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งจับต้องได้ เช่น 
จอภาพ ฮาร์ดดิสก์ แป้นพิมพ์ เมาส์ 
เคร่ืองพิมพ์ 
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 บทที ่4 

การวเิคราะหก์ารพัฒนา 
 

  เป็นการวิเคราะห์การพัฒนาคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม 
เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัดเป็นธุรกิจผู้ผลิต และรับจ้างผลิตประเก็นยาง ซีลยาง โอริง ชิ้นส่วนยางใน
รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางในรถยนต์ ตามแบบลูกค้าหรือตามแบบ Drawing จากวัตถุดิบหลาย
ชนิด เช่น ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Syntetic Rubber) EPDM , NBR HNBR , 
SILICONEเป็นต้น คณะผู้จัดท าโครงงานได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ วันที่ วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.00 น. โดย คุณพิมพัฒน์ พึ่งสุจริต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้น าคณะผู้จัดท าโครงงานเข้า
เยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

 
ภาพที่ 4.1 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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1.การจัดการคลังสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยี AI 

 ในการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI ของบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง 

จ ากัดมีการใช้แนวคิดและหลักปฏิบัติดังน้ี 

 การใช้หุ่นยนต์มือกลเข้ามาช่วยในการยกสินค้า 

 การใช้หุ่นยนต์มือกลนั้นทางบริษัทได้สั่งติดตั้งในการช่วยหยิบยกสินค้าที่มีน้ าหนัก

มากๆในการเรียงขึ้นพาเลตเพราะถ้าใช้พนักงานยกเรียงนั้นจะต้องใช้พนักงานชายถึง3คนในการจัดเรียง

ท าในบางคร้ังลูกค้าสินค้ามีการเร่งให้ส่งสินค้าหรือบางคร้ังมีการสั่งสินค้าคร้ังละมากๆจึงท าให้

พนักงานต้องหยิบยกสินค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลโดยตรงกับพนักงานทางด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัยกับพนักงาน เช่น พนักงานลาป่วยบ่อยเพราะมีการบาดเจ็บที่หลัง การเกิดอุบัติเหตุสินค้าหล่น

ใส่ เกิดความกดดันเพราะต้องเร่งยกสินค้าเสร็จตามยอดเป็นต้น ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ติดตั้งหุ่นยนต์มือ

กลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการท างานของหุ่นยนต์มือกลนั้นคือที่มือของหุ่นยนต์จะมีเซ็นเซอร์ในการ

ตรวจจับวัตถุเมื่อวัตถุวิ่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในจะมีการสั่งให้มือจับหยิบกล่องขึ้นจากนั้นจะจับ

ว่างบนพาเลตตามโปรแกรมที่ได้ตั้งไว้โดยพาเลตจะต้องอยู่ในที่ที่ท ากรอบไว้ 

 การใช้สายพานอัตโนมัติในการส่งสินค้าเข้าเก็บในคลัง 

 ทางบริษัทมีพื้นที่ในการใช้สอยภายในส่วนการผลิตจนถึงคลังในปริมาณที่ไม่มาก

นักการน ารถโฟรค์ลิฟท์มาใช้ในพื้นที่แคบๆอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวพนักงานและสินค้าได้

ประกอบกับการขยายบริษัทนั้นเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากทางบริษัทตั้งอยู่ในแหล่งที่มีชุมชนขนาดใหญ่การ

ปรับปรุงขยายโรงงานในแต่ละคร้ังจะต้องให้วิศวกรมาส ารวจและประเมินว่าสามารถขยายได้หรือไม่

ประกอบกับจะต้องใช้เงินทุนในปริมาณที่สูงในการก่อสร้างแต่ละคร้ังทางบริษัทจึงมีการน าระบบ

สายพานอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการขนถ่ายสินค้าจากส่วนการผลิตที่ขึ้นรูปและบรรจุลงบรรจุภัณฑ์

เรียบร้อยแล้วก็จะท าการส่งสินค้าขึ้นไปบนสายพานอัตโนมัติจากนั้นหุ่นยนต์มือกลก็จะหยิบสินค้าจาก

สายพานเรียงขึ้นพาเลตจากนั้นสายพานก็จะเรียงพาเลตที่เรียงสินค้าเรียบร้อยแล้วไปที่บริเวณพื้นที่

จัดเก็บ 

 การใช้ระบบบาร์โค้ดในคลังสินค้า 

 โดยบาร์โค้ดจะติดที่ข้างกล่องโดยจะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของสินค้าโดย 



85 
 

ใช้ประกอบกับเคร่ือง EOB ในการแสกนที่รหัสโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรมสต็อกสินค้าในคอมพิวเตอร์

การน ารหัสบาร์โคดมาใช้นั้นท าให้ง่ายต่อการตัดยอดสินค้าคงคลังในแต่ละเดือนซึ่งทางฝ่ายบัญชีก็จะใช้

ขอมูลในส่วนนี้ด้วยและเพื่อลดปัญหาการผิดพลาดของการลงตัวเลขสินค้าและเพื่อช่วยในการ FIFO

สินค้าได้อีกทางหนึ่ง 

2.จัดเก็บชิ้นส่วนยางแปรรูปอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

 การจัดเก็บสินค้าในคลังวัตถุดิบ 

 สารเคมีและวัตถุดิบ 

 ในการผลิตประเก็นยาง ซีลยาง โอริง ชิ้นส่วนยางในรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยาง

ในรถยนต์มีการใช้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Syntetic Rubber) EPDM , NBR 

HNBR , SILICONEในการผลิต โดยในส่วนนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 20-25 องศาเซลเซียส และมี

การบ่งชี้ในการจัดเก็บที่ชัดเจนบนชั้นวางสาเหตุที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมินั้นเนื่องจากสารเคมีทุกตัว

นั้นถ้าอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะท าให้สารเคมีเสื่อมสภาพได้เมื่อน าไปเข้ากระบวนการผลิตแล้วจะท าให้

สินค้าที่ได้ไม่ได้ตามมาตรฐานในการประกันคุณภาพ  

 ในส่วนของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ นั้นทางโรงงานมีการใช้เป็น 2 ประเภท

คือแบบน้ าและแบบแผ่นส าเร็จรูปแบบน้ านั้นจะบรรจุลงในถังขนาด 200 ลิตรปิดไม่ให้อากาศสามารถ

เข้าไปได้ส่วนแบบแผ่นจะเรียงไว้บนชั้นวางโดยจะมีชันวางส าหรับยางแบบแผ่นโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้มี

การปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ 

 การจัดเก็บสินค้าในคลังส าเร็จรูป 

 ในคลังสินค้าจะเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีช่องทางที่สามารถถอยรถขึ้นของ

ได้ โดยสินค้าแต่ละชนิดที่จะท าการจัดส่งนั้นจะมีการแยกประเภทว่าเป็นประเก็นยาง ซีลยาง โอริง 

ชิ้นส่วนยางในรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางในรถยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบสินค้าให้ฝ่ายจัดส่งโดย

ในสินค้าแต่ละกล่องจะมีใน COAแนบติดไปด้วยเพื่อเป็นการประกันคุณภาพจากทางบริษัทว่าสินค้านี้

ได้รับมาตรที่ครบถ้วน 

3.วิธีการแก้ปัญหาของการจัดเก็บและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ปัญหาในการจัดเก็บ 

 ปัญหาการไม่ FIFOสินค้าของพนักงาน พนักงานโดยส่วนมากไม่ค่อยให้ความส าคัญ

กับเร่ืองนี้มากนักเนื่องจากงานที่เร่งรีบ หรือ การเกิด Human Error ของพนักงานจึงท าให้ไม่ได้สนใจกับ

การ FIFO สินค้าก่อนจัดเก็บท าให้เมื่อส่งสินค้าไปท าให้ลูกค้าร้องเรียนมา เช่น Lot.การผลิตไม่ตรงกับ

ใบ COA การเจอของหมดอายุที่ติดไปด้วยเป็น 

 วิธีการแก้ปัญหาการไม่ FIFOสินค้าของพนักงาน  

 1. ปรับความเข้าใจให้พนักงานทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและทางบริษัท 

 2.เพิ่มต าแหน่งเช็คเกอร์ในการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละคร้ังประกอบกับการใช้เคร่ือง 

EOBในการ ตัดยอด เบิกจ่าย และตรวจสอบสินค้าคงคลัง 

 การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทางบริษัทมีพื้นที่ในการจัดเก็บไม่มากนักท าให้ให้การบริหารจัดการพื้นที่ใน

คลังสินค้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากจึงมีการจัดให้พนักงานท าป้ายบ่งชี้ในส่วนต่างๆขึ้นมาว่าตรงนี้ใช้ใน

การจัดเก็บอะไร ต้องการที่จะส่งไปที่ไหน มีการท าชั้นที่สามารถวางสินค้าได้หลากหลายในแนวด่ิง 

4. เผยแพร่ความรู้จากผลการศึกษาให้แก่ผูท่ีสนใจและเป็นแนวทางในการปรกอบอาชีพและการด าเนิน

ธุรกิจในอนาคต 

 1.จากการศึกษาการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีAI ได้รวบรวมข้อมูลด้าน

การน าเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสิ้นค้า 

การแก้ปัญหาและการใช้พื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงแนวคิดและทฤษฎี เข้ามาไว้ใน

โครงงานเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจในเร่ืองการบริหาร

จัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI ได้ศึกษาหรือจะน าไปค้นคว้าข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ 

 2. การบริหารคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI ผู้ที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้าน

ผู้จัดการคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ พนักงานประกันคุณภาพ เช็คเกอร์  สามารถศึกษาข้อมูลวิธีการแก้ปัญหา 

แนวคิดและทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 3.ด้านการด าเนินการธุรกิจในอนาคต สามารถน าความรู้แนวคิดและทฤษฎีไปปรับให้

สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจคลังสินค้าเช่น การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ทั้งสินค้าเกษตร เสื้อผ้า 

เคร่ืองส าอาง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้แก่บุคคลที่มีความสนใจที่คิดว่าอยากจะท า

ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า หรือธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองมืออัตโนมัติที่ใช้ในคลังสินค้า เพื่อเป็นการพัฒนาและ

ปรับปรุงธุรกิจที่ท าในปัจจุบันหรืออนาคตให้มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ และก้าวล้ าตามทันเทคโนโลยีที่

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

5. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเง่ือนไขความรู้มาใช้ในการจัดท าโครงการ 

 ทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้มาใช้ในการ

จัดท าโครงการคือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ การต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะน า

ความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และความอดทน มีความเพียร 

ใช้สตปิัญญาในการท าโครงการ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการที่ขณะผู้จัดท าได้ไปศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI กรณีศึกษา 
บริษัท เอ็มเอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัดเป็นธุรกิจผู้ผลิต และรับจ้างผลิตประเก็นยาง ซีลยาง โอริง ชิ้นส่วน
ยางในรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางในรถยนต์ ตามแบบลูกค้าหรือตามแบบ Drawing จากวัตถุดิบ
หลายชนิด เช่น ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Syntetic Rubber)EPDM , NBR HNBR 
, SILICONEเป็นต้น  

คณะผู้จัดท าโครงงานได้เข้าไปศึกษาดูงานณ วันที่ วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 
09.00 น. โดย คุณพิมพัฒน์ พึ่งสุจริต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้น าคณะผู้จัดท าโครงงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ในส่วนต่างๆ และได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI ดังนี ้

1. ในการจัดท าคลังสินค้าอัตโนมัติหรือAIนั้นยังไม่สามารถรถท าได้อย่างเต็มรูปแบบ
เน่ืองจากจะต้องใช้เงินทุนสูงมากในการลงทุนครั้งแรก 

2. ในใช้เทคโนโลยีในการผลิตได้ยอดการผลิตจ านวนมากแต่ก็ต้องท าให้ต้องปด
พนักงานออกท าให้เกิดความเดือดร้อนกับพนักงานที่ต้องว่างงาน  

3. ปัญหาในเร่ืองของแหล่งที่ตั้งเนื่องจากการตั้งโรงงานนั้นอยู่ในบริเวณชุมชนขนาด
ใหญ่อีกทั้งถ้ามีการขยายพื้นที่ก็ต้องมีการเวียนซื้อที่ดินจากชุมชนโดยรอบซึ่งเป็นการลงทุนที่มูลค่าสูง
มากอีกทั้งชาวบ้านในชุมชนเป็นคนพื้นจึงท าให้เป็นไปได้ยาก 

4. เคร่ืองจักรที่ใช้อยู่คือหุ่นยนต์มือกล สายพานล าเลียง เคร่ืองจักรในการผลิต มีการใช้
ปริมาณไฟฟ้าในการท างานค่อนข้างสูงท าให้การน าเคร่ืองจักรเข้ามาเสริมนั้นนอกจากจะต้องขยายพื้นที่
แล้วทางบริษัทจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นอีกเป็นขนาดเท่าตัว 
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5. การน าระบบเทคโนโลยีต่างๆเช่น โปรแกรมอัตโนมัติหรือเคร่ืองมือที่อัตโนมัติ
ต่างๆที่ใช้ในคลังสินค้าและในโรงงานนั้นยังเป็นสิ่งที่พนักงานยังกลัวและกังวลอยู่เพราะพนักงานส่วน
ใหญ่มีอายุค่อนข้างมากจึงไม่ค่อยคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1. มีการแจ้งเกี่ยวกับการที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก่อนกับพนักงานเพื่อลดความกลัว 

ความกังวลและจัดอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถท างานกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ควรสั่งซื้อในส่วนของอะไหล่ที่จ าเป็นต้องใช้ในการสลับเปลี่ยนเพื่อท าให้เคร่ืองมือ
อัตโนมัติใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเสื่อมสภาพและช่วยยืดอายุการใช้งาน 
  3. ควรมีหลักปฏิบัติให้กับพนักงาน เช่น ไคเซน, หลัก 5 ส , Just in time เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย 

 4. ควรมีหลักการปฏิบัติงานในคลังสินค้า (Work Book) ระบุให้กับพนักงานเพื่อ
ป้องกัน Human Error และเป็นหลักการปฏิบัติเดียวกัน 
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ภาคผนวก ก. 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข. 

ขั้นตอนการศึกษาดูงาน บริษทั เอม็ เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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นักศึกษาเยี่ยมชม บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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ภาคผนวก ค. 

ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล บริษทั บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด  
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รูปภาพแผนผังโมเดล 

 

 

 

 

ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้า 

ลูกค้า 

ลูกค้า 

ลูกค้า 

คลังสินค้า

บรรจุLab,คลัง
วัตถุดิบและ

Of

fic

สนามบินด่านตรวจ

ทางด่วนไป



97 
 

ขั้นตอนการท าโมเดล 

 

       

             

รูปภาพขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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รูปภาพขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ภาคผนวก ง. 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 ค่าใช้ในการท าโมเดล 640 บาท 

2 ค่าปริ้นเอกสาร 400 บาท 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 180 บาท 

4 ค่าเข้าเล่มหน้าปกโครงการ  

รวม 1,220 บาท 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


