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ศึกษาเก่ียวกบัการไหลเวียนของขอ้มูลส าหรับโลจิสติกส์ในระบบ 
Barcode ระบบ RF (Radio Frequency) ระบบ RFID (Radio 
Frequency Identfication) ระบบ ERP (Enterprise Resources 
Planning) ระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบ
TMS (Transportation Management System) แนวโนม้การพฒันา
ดา้นเทคโนโลยีในอนาคต การใช้ประโยชน์ของขอ้มูลต่าง ๆ จาก
ระบบเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์

ค าอธิบายรายวชิา





มีความรู้ความเขา้ใจของระบบขอ้มูลในงานโลจิสติกส์
 มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม
 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ

จุดประสงค์รายวชิา





แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบขอ้มูลในงานโลจิสติกส์
วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ตามหลกัการ
รวบรวมขอ้มูลในงานโลจิสตกส์อยา่งเป็นระบบ
ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการบริหารขอ้มูลในงานโลจิสติ

กส์อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั

มาตรฐานรายวชิา



แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ี แบ่งออกเป็น  9  หน่วย  ประกอบดว้ย  
 หน่วยท่ี 1 การไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์
 หน่วยท่ี 2 การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
 หน่วยท่ี 3 ระบบ Barcode System
 หน่วยท่ี 4 ระบบ RF (Radio Frequency)
 หน่วยท่ี 5 ระบบ RFID (Radio Frequency Identification)
 หน่วยท่ี 6 ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
 หน่วยท่ี 7 ระบบ WMS (Warehouse Management System)
 หน่วยท่ี 8 ระบบ TMS (Transpostation Management System)
 หน่วยท่ี 9 เทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีใชใ้นงานโลจิสติกส์ (GPS,EDI)

หน่วยที่ศึกษาวชิาการบริหารระบบข้อมูลฯ





อธิบายความหมายและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในงาน          
โลจิสติกส์

อธิบายระบบไหลเวยีนของขอ้มูลในงานโลจิสติกส์ เช่น ระบบ Barcode 
System ,ระบบ RF (Radio Frequency),ระบบ RFID (Radio Frequency 
Identification),ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning),ระบบ WMS 
(Warehouse Management System),ระบบ TMS (Transport Management 
System)

เลือกใชร้ะบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบังานโลจิสติกส์
มีเจตคติท่ีดีในวชิาชีพสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์

ส่ิงทีนั่กศึกษาได้รับจากการศึกษารายวชิาการบริหารระบบข้อมูลฯ



 1. นกัศึกษาแต่งกายเรียบร้อย 
2. นกัศึกษาแขวนบตัรแสดง
3. ขาดไดไ้ม่เกิน 11 คาบ
4. สายตอ้งมีบตัรสายทุกคร้ังท่ีเขา้เรียน
5. หอ้งเรียนตอ้งสะอาด
6. หา้มกินขนมในหอ้งเรียน
7. หา้มเล่นโทรศพัทใ์นเวลาเรียน (ถา้เล่น ยึด)
8. หา้ม “นอน”  ในเวลาเรียน
9. อ่ืน ๆ แลว้แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้ปฏิบติัในการเรียน





 1. ความหมายของสารนเทศ
2. บทบาทหนา้ท่ีของสารสนเทศ 
 3. การไหลเวยีนของขอ้มูลสารสนเทศในงานโลจิสติกส์

สปัดาห์ท่ี 1
การไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์



สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการด า เนินชีวิตของ
มนุษย์ มนุษยแ์ต่ละคนตั้งแต่เกิดมาไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เรียนรู้
สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายใน
สมองของเราเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง เราคงตอบไม่ได ้แต่สามารถเรียกเอาขอ้มูล
มาใชไ้ด้ ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นสมองเป็นส่ิงท่ีสะสมกนัมาเป็นเวลานาน ความ
รอบรู้ของแต่ละคนจึงข้ึนอยู่กับการเรียกใช้ขอ้มูลนั้น ดังนั้ นจะเห็นได้ชัด
ความรู้เกิดจากขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวนัน้ีมีขอ้มูลรอบตวัเรามาก ขอ้มูล
เหล่าน้ีมาจากส่ือ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรือแม้แต่การส่ือสารระหว่างบุคคล จึงมีผู ้ก ล่าวว่ายุค น้ี เ ป็นยุคของ
สารสนเทศ

ความหมายของสารสนเทศ





สารสนเทศ





 การน าสารสนเทศไปใช ้3 ดา้น ดงัน้ี (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544 : 5) ดา้นการวางแผน ดา้นการตดัสินใจ และ 
ดา้นการด าเนินงาน นอกจากนั้น สารสนเทศยงัมีบทบาท ในเชิงเศรษฐกิจ ดงัน้ี (ประภาวดี สืบสนธ์ 2543 : 7-8)
 ช่วยลดความเส่ียงในการตดัสินใจ (Decision) หรือช่วยช้ีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving)
 ช่วย หรือสนบัสนุนการจดัการ (Management) หรือการด าเนินงานขององคก์าร ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผลมากข้ึน
 ใชท้ดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ เช่น กรณีการเรียนทางไกล ผูเ้รียนท่ีเรียนนอกหอ้งเรียน จริง 

สามารถเรียนรู้เร่ืองต่างๆ เช่นเดียวกบั หอ้งเรียนจริง โดยไม่ตอ้งเดินทางไปเรียนท่ีหอ้งเรียนนั้น
 ใชใ้นการก ากบั ติดตาม (Monitoring) การปฏิบติังานและการตดัสินใจ เพื่อดูความกา้วหนา้ของงาน
 สารสนเทศเป็นช่องทางโนม้นา้ว หรือชกัจูงใจ (Motivation) ในกรณีของการโฆษณาท่ีท าใหผู้ช้ม, ผูฟั้ง 

ตดัสินใจ เลือกสินคา้ หรือบริการนั้น
 สารสนเทศเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการศึกษา (Education) ส าหรับการเรียนรู้ ผา่นส่ือประเภทต่างๆ
 สารสนเทศเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริมวฒันธรรม และสนัทนาการ (Culture & Recreation) ในดา้น ของ

การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทศัน ์โทรทศัน ์ภาพยนตร์ เป็นตน้
 สารสนเทศเป็นสินคา้และบริการ (Goods & Services) ท่ีสามารถซ้ือขายได้
 สารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งลงทุน (Investment) จึงจะไดผ้ลผลิตและบริการ เพื่อเป็นรากฐานของการ 

จดัการ และการด าเนินงาน

บทบาทหน้าที่ของสารสนเทศ





1. เม่ือมีวิทยาการความรู้ หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ พร้อมกนันั้น ก็จะเกิด สารสนเทศมาพร้อมๆ 
กนัดว้ย จากนั้นก็จะมีการเผยแพร่ หรือกระจายสารสนเทศ เก่ียวกบั วิทยาการความรู้ หรือส่ิงประดิษฐ ์
ผลิตภณัฑ ์ชนิดนั้นๆไปยงั แหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
2. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลิตสารสนเทศ เน่ืองจากมี ความสะดวกในการป้อน 
ขอ้มูล การปรับปรุงแกไ้ข การท าซ ้ า การเพ่ิมเติม ฯลฯ ท าใหมี้ความ สะดวกและง่ายต่อการผลิตสารสนเทศ
3. เทคโนโลยส่ืีอสารยคุใหม่มีความเร็วในการส่ือสารสูงข้ึน สามารถเผยแพร่สารสนเทศ จากแหล่งหน่ึง ไปยงั 
สถานท่ีต่างๆ ทัว่โลกในเวลาเดียวกนักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง อีกทั้งสามารถส่งผา่นขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากหลาย 
รูปแบบ พร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั
4. เทคโนโลยกีารพิมพท่ี์มีความสามารถในการผลิตสารสนเทศสูงข้ึน สามารถผลิตสารสนเทศไดค้ร้ังละจ านวน 
มากๆ ในเวลาส้ันๆ มีสีสันเหมือนจริง ท าใหมี้ปริมาณสารสนเทศใหม่ๆ เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา
5. ผูใ้ชมี้ความจ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือการคน้ควา้วิจยั เพ่ือการ พฒันาคุณภาพชีวิต เพ่ือการ 
ตดัสินใจ เพ่ือการแกไ้ขปัญหา เพ่ือการปฏิบติังาน หรือปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, การบริหารงาน 
ฯลฯ
6. ผูใ้ชมี้ความตอ้งการใชส้ารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความสนใจ ตอ้งการทราบแหล่งท่ีอยูข่องสารสนเทศ 
ตอ้งการเขา้ถึงสารสนเทศ ตอ้งการสารสนเทศท่ีมาจากต่างประเทศ ตอ้งการสารสนเทศอยา่งหลากหลาย หรือ
ตอ้งการ สารสนเทศอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้

สาเหตุของการเกดิสารสนเทศ





ประสิทธิภาพ (Efficiency)
 ระบบสารสนเทศท าใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยใชก้ระบวนการประมวลผล

ขอ้มูลซ่ึงจะท าใหส้ามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วระบบสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วยท า
ใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วดว้ย

 ช่วยลดตน้ทุน การท่ีระบบสารสนเทศช่วยท าใหก้ารปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ซ่ึงมี
ปริมาณมากมีความสลบัซบัซอ้นใหด้  าเนินการไดโ้ดยเร็ว หรือการช่วยใหเ้กิดการติดต่อส่ือสาร
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนการด าเนินการอยา่งมาก

 ช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว การใชเ้ครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ท าใหมี้การ
ติดต่อไดท้ัว่โลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นการติดต่อระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยกนั (machine to machine) หรือคนกบัคน (human to human) หรือคน
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (human to machine) และการติดต่อส่ือสารดงักล่าวจะท าใหข้อ้มูลท่ี
เป็นทั้งขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวสามารถส่งไดท้นัที

 ระบบสารสนเทศช่วยท าใหก้ารประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปไดด้ว้ยดีโดยเฉพาะ
หากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบ เพ่ือเอ้ืออ  านวยใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีอยู่
ในระบบของซพัพลายทั้งหมด จะท าใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้
และท าใหก้ารประสานงาน หรือการท าความเขา้ใจเป็นไปไดด้ว้ยดียิง่ข้ึน

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ





ประสิทธิผล (Effectiveness)
 ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบส าหรับผูบ้ริหาร เช่น ระบบ

สารสนเทศท่ีช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ
สารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออ านวยใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูลใน
การประกอบการตดัสินใจไดดี้ข้ึน อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ว้
ได้

 ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินคา้/บริการท่ีเหมาะสมระบบสารสนเทศจะช่วยท าให้
องคก์ารทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินคา้/บริการท่ีมีอยู ่
หรือช่วยท าใหห้น่วยงานสามารถเลือกผลิตสินคา้/บริการท่ีมีความเหมาะสมกบัความเช่ียวชาญ 
หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่

 ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินคา้/บริการใหดี้ข้ึนระบบสารสนเทศท าใหก้าร
ติดต่อระหวา่งหน่วยงานและลูกคา้ สามารถท าไดโ้ดยถูกตอ้งและรวดเร็วข้ึน ดงันั้นจึงช่วยให้
หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา้/บริการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้
ข้ึนและรวดเร็วข้ึนดว้ย

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage)
 คุณภาพชีวติการท างาน (Quality o f Working Life

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ




การเตรียมทรัพยากรและการมีข้อมูลท่ีเพียงพอ จะสามารถ

สร้างขอ้มูลข้ึนมาใช้ประกอบการตดัสินใจโดยไม่มีขอ้จ ากัด  
การออกแบบของระบบสารสนเทศต้องเ ร่ิมต้นจากการ
ตรวจสอบความต้องการสารสนเทศท่ีพิจารณาเม่ือเทียบกับ
มาตรวดัดา้นตน้ทุนและก าไรท่ีเกิดข้ึน การตดัสินใจจึงตอ้งการ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากความสมดุลระหว่างตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งและก าไร
ท่ีเกิดจากการลดความเส่ียงเน่ืองจากการใชร้ะบบสารสนเทศใน
การตรวจเช็คท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงจะใช้รายการตรวจเช็คการ
ไหลของสารสนเทศ ดงัตาราง

การไหลเวยีนของข้อมูลสารสนเทศในงานโลจิสตกิส์





การไหลของสารสนเทศของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์
พณิชยการ ไดน้ ามาประยกุตใ์ชร้ายการตรวจสอบในตารางท่ี 
1.1 อยา่งไร

การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศของวิทยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ มีระบบอะไรบา้งอธิบาย

แบบฝึกหดั 1




 ให้นกัศึกษาเขียนกระบวนการขั้นตอนการใชร้ะบบสารสนเทศของวิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ใบงานที่ 1





แบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน น าเสนอในระหวา่งวนัท่ี 5 มกราคม 2560




เป็นรหัสแท่งประกอบด้วยเส้นที่มคีวามเข้ม (มกัจะเป็นสดี า) และเส้นสว่าง (มักเป็นสี

ขาว) วางเรียงกนัเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลข และตัวอักษร ใช้เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้ น โดยใช้เครื่องอ่าน

บาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะท างานได้รวมเร็วและช่วยลดความ

ผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก Barcode ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศ

แรกที่น าบาร์โค้ดมาใช้งาน และได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์ 

ส าหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและสัญญลักษณ์ที่สามารถช่วยกจิการด้านอตุสาหกรรม 

และสามารถจัดพิมพ์ระบบบาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform กลุ่มยุโรปได้จัดตั้ง
คณะกรรมการด้านวิชาการเพ่ือสร้างระบบบาร์โค้ด เรียกว่า EAN-European 
Article Numbering 

Barcode





Barcode แห่งรหัส บาร์โค้ด ที่ใช้กันทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐบาล 

หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น มีดังต่อไปนี้

1. Interieaved 2 of 5

2. โค้ด 128 (Code 128)

3. Data Matrix (บาร์โค้ด 2 มิต)ิ

4. EAN-13

5. QR Code





Barcode

















 ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการท างาน การซื้อ-ขาย สนิค้าจะมีความสะดวกรวดเรว็มากขึ้ น 

โดยเฉพาะการรับช าระเงิน การออกใบเสรจ็ การตัดสนิค้าคงคลัง

 ง่ายต่อระบบสนิค้าคงคลังคอมพิวเตอร์ซึ่งเช่ือมกบัเคร่ืองสแกนเนอร์จะตัดยอดสนิค้าโดยอตัโนมัติ 

จึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการหมุนเวียนสนิค้า สนิค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสนิค้าเหลือ

เท่าใด

 ยกระดับมาตรฐานสนิค้า การระบุแหล่งผลิตของประเทศแต่ละราย ท าให้ผู้ผลิตปรับปรงุคุณภาพ

เพื่อรักษาภาพพจน์ของสนิค้าและสอดคล้องกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมเร่ืองสญัลักษณ์ 

รหัสแท่งส าหรับแสดงข้อมูลสนิค้า

 สร้างศกัยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศ รหัสแท่งเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสนิค้าทีม่ีคุณภาพดีเช่ือถือ

ได้ การมีรหัสประจ าตัวของแต่ละประเทศท าให้ผู้ที่สนใจซ้ือสนิค้าสามารถทราบถงึแหล่งผลิตและ

ติดต่อซื้อ-ขายกนัได้สะดวกโดยตรง เป็นการพัฒนาบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่งออก

 เพิ่มประสทิธภิาพการบริหาร ข้อมูลจากระบบรหัสแท่ง จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกจิสามารถตัดสนิใจ

วางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเรว็ และมีประสทิธภิาพ

การน าบาร์โคด้มาใชใ้นธุรกิจการคา้จะมีคุณประโยชนห์ลายประการ





 ด้านผู้ผลิต เลขหมายประจ าตัวสนิค้าก่อให้เกดิวิวัฒนาการด้านบรรจุภณัฑ ์ตามหลักการ "หีบห่อ

ก่อผลก าไรงาม" เลขหมายประจ าตัวของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของสนิค้า

และแหล่งติดต่อของผู้ผลิต โอกาสทางการตลาดของผู้ผลิตจึงเปิดกว้างไปอกีมาก

ส าหรับผู้ค้าส่งหรือผู้น าเข้าในต่างประเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่จะ

สามารถจัดหาสนิค้าได้สะดวกและกว้างขวางออกไป ตลอดจนมีโอกาสซ้ือสนิค้าที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้าน

การขายและสนิค้าคงคลัง

กบัระบบการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ Supermarket 
หรือ Mass market ระบบเลขหมายประจ าตัวสนิค้าและสญัลักษณ์รหัสแท่ง จะช่วยให้การ
คิดเงินและการเกบ็เงินของพนักงานถูกต้องและรวดเรว็มาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ 

นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสนิค้าซึ่งมีเป็นจ านวนมากบนสนิค้าแต่ละช้ิน ท าให้ลดปริมาณ

งานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย

ใช้กบัธุรกจิใดบ้าง




 บาร์โค้ดจะถูกอ่านด้วยเคร่ืองสแกนเนอร์ บันทกึข้อมูลเข้าไปเกบ็ในคอมพิวเตอร์โดยตรง 

ไม่ต้องกดปุ่ มที่แท่นพิมพ์ โดยอาศยัหลักของการสะท้อนแสง ท าให้มีความสะดวกรวดเรว็

ในการท างานมากขึ้น

เคร่ืองสแกนเนอร์มีชนิดต่าง ๆ กนั ซ่ึงสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ เมื่ออ่าน

บาร์โค้ดที่ได้รับการพิมพ์อย่างถูกต้อง เคร่ืองสแกนเนอร์จะถูกต่อเข้ากบัคอมพิวเตอร์

กลาง เพ่ือท าหน้าที่เกบ็ข้อมูลทุกคร้ังที่มีการซ้ือเข้าและการขายออกได้อย่างถูกต้อง

แม่นย า

ลกัษณะการท างาน





 บาร์โค้ดจะต้องมีความคมชัดของเส้นแต่ละเส้น ไม่ขาดหาย ขนาดของบาร์โค้ดจะมีขนาด

มาตรฐาน

ของแต่ละระบบอยู่แล้ว โดยสามารถย่อลงได้มากสดุ 20% พ้ืนที่ด้านข้างของตัวบาร์โค้ด 

(Quiet Zone) จะต้องมีเน้ือที่ 10 เท่าของแท่งรหัสที่เลก็ที่สดุ หรือมากกว่า 3.6 มิลลิเมตร 

มิฉะนั้นจะอ่านไม่ออก

ส าหรับสทีี่เลือกใช้ โดยทั่วไปสดีีที่สดุคือตัวบาร์โค้ดสดี าบนพ้ืนที่สขีาว ซ่ึงท าให้อ่านง่าย 

เนื่องจากเครื่องอ่านอาศยัหลักการสะท้อนแสงของเส้นทบึและพ้ืนสว่าง ถ้าใช้คู่สผีดิอาจท าให้อ่าน

ไม่ออก ควรหลีกเล่ียงการใช้สสีะท้อนแสงในการพิมพ์แท่งรหัสสนิค้าและพ้ืนทีว่่างด้านหลังแท่ง

รหัส เพราะสสีะท้อนแสงจะสะท้อนแสงใส่เคร่ืองอ่านท าให้อ่านยากหรืออ่านไม่ได้เลย

ลกัษณะส าคญัของบาร์โค้ด





 UPC [Uniform Product Code] ใช้เมื่อปี พ.ศ. -2515 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

และแคนาดา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.1 แบบย่อมี 8 หลัก หรือเรียก UPC-E ใช้กบัสนิค้าที่มีข้อมูลน้อย
1.2 แบบมาตรฐานมี 12 หลัก หรือเรียก UPC-A ซ่ึงเป็นแบบที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป
1.3 แบบเพ่ิมตัวเลข 2 หลัก หรือเรียก UPC-A+2 ในกรณีที่ UPC-A เกบ็ข้อมูลไม่พอ
1.4 แบบเพ่ิมตัวเลข 5 หลัก หรือเรียก UPC-A+5 เพ่ือเพ่ิมข้อมูลให้มากขึ้น

 EAN [European Article Number] เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.- 2519 แบ่งออกเป็น 4

ประเภท ดังนี้

2.1 แบบย่อมี 8 หลัก หรือเรียก EAN-8 ใช้กบัธุรกจิเลก็ มีข้อมูลไม่มาก
2.2 แบบมาตรฐานมี 13 หลัก หรือเรียก EAN-13
2.3 แบบเพ่ิมตัวเลข 2 หลัก หรือเรียก EAN-13+12 เพ่ือเพ่ิมข้อมูล ถ้า EAN-13
บรรจุข้อมูลไม่หมด

2.4 แบบเพ่ิมตัวเลข 5 หลัก หรือเรียก EAN-13+5 เพ่ือเพ่ิมข้อมูลให้มากขึ้น

 CODE 39 เร่ิมใช้ในปี พ.ศ.-2517 ในธุรกจิอุตสาหกรรมเป็นบาร์โค้ดระบบแรกที่ใช้รวมกบั

ตัวอกัษรได้ เกบ็ข้อมูลได้มาก

ระบบของบาร์โค้ด       การติดบาร์โคด้ของสินคา้นั้น ๆ โดยเฉพาะ นอกจากจะค านึงถึงความสะดวก
รวดเร็วในการท างานข้ึนแลว้ ยงัจะตอ้งค  านึงถึงการใชม้าตรฐานการก าหนดเลขหมายท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
ทัว่โลกอีกดว้ย ปัจจุบนัมาตรฐานท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก มีประมาณ 10 ระบบ





 CODABAR ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กบัธุรกจิเวชภณัฑ ์ในปี พ.ศ.-2515

 CODE 128 ได้ถูกพัฒนาขึ้นและยอมรับว่าได้ใช้เป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 

2524 นิยมใช้ในวงการดีไซเนอร์และแฟช่ัน ปัจจุบันก าลังเริ่มนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา

 CODE 93 ได้เร่ิมพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.- 2525 ปัจจุบันเร่ิมนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม

 CODE 49 ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยพัฒนาจาก CODE 39 ให้บรรจุ
ข้อมูลได้มากขึ้น ในพ้ืนที่เท่าเดิม

 CODE 16k เหมาะส าหรับใช้กบัอุตสาหกรรมผลิตสนิค้าที่เลก็มาก มีพ้ืนที่ในการใส

บาร์โค้ดน้อย เช่น อุปกรณ์อะไหล่ เคร่ืองไฟฟ้า

 ISSN / ISBN [International Standard Book Number] ใช้กบั

หนังสอื และนิตยสาร

 EAN / UCC 128 หรือ Shipping Container Code เป็นระบบใหม่ โดย
การร่วมมือระหว่าง EAN ของยุโรป และ UCC ของสหรัฐอเมริกา โดยเอาระบบ EAN 
มาใช้ร่วมกบั CODE 128 เพ่ือบอกรายละเอยีดของสนิค้ามากขึ้น เช่น วันเดือนปีที่ผลิต 
คร้ังที่ผลิต วันที่สั่งซ้ือ มีกี่ส ีกี่ขนาด เป็นต้น



ระบบบาร์โค้ด (Barcode System)



ววิัฒนาการบาร์โค้ด

บาร์โค้ด ถูกน ามาใช้ในร้านขายของช า, ปกหนังสือ, ร้านอุปกรณ์ประกอบ
รถยนต์และร้านอุปโภคบรโิภคทัว่ไป ในแถบยุโรป รถบรรทุกทุกคนัที่จะต้องวิ่งระหว่าง
ประเทศฝรัง่เศสและประเทศเยอรมนี จะต้องใช้แถบรหสับารโ์คด้ที่หน้าต่างทุกคนัเพื่อใช้
ในการแสดงใบขบัขี ่ใบอนุญาต และน ้าหนักรถบรรทุกเพื่อใหเ้จา้หน้าที่ศุลกากรสามารถ
ตรวจได้ง่ายและรวดเรว็ ในขณะที่รถลดความเรว็เครื่องตรวจจะอ่านขอ้มูลจากบาร์โค้ด 
และแสดงขอ้มลูบนเครื่องคอมพวิเตอรท์นัที

ปัจจบุนัววิฒันาการของบารโ์คด้ พฒันาไปมาก ทัง้รูปแบบและความสามารถใน
การเกบ็ขอ้มูล โดยบารโ์คด้ที่ใช้ในยุคสมยัน้ีมทีัง้แบบ 1 มติ ิ2 มติิ และ 3 มติ ิแต่ที่เรา
ใช้กนัทัว่ไปในสนิคา้นัน้เป็นแบบมติิเดยีว บนัทึกขอ้มูลไดจ้ ากดัตามขนาดและความยาว 
โดยบารโ์คด้ 2 มติ ิจะสามารถบนัทกึขอ้มูลไดม้ากกว่าแบบอื่นๆ มาก และขนาดเลก็กว่า 
รวมทัง้สามารถพลิกแพลงการใช้งานไดม้ากกว่าขนาดที่ว่าสามารถซ่อนไฟล์ใหญ่ ๆ ทัง้
ไฟลล์งบนรปูภาพไดเ้ลยทเีดยีว



ภาพรวมของระบบบาร์โค้ด
ระบบคอมพวิเตอรส์ามารถรองรบัขอ้มลูในอตัราปกตปิระมาณ 300-2,000 รายการต่อ

วนิาท ี ปกตสิามารถป้อนขอ้มลูโดยการพมิพผ์่านแป้นพมิพจ์ะต ่ากว่า 100 ครัง้ต่อชัว่โมง  ระบบ
บาร์โคด้จงึเป็นแนวทางทีใ่ชป้้องกนัรายการสนิคา้ทีไ่ม่ตรงกนั เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถป้อน
ขอ้มลูลงในคอมพวิเตอรด์ว้ยความเรว็สงู ท าใหต้น้ทุนต ่า 

ระบบบาร์โคด้เป็นระบบบ่งชี้ทีถู่กน า มาใช้งานมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกับระบบอื่นระบบ
บาร์โคด้เป็นระบบไบนารี่ เป็นรหสัแท่งประกอบดว้ยเสน้มดื (มกัจะเป็นสดี า) และเสน้สว่าง(มกั
เป็นสขีาวหรอืสพีืน้) วางเรยีงกนัเป็นแนวดิง่ เป็นรหสัแทนตวัเลขและตวัอกัษร การจดัเรยีงความ
กวา้งของช่องและความหนาของแท่งสดี าขึน้อยู่กบัลกัษณะแนวตัง้  การจดัเรยีงความกวา้งของ
ช่องและความหนาของแท่งสีด าขึ้นอยู่กบัลกัษณะของข้อมูลที่ถูกบนัทกึลงไปทัง้ตัวเลขและ
ตวัอกัษร ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้เครื่องคอมพวิเตอร์สามารถอ่านรหสัขอ้มูล ได้ง่าย ขึ้น 
โดยใชเ้ครือ่งอ่านบารโ์คด้ ซึง่จะท างานไดร้วดเรว็ และช่วยลดความผดิพลาดในการคยี์ขอ้มลูได้
มาก  ตามตารางเปรยีบเทยีบการป้อนขอ้มลูดว้ยแป้นพมิพแ์ละป้อนแบบบารโ์คด้



ตารางเปรียบเทยีบระหว่างแป้นพมิพ์ และระบบบาร์โค้ด

คุณลกัษณะ การป้อนข้อมูลด้วยแป้นพมิพ การป้อนข้อมูลด้วยระบบ
บาร โค้ด

ความเร็ว 6 วนิาที 0.20 วนิาที
ต้นทุนการแปรรหัส สูง ต ่า
ต้นทุนการอ่าน ต ่า ต ่า
ข้อได้เปรียบ - มีขอ้บกพร่องต ่า ตน้ทุนต ่า 

ความเร็วสูง อ่านท่ีระยะไกลได้

ข้อเสียเปรียบ ใชบุ้คลากรมากมีความ
บกพร่องสูง  ตน้ทุนสูง  
ความเร็วต ่า

-



องค์ประกอบของระบบบาร์โค้ด

องคป์ระกอบของระบบบารโ์คด้ทีส่ าคญั ดงันี้
1.  รหสัสากล (ประเภทของบารโ์คด้)
2.  สลากบารโ์คด้
3.  เครื่องพมิพบ์ารโ์คด้
4.  เครื่องอ่านรหสับารโ์คด้



1. ประเภทของบารโ์ค้ด
1.1  โค้ดภายใน (Internal Code) เป็นบาร์โค้ดที่ท าขึ้นใช้เองในองค์กรต่างๆ ไม่สามารถ
น าออกไปใชภ้ายนอกได้
1.2  โค้ดมาตรฐานสากล (Standard Code)เป็นบาร์โค้ดที่เป็นที่รู้จกั และนิยมใช้กนัอย่าง
แพร่หลายทัว่โลกมปีระมาณ 11 ระบบ แต่ทีน่ิยมในปัจจุบนัเป็นทีย่อมรบักนัมากมอียู่ 2 ระบบ คอื 
UPC และ EAN ระบบ UPC ถอืเป็นบาร์โคด้ระบบแรกของโลก ใชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
แคนาดาเท่านัน้ มหีน่วยงานในประเทศสหรฐัอเมรกิาท าหน้าทีด่แูล

ส่วนระบบ EAN เป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดในโลก โดยมปีระเทศต่าง ๆ 
ใชก้ว่า 60 ประเทศ ในภาคพื้นยุโรป, เอเชยีและแปซฟิิก รวมทัง้ประเทศไทย EAN มสี านักงาน
ใหญ่อยู่ทีก่รุงบรสัเซล ประเทศเบลเยีย่ม

โดยประเทศไทยไทยเริม่ใชบ้าร์โคด้อย่างจรงิจงัในปี2536 โดยมสีถาบนัสญัลกัษณ์รหสั
แท่งไทย “Thai Article Numbering Council” หรอื “TANC” เป็นองค์กรตวัแทนของ”EAN” ภายใต้
การดแูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ระบบ EAN ทีป่ระเทศไทยใชน้ัน้จะมลีกัษณะ
เป็นเลขชุด 13 หลกั ซึง่มคีวามหมายดงันี้



หมายเลข 1 สญัลกัษณ์แท่งสเีขม้สลบัสอี่อนส าหรบัอ่านดว้ยเครื่องสแกนเนอร์
หมายเลข 2 885 : ตวัเลข 3 หลกัแรก คอืรหสัของประเทศไทย
หมายเลข 3 0000 : ตวัเลข 4 ตวัถดัมา เป็นรหสัโรงงานทีผ่ลติ หรอืรหสัสมาชกิ
หมายเลข 4 11111 : 5 ตวัถดัมาเป็นรหสัสนิคา้
หมายเลข 5 2 : ตวัเลขหลกัสุดท้ายเป็นตวัเลขตรวจสอบเลข 12 ตวั ขา้งหน้า
ว่าก าหนดถูกต้องหรอืไม่ ถ้าตวัสุดท้ายผดิ บาร์โค้ดตวันัน้จะอ่านไม่ออกสื่อความหมาย
ไมไ่ด้



2.  สลากบารโ์ค้ด 

สลากท่ีใชใ้นการพิมพบ์าร์โคด้ ความตอ้งการขอ้มูลในระบบจ าเป็นมาก การ
จดัการสลากจึงส าคญั เพราะถา้เคร่ืองหมายอ่าน อ่านไม่ไดก็้แสดงว่ามีปัญหาทนัที 
การเลือกสลากตอ้งพิจารณาสภาพแวดล้อมและอายุการใช้งาน การซ้ือสลากตอ้ง
เขา้ใจลกัษณะอยา่งละเอียดถึงองคป์ระกอบของสลาก ก่อนตดัสินใจซ้ือโดยค านึกถึง
ความเหมาะสม  



2.1 องคป์ระกอบสลาก สลากส าหรบัพมิพร์หสัประกอบดว้ยองคป์ระกอบมาตรฐาน 3 
สว่น คอื ผวิหน้าสลากทีพ่มิพ ์กาว  และแผน่รองสลากหรอืแผน่ลอก

1)  ผิวหน้าสลาก  เป็นสว่นทีใ่ชพ้มิพบ์ารโ์คด้ลง มวีสัดทุีใ่ชท้ ัง้เป็นกระดาษ และ
สารสงัเคราะห ์มหีลายขนาดหลายส ี

2)  กาว โดยปัจจบุนักาวทีใ่ชม้ ี2 ชนิก คอื แบบอะครลีคิ  และแบบยาง
3)  แผ่นลอก  เป็นแผน่ดส้นหลงัของสลากเพื่อป้องกนัการหลุดลอกหรอืถูก

ท าลายมคีวามหนาแตกต่างกนั
2.2 ข้อควรพิจารณาเก่ียวกบัสลาก ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการเลอืกสลากม ี5 ปัจจยั ดงัน้ี

1)  อายกุารอ่าน จ านวนการอ่านในแต่ละช่วงเวลามผีลกระทบต่อความทนทาน
อายขุองกระดาษสลาก

2)  เครื่องอ่าน กรณีมกีารอ่านต่อเน่ืองหรอืความถีส่งูเครื่องอ่านแบบสมัผสัอาจ
ขดูขดีบารโ์คด้ได้

3)  โอกาสท่ีเคร่ืองอ่านจะขดูบารโ์ค้ดบนผิวหน้า การอ่านรหสัโดยเครื่องอ่าน
แบบสมัผสัโอกาสทีร่หสัจะถูกขดูขดีสงูมาก

4)  สามารถใช้กบัเคร่ืองพิมพท่ี์มีอยู่ เครื่องพมิพท์ีม่ตีอ้งเหมาะสมกบัสลากที่
เลอืกใช้

5)  รปูแบบการเลือกมีเดีย เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้



ตารางแสดงข้อควรพจิารณาในการเลือกซือ้สลาก
ชนิดสลาก ชนิดของเคร่ืองอ่าน อายุการใช้งานสลาก สภาพแวดล้อม

สลากกระดาษ สมัผสั หรือไม่สมัผสั นอ้ยกวา่ 2 ปี มีการป้องกนั, ควบคุมความร้อน
และมีความช้ืนในระดบัต ่า

สลากวสัดุสังเคราะห สมัผสั หรือไม่สมัผสั 2-10 ปี ใ ช้ ใ น ท่ี ช้ื อ ง า น ภ า ย น อ ก
แสงอาทิตยเ์ขา้ไปถึง

ชนิดของกาว อายุการใช้งาน อุณหภูมิที่ใช้

กาวที่มีองค ประกอบของยาง นอ้ยกวา่ 2 ปี ต  ่า

กาวที่มีองค ประกอบของอะครีลกิ 2-10 ปี สูง



3.  เครื่องพิมพบ์ารโ์ค้ด
มีเครื่องพิมพ์หลายประเภทที่นิยมใช้ในการพิมพ์สลากโดยมากมี

เทคโนโลยทีี่ใช้ดงันี้ แบบอมิแพคท ์(Impact) แบบใช้อุณหภูม ิ(Thermal) แบบ
เลเซอร ์(Laser) และแบบองิคเ์จต (Ink –Jet)โดยมรีายละเอยีดดงันี้

3.1  เคร่ืองพิมพ แบบกระดกเพ่ือสร้างภาพ เ ป็นเทคนิคการพิมพ์ ท่ี
ประกอบดว้ย ดรัม ท่ีหมุนเวนีต่อเน่ืองซ่ึงเรียกวา่ หวัพิมพ ์ทุกวนัน้ีไม่นิยมใชแ้ลว้

3.2  เคร่ืองพมิพ ดอตแมทริกซ ท างานโดยใชก้ารสร้างจุดลงบนกระดาษ เป็น
การพิมพ์แบบแตกกระทบ ส่วนมากใช้กับธุรกิจค้าปลีกเพราะต้องคุมต้นทุน 
ขอ้บกพร่องการอ่านของวธีิน้ีเกิดจากหมึกริบบอ้นหมด

3.3   เคร่ือพมิพ แบบการถ่ายความร้อนผ่านวสัดุอ่ืน เป็นเทคนิคการพิมพท่ี์ไม่
ใชเ้ทคนิกตกกระทบ อาศยัอุณหภูมิความร้อนจากกระแสไฟฟ้าถ่ายลงบนริบบอ้นแลว้
ริบบอ้นก็หลอมติดกบัสลาก อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใชว้ธีิน้ีเพราะพิมพไ์ดร้วดเร็ว
คุณภาพดี ไม่กงัวลเร่ืองปริมาณการพิมพ์



3.  เครื่องพิมพบ์ารโ์ค้ด (ต่อ)
3.4  เครือ่งพิมพแ์บบเลเซอร์ เป็นเทคนิตการพมิพท์ีไ่ม่ตอ้งอาศยัการตก

กระทบโดยใช้ล าแสงเลเซอร์เพื่อจบัความมืด โดยมีผงหมึกเป็นตัวก าหนดรูปที่
เกดิขึน้ การพมิพด์ว้ยวธินีี้คุณภาพดมีาก 

3.5 เครื่องพิมพอิ์งคเ์จท  เป็นเทคนิคการพมิพแ์บบไม่ใชเ้ทคนิคการตก
กระทบ โดยใชห้มดึเหลวพมิพ์ลงไปในผลติภณัฑต์ามโปรแกรมทีก่ าหนดไว้ มทีัง้
ขนาดเลก็และขนาดทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม ความหนาแน่นในการพมิพไ์ม่ต่างจากการ
พมิพแ์บบเลเซอรม์ากนกั สลากพมิพด์ว้ยเครื่องนี้ไม่สามารถสมัผสัน ้าได ้ไม่เหมาะ
กบังานกลางแจง้ อุณหภูมสิงู

3.6 เครือ่งพิมพแ์บบอุตสาหกรรม การพมิพส์ลากรหสัแท่งในปรมิาณที่
สงูสามารถท าไดห้ลายวธิทีัง้แบบพ่นลง การหมุนรอบ และอกีหลายวธิใีนการพมิพ ์
เพื่อใหก้ารท างานรวดเรว็แม่นย า ใชใ้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่



4.  เครื่องอ่านบารโ์ค้ด
ในปัจจุบนัจ าแนกเคร่ืองอ่านเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบ

สมัผสัและ เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ไม่สมัผสั ตามผงัตารางดา้นล่างน้ี
เคร่ืองอ่านรหัส

แบบสัมผสั (Contact) แบบไม่สมัผสั (Contactless)

เ ค ร่ื อ ง อ่ า น แ บ บ ป า ก ก า 
Pen Scanner

เคร่ืองอ่านแบบใช้กบับตัร 
Slot Scanner

แบบสร้างล าแสงเลเซอร์ (Laser Scanner) เคร่ืองอ่านแบบ CCD

ล า แ ส ง เ ด่ี ย ว 
Single Line

ล าแสงหลายเส้น Multiple Line

- D i r e c t i o n a l

- R a s t e r

- Hologram



 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แบบเคล่ือนย้ายได้

เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ประเภทน้ีส่วนมากจะมีหน่วยความจ าในตวัเอง เพ่ือเก็บ
ขอ้มูลท่ีอ่านหรือบนัทึกดว้ยปุ่มกดสามารถน าอุปกรณ์ไปใชไ้ดง่้ายโดยสามารถพกพา
ได ้การอ่านรหสัแต่ละคร้ังจะน าเอาเคร่ืองอ่านเขา้ไปยงัต าแหน่งท่ีสินคา้อยู ่ส่วนมาก
เคร่ืองอ่านลักษณะน้ีจะมีน ้ าหนักเบา ส่วนแบบท่ีไม่มีหน่วยความจ าในตัวเองจะ
ท างานแบบไร้สายเหมือนโทรศพัทไ์ร้สายท่ีใชภ้ายในบา้นซ่ึงมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะทาง



 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แบบยดึตดิกับที่

เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ประเภทน้ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ส่วนมากจะติดตั้งกบั
ดา้นขา้ง หรือต าแหน่งใดๆ ท่ีเหมาะสมในแนวทางวิง่ของสายพานล าเลียง เพ่ืออ่าน
รหสัท่ีติดกบับรรจุภณัฑแ์ละเคล่ือนท่ีผา่นไปตามระบบสายพานล าเลียง อีกรูปแบบท่ี
เราเห็นกนัมาก จะฝังอยูท่ี่โตะ๊แคชเชียร์ ตามหา้งสรรพสินคา้



 เครื่องอ่านบารโ์ค้ด แบบสมัผสั

เครื่องอ่านบารโ์คด้ประเภทนี้ เป็นอุปกรณ์ทีเ่วลาอ่าน ตอ้งสมัผสักบั
ผวิหน้าของรหสัแท่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื

1) เครือ่งอ่านบารโ์ค้ดแบบปากกา(Pen Scanner) หรอืแวนด ์(Wand) 
เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่มีลักษณะเหมือนหัวปากกา โดยมีปลายปากกาเป็น
อุปกรณ์ส าหรบัผลติล าแสงเพื่ออ่านขอ้มลู น ้าหนกัเบา พกพาสะดวกเหมาะส าหรบั
อ่านบารโ์คด้บนเอกสารหรอืคปูอง



 เครื่องอ่านบารโ์ค้ด แบบสมัผสั (ต่อ)

2)  เครือ่งอ่านบตัร(Slot Scanner)เป็นเครื่องอ่านบารโ์คด้ ทีใ่ชอ้่านรหสั
แท่งจากบตัรหรอืวสัดุอื่น โดยตอ้งรดูบตัรทีม่บีารโ์คด้นัน้ลงในช่องเพื่ออ่านขอ้มลู 
เหมาะส าหรบัรดูบตัรทีม่บีารโ์คด้ อ่านรหสับารโ์คด้จากบตัรประจ าตวั เพื่อบนัทกึ
เวลาหรอืดขูอ้มลูต่างๆ ดว้ยตวัเจา้ของบตัรเอง



 เครื่องอ่านบารโ์ค้ดแบบไม่สมัผสั

เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มหีลายรูปแบบจากแบบง่ายๆ ที่ลกัษณะคล้าย
ปืนทีเ่หน็ตามรา้นคา้ สามารถอ่านโดยห่างจากรหสัแท่งได ้ท าใหท้ างานไดร้วดเรว็ 
ง่ายและสะดวก โดยแบ่งเป็นหลายชนิดดงันี้

1)  เครื่องอ่านบารโ์ค้ดแบบ CCD เครื่องอ่านบารโ์ค้ด ประเภทนี้ เป็น
เครื่องอ่านราคาถูก การท างานจะอาศัยการสะท้อนของแสงจากรหัสแท่งและ
ช่องว่างแล้วเปลี่ยนเป็นสญัญาณวีดีโอ ความแม่นย าจะสูงกว่าแบบเลเซอร์ ใช้
พลงังานน้อย อายุการใชง้านของอุปกรณ์ในการสรา้งล าแสง (LED) จะยาวนาน



 เครื่องอ่านบารโ์ค้ดแบบไม่สมัผสั (ต่อ)

2) เครือ่งอ่านบารโ์คดแบบ Linear Imaging โดยเครื่องอ่าน
บารโ์คด้ ประเภทนี้ เป็นเครื่องอ่านบารโ์คด้ ทีใ่ชห้ลกัการอ่านโดยวธิจีบัภาพโดย
เลนซร์บัภาพเช่นเดยีวกบักลอ้งถ่ายรปู ท าใหร้ะบบหวัอ่านมคีวามสามารถในการ
อ่านในเชงิเรขาคณิตสงูกว่าเครื่องอ่านแบบ CCD สามารถอ่านบารโ์คด้ขนาดเลก็
มากๆได้



 เครื่องอ่านบารโ์ค้ดแบบไมส่มัผสั (ต่อ)

3)  เครือ่งอ่านบารโ์ค้ดแบบเลเซอร ์เครื่องอ่านบารโ์คด้ ชนิดนี้มวีธิกีาร
ท างาน คอืเมื่อกดปุ่ มอ่านรหสัจะเกดิล าแสงเลเซอร์ซึ่งมกีระจกเงาเคลื่อนที่มารบั
แสงแลว้สะทอ้นไปตกกระทบกบัรหสั

สามารถแบ่งเคร่ืองอ่านเลเซอร์ตามประเภทของการอ่านไดด้งัน้ี
 เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ แบบเลเซอร์ชนิดเสน้เดียว



 เครื่องอ่านบารโ์ค้ดแบบไมส่มัผสั (ต่อ)

 เครื่องอ่านบารโ์คด้ แบบเลเซอรช์นิดหลายเสน้ 
เครือ่งอ่านบารโ์ค้ดแบบเลเซอรช์นิดอ่านหลายเส้น เหมาะส าหรบัการ

อ่านบารโ์คด้แบบตดิตัง้อยูก่บัทีโ่ดยอ่านบารโ์คด้ทีก่ล่องซึง่ต าแน่งบารโ์คด้ไมอ่ยู่ใน
ต าแน่งเดยีวกนั\ม ีเสน้เลเซอรต์ัง้แต่ 2-10 เสน้ 

เครือ่งอ่านบารโ์ค้ดแบบเลเซอรช์นิดอ่านหลายเส้นหลายทิศทาง
เป็นแสงเลเซอรม์ากกว่า 10 เสน้อยู่ในแนวขนานและตดักนัไปมาเหมอืนตาข่ายท า
ใหส้ามารถอ่านบารโ์คด้ไดห้ลายทศิทาง 

เครือ่งอ่านบารโ์ค้ด แบบเลเซอรช์นิดโฮโลแกรม 



หลกัการท างานของเครื่องอ่านบารโ์ค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค้ด แล้วรบัแสงที่สะท้อน
กลบัจากแท่งบารโ์คด้ จากนัน้ปรมิาณแสงสะทอ้นจะถูกเปลีย่นไปเป็นสญัญาณทาง
ไฟฟ้า แลว้ถูกสง่ต่อไปยงัตวัถอดรหสัและแปลงใหเ้ป็นขอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชง้าน
ได้



ข้อดีของการใช้ระบบบาร์โค้ด

1.  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน : บารโ์คด้จะช่วยใหก้ารท างานรวดเรว็
ขึน้ และมคีวามเทีย่งตรง แม่นย ามากในการจดัเกบ็ขอ้มุลต่างๆ
2. ประหยดัเวลา : โดยปกตคิุณอาจตอ้งการพนกังาน 20 คนในการเชค็สต๊อก
กลางปีในช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห ์แต่ส าหรบัระบบบารโ์คด้คุณตอ้งการเพยีง
พนกังาน 3 คนและใชเ้วลาเพยีง 6 ชัว่โมงในการเชค็สต๊อกใหเ้รยีบรอ้ย 
3. ลดข้อผิดพลาด : ใชบ้ารโ์คด้ในการจดัเกบ็ขอ้มลู ความเทีย่งตรง แม่นย าที่
มากกว่า
4. ลดค่าใช้จ่าย : เมื่อบารโ์คด้มกีารใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดัเวลา
มากขึน้ ลดอตัราการจา้งประหยดัค่าใชจ้า่ย







ระบบ RFID

• RFID ยอ่มาจากค าวา่ Radio Frequency 
Identification เป็นระบบท่ีน าเอาคล่ืนวิทยมุาเป็นคล่ืนพาหะ
เพ่ือใช้ในการส่ือสารข้อมลูระหวา่งอปุกรณ์สองชนิดท่ีเรียกว่า แท็ก 
(Tag) และตวัอา่นข้อมลู (Reader หรือ Interrogator) ซึง่
เป็นการส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless) โดยการน าข้อมลูท่ี
ต้องการสง่ มาท าการมอดเูลต (Modulation) กบัคล่ืนวิทยุ
แล้วสง่ออกผา่นทางสายอากาศท่ีอยูใ่นตวัรับข้อมลู



แผนผงัการท างานของระบบ RFID 



การส่ือสารแบบไร้สาย

• การส่ือสารข้อมลูของระบบ RFID คือระหวา่งแท็กและตวัอา่นข้อมลู 
(Reader หรือ Interrogator) จะส่ือสารแบบไร้สายผา่นอากาศ 
โดยจะน าข้อมลูมาท าการมอดเูลต (Modulation) กบัคล่ืนพาหะท่ี
เป็นคล่ืนความถ่ีวิทยโุดยมีสายอากาศ (Antenna) ท่ีอยูใ่นตวัอา่น
ข้อมลูเป็นตวัรับและสง่คล่ืนซึง่แบง่ออกเป็น 2 วิธีด้วยกนัคือ

• วิธีเหน่ียวน าคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า (Inductive Coupling หรือ 
Proximity Electromagnetic) 

• วิธีการแผค่ล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromegnatic
Propogation Coupling)



การประยุกต์ใช้งาน RFID

• การประยกุต์ใช้งาน RFID จะมีลกัษณะการใช้งานที่คล้ายกบับาร์โค้ด (Bar code) 
และยงัสามารถรองรับความต้องการอีกหลายอยา่งที่บาร์โค้ดไมส่ามารถตอบสนองได้ 
เน่ืองจากบาร์โค้ดจะเป็นระบบที่อา่นได้อยา่งเดียว (Read only) ไมส่ามารถท าการ
เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่อยูบ่นบาร์โค้ดได้ แตแ่ท็กของระบบ RFID จะสามารถทัง้อา่นและ
บนัทกึข้อมลูได้ ดงันัน้เราจงึสามารถเปลี่ยนแปลง หรือท าการบนัทกึข้อมูลที่อยูใ่นแท็กได้
ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน

• นอกจากนีร้ะบบ RFID ยงัสามารถใช้งานได้แม้ในขณะที่วตัถทุี่ก าลงัเคลื่อนที่ เชน่
ในขณะสินค้าก าลงัเคลื่อนที่อยูบ่นสายพานการผลติ หรือในบางประเทศก็มีการใช้ระบบ 
RFID ในการเก็บคา่ผ่านทางดว่นโดยที่ผู้ ใช้บริการทางดว่นไมต้่องหยดุรถเพื่อจา่ย
คา่บริการ ผู้ ใช้บริการทางดว่นจะมีแท็กติดอยูก่บัรถ และแท็กจะท าการสื่อสารกบัตวัอา่น
ข้อมลู ผ่านสายอากาศขนาดใหญ่ที่ติดตัง้อยูต่รงบริเวณทางขึน้ทางดว่น ในขณะที่รถแลน่
ผ่านสายอากาศ ตวัอา่นข้อมลูก็จะคิดคา่บริการและบนัทกึจ านวนเงินที่เหลือลงในแทก็โดย
อตัโนมตัิ



• ในปัจจบุนัได้มีการรวมกลุม่ระหวา่งแตล่ะประเทศ เพื่อท าการก าหนด
มาตรฐานความถ่ีคลืน่พาหะของระบบ RFID โดยมีสามกลุม่ใหญ่ๆ

คือ กลุม่ประเทศในยโุรปและอาฟริกา (Region 1), กลุม่ประเทศอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ (Region 2) และสดุท้ายคือกลุม่ประเทศตะวนัออกไกล
และออสเตรเลยี (Region 3) ซึง่แตล่ะกลุม่ประเทศจะก าหนดแนวทางในการ
เลอืกใช้ความถ่ีตา่งๆให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก
• อยา่งไรก็ตาม ความถ่ีของคลืน่พาหะท่ีนิยมใช้งานในยา่นความถ่ีต า่ ยา่น

ความถ่ีปานกลาง และยา่นความถ่ีสงูก็คอื 125 kHz, 13.56 MHz 
และ 2.45 GHz ตามล าดบั นอกจากนีรั้ฐบาลของแตล่ะประเทศ 
โดยทัว่ไปจะมีการออกกฏหมายเก่ียวกบัระเบียบการใช้งานยา่นความถ่ีตา่งๆ 
รวมถึงก าลงัสง่ของระบบ RFID ด้วย



ย่านความถี่ คุณลักษณะ การใช้งาน

ย่านความถี่ต ่า 100-500 kHz

ความถี่มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไป

คือ 125 kHz

-ระยะการรับสง่ข้อมลูใกล้
-ต้นทนุไมส่งู
-ความเร็วในการอา่นข้อมลูต ่า
-ความถ่ีในยา่นนีเ้ป็นที่แพร่หลายทัว่โลก

-Access Control

-ปศสุตัว์
-ระบบคงคลงั
-รถยนต์

ย่านความถี่กลาง 10-15 MHz

ความถี่มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไป

คือ 13.56 MHz

-ระยะการรับสง่ข้อมลูปานกลาง
-ราคามีแนวโน้มถกูลงในอนาคต
-ความเร็วในการอา่นข้อมลูปานกลาง
-ความถ่ีในยา่นนีเ้ป็นที่แพร่หลายทัว่โลก

-Access Control

-สมาร์ตการ์ด

ย่านความถี่สูง 850-950 MHz 

2.4-5.8 GHz

ความถี่มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไป

คือ 2.45 GHz

-ระยะการรับสง่ข้อมลูไกล (10 เมตร)
-ความเร็วในการอา่นข้อมลูสงู
-มีราคาแพง

-รถไฟ
-ระบบเก็บคา่ผ่านทาง



Access Control



Smart card



ระบบเกบ็ค่าผ่านทาง







RFID มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบบาร์โค้ดดังนนี้
1. มี ความละเอียด และสามารถบรรจขุ้อมลูได้มากกวา่ ซึง่ท าให้สามารถแยกความแตกตา่งของสินค้า

แตล่ะ ชิน้แม้จะเป็น SKU (Stock Keeping Unit - ชนิดสินค้า) เดียวกนัก็ตาม
2. ความเร็วในการอา่นข้อมลูจากแถบ RFID เร็วกวา่การอา่นข้อมลูจากแถบบาร์โค้ดหลายสิบเทา่
3. สามารถอา่นข้อมลูได้พร้อมกนัหลาย ๆ แถบ RFID
4. สามารถสง่ข้อมลูไปยงัเคร่ืองรับได้โดยไมจ่ าเป็นต้องน าไปจอ่ในมมุที่เหมาะสมอย่างการใช้เคร่ือง

อา่นบาร์โค้ด (Non-Line of Singht)
5.  คา่ เฉลี่ยของความถกูต้องของการอา่นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี RFID นัน้จะอยูท่ีป่ระมาณ

99.5 % ขณะที่ความถกูต้องของการอา่นข้อมลูด้วยระบบบาร์โค้ดอยูท่ี่ 80 % 
6. สามารถ เขียนทบัข้อมลูได้ จงึท าให้สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ซึง่จะลดต้นทนุของการผลิตป้าย

สินค้า ซึง่คิดเป็นประมาณ 5% ของรายรับของบริษัท
7. สามารถขจดัปัญหาที่เกิดขึน้จากการอา่นข้อมลูซ า้ที่อาจเกิดขึน้จากระบบบาร์โค้ด
8. ความเสียหายของป้ายชื่อ (Tag) น้อยกวา่เน่ืองจากไมจ่ าเป็นต้องติดไว้ภายนอกบรรจภุณั์์
9.ระบบความปลอดภยัสงูกวา่ ยากตอ่การปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ

10. ทนทานตอ่ความเปียกชืน้ แรงสัน่สะเทือน การกระทบกระแทก



บทสรุป
• การพฒันาระบบ RFID มิได้มีจดุประสงค์เพ่ือมาแทนที่ระบบอ่ืนที่มีการพฒันามาก่อนหน้า 

เชน่ระบบบาร์โค้ด แตเ่ป็นการเสริมจดุออ่นตา่งๆ ของระบบอ่ืน สิ่งที่ควรมีการพิจารณา
ปรับปรุงเก่ียวกบัระบบ RFID ก็คือเร่ืองมาตรฐานของระบบ ปัจจบุนัผู้ผลิตต่างก็มี
มาตรฐานเป็นของตวัเอง ไมว่า่จะเป็นความถ่ีที่ใช้งาน หรือโปรโตคอล เรายงัไมส่ามารถน า
แท็กจากผู้ผลิตรายหนึ่งมาใช้กบัตวัอา่นข้อมลูของผู้ผลติอีกรายหนึ่งหรือในทางกลบักนัได้ น่ี
เป็นอปุสรรคส าคญัของการเติบโตของระบบ RFID

และ หลายองค์กรได้ตระหนกัถึงปัญหานี ้และได้เร่ิมมีการพฒันาระบบมาตรฐานขึน้มาทัง้ใน
ยโุรป และอเมริกา โดยหน่วยงาน ANSI's X3T6 ซึง่ประกอบไปด้วยผู้ผลิตและผู้ ใช้งานระบบ 
RFIDในอเมริกา ได้ก าลงัท าการพฒันามาตรฐานของระบบ RFID ที่ความถ่ี 2.45 GHz 
ขึน้มา หรือองค์กร ISO ก็ได้มีมาตรฐานเก่ียวกบัการใช้ระบบ RFID กบังานปศสุตัว์ออก
มาแล้ว คือ ISO 11784 และ 11785

• ในขณะที่ระบบบาร์โค้ดมีการเติบโต และใช้งานกนัอยา่งกว้างขวางเน่ืองจากมีระบบ
มาตรฐานรองรับ ดงันัน้ความร่วมมือระหวา่งผู้ เก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ ใช้งาน จะ
เป็นสว่นส าคญัในการผลกัดนัให้ระบบ RFID มีการพฒันาและเติบโตอยา่งรวดเร็วใน
อนาคต





WMS
Warehouse Management System



• คลงัสินค้า (Warehouse) ตวัอาคารทีถกูสร้างขึน้มาเพื่อใช้เก็บ
รักษาสินค้าโดยมีหลงัคาและฝาผนงัทัง้ส่ีด้าน

• การคลงัสินค้า (Warehousing) การเก็บรักษาสินค้าโดยใช้ระบบ
การจดัการในการเก็บสินค้าท่ีผลิตเสร็จและรอจดัจ าหน่าย



ความส าคญัของคลงัสินคา้

• ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา (Time Utility)

• ประหยดัคา่ขนสง่
• ชว่ยให้ต้นทนุของกิจการต ่าลง
• ท าให้เกิดความพร้อมในการเผชิญกบัภาวะการเปล่ียนแปลงทาง
การตลาด

• ชว่ยปอ้งกนัรักษาสินค้าไว้ให้พ้นภยัตา่ง ๆ 
• เป็นการชว่ยสนบัสนนุนโยบายการตลาด
• เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าบางชนิดไว้



ระบบ WMS 

• ระบบโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลงัสินค้า
ทัว่ไป ท่ีรับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า  ระบบโปรแกรม
ประกอบด้วย ระบบงานหลกั 3 ระบบ คือ การรับสินค้า การจดัเก็บ
สินค้า และการสง่มอบสินค้า



คุณสมบติัท่ีดีของระบบ WMS
• รองรับคลงัหลากหลายประเภททัง้คลงัสินค้าโรงงาน คลงัรับฝากสินค้า ศนูย์

กระจายสินค้า และห้องเย็นรับฝาก
• รองรับการท างานหลายคลงัพร้อมกนั
• รองรับการสง่ข้อมลูข้ามสาขาได้
• สนบัสนนุการบริหารสินค้าแบบมี Lot
• รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO และ LIFO
• รองรับการจองสินค้าหรือก าหนดสินค้าห้ามเบิกได้
• รองรับกระบวนการสง่ผ่านสนิค้า
• มีระบบในเสนอราคา เช่ือมตอ่กบัข้อมลูลกูค้า ข้อมลูสินค้า และระบบการ

ก าหนดราคา
• มีระบบบญัชีบริการ
• สามารถสร้างใบแจ้งหนีอ้ตัโนมตัิตามรอบบิลทัง้หมดแสดงสถานะเตือนให้

ผู้ใช้ทราบเมื่อครบก าหนดช าระเงิน



ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก ระบบ WMS
• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดความผิดพลาด
• ช่วยควบคมุการจดัเก็บ เบิกถอน ตรวจนบัสินค้า และโยกย้ายของสินค้า

อย่างมีระบบและมีเอกสารก ากบัทกุขัน้ตอน
• มีความถกูต้องแมน่ย าในการจดัการกบัระบบคลงัสินค้า
• ลดระยะเวลาในการท างานในการจดัสรรคพืน้ท่ี
• สามารถใช้พืน้ที่ได้อย่างคุ้มคา่มากท่ีสดุ
• ลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก 
• ช่วยในการดแูลสินค้าง่ายขึน้ สามารถวางแผนการจดัเก็บในคลงัหลายคลงั

จากจดุเดียว รวมถงึการใช้ระบบ Barcode และ ระบบ RFID เพ่ิมความ
ถกูต้องและแมน่ย าและลดความผิดพลาดในการจดัการ

• ควบคมุกระบวนการท างานตา่ง ๆ
• การปฏิบตัิงานประจ าวนั
• การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู
• งานบญัชีและการเงิน



ประโยชน์กบัแผนกบญัชีและการเงิน

• ลดความยุง่ยากซบัซ้อนในการวางบลิ ระบบจะเตือนโดยอตัโนมตัิวา่บลิ
ของลกูค้าคนใดถึงก าหนดวางบลิ

• มีความหยืดหยุน่สงู สามารถก าหนดรอบบลิและการคิดราคาได้ตาม
ลกูค้าแตล่ะรายหรือสินค้าแตล่ะประเภท

• สามารถ Export ข้อมลูให้กบัโปรแกรมบญัชีได้ ไมต้่องบนัทกึข้อมลู
ซ า้ซ้อน



ประโยชน์กบัผูบ้ริหาร

• มีระบบรายงาน ชว่ยให้การวิเคราะห์ข้อมลูในหลายมิตพิร้อม ๆ กนั 

• มีรายงานวิเคราะห์การขายรายเดือน – รายปี ชว่ยในการวางแผน
การตลาดได้เป็นอยา่งดี

• มีฐานข้อมลูลกูค้าท่ีครบถ้วน สามารถไปประมวลผลตอ่ได้



แบบฝึกหดั

• จงอธิบายความหมายของระบบ WMS

• อธิบายความส าคญัของคลงัสินค้า พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งประกอบด้วย

• จงอธิบายประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ระบบโปรแกรม WMS

• จากท่ีนกัศกึษาได้ไปดงูานท่ี บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โลจิสตกิส์ จ ากดั ให้
นกัศกึษาอธิบายวิธีการจดัเก็บสินค้าของบริษัท และวาดภาพประกอบ
ด้วย



ระบบ ERP



ระบบ ERP
ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศ ท่ีองคก์รสามารถน า

แนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบติั
ในองคก์ร กล่าวคือ ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศในองคก์รท่ี
สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลกั (Core
Business Process) ต่าง ๆในบริษทัทั้งหมด ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ
จดัจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี และการบริหารบุคคลเขา้ดว้ยกนั
เป็นระบบท่ีสมัพนัธ์กนัและสามารถเช่ือมโยง ณ เวลานั้นทนัที (Real
Time)

จุดเด่นของระบบERP คือการบูรณาการระบบงานต่างๆ
เขา้ดว้ยกนัตั้งแต่การวางแผนการจดัซ้ือจดัหาการผลิตการขายและ
บญัชีการเงินซ่ึงแต่ละส่วนงานจะมีความเช่ือมโยงในดา้นการไหลของ
วสัดุในการผลิต(MaterialsFlow) และการไหลของขอ้มูล
(InformationFlow) ระบบERP ท าหนา้ท่ีเป็นระบบการ
จดัการขอ้มูลซ่ึงจะท าให้การบริหารจดัการงานในกิจกรรมต่างๆท่ี
เช่ือมโยงกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมกบัสามารถรับรู้
สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆได้ทนัทีท  าให้สามารถตดัสินใจ
แก่ปัญหาองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว



ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
หรือท่ีเรียกว่าERP ซ่ึงย่อมาจาก(Enterprise 
Resource Planning) เป็นระบบสารสนเทศท่ี
บูรณาการงานหลกัต่างๆขององคก์รเช่นการ
จดัซ้ือจดัจา้งการผลิตการขายการบญัชี และ
การบริหารบุคคลฯลฯเขา้ดว้ยกนัโดยเช่ือมโยง
กนัแบบเรียลไทม์(Real Time) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศโดย
ภาพรวมและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ
และทนัท่วงที



ระบบสารสนเทศก่อนการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กร
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ววิฒันาการของระบบ ERP

ก่อนท่ีจะมีระบบ ERP วงการอุตสาหกรรมไดน้ าระบบการวางแผนความตอ้งการวสัดุ หรือท่ี
เรียกวา่ MRP(Material Requirements Planning) มาช่วยสนบัสุนนการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการหารายการและจ านวนวสัดุท่ีตอ้งการตามแผนการผลิตท่ีวางไว้ และน ามาช่วยดา้นบริหารการ
ผลิต ซ่ึงระบบ MRP ไดรั้บการยอมรับวา่ สามารถช่วยลดระดบัวสัดุคงคลงัให้ต  ่าลง ลดขั้นตอนท่ีไม่
จ าเป็นออก และช่วยให้การวางแผนและการสัง่ซ้ือวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ต่อมาระบบการผลิตมี
ความซบัซอ้นมากข้ึน จึงมีการขยายขอบเขตระบบ MRP จากเดิมโดยรวมเอาการวางแผน และการบริหาร
ทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ เช่น การวางแผนงบการจดัซ้ือวตัถุดิบ การวางแผนก าลงัคนในการผลิต ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน และ ตน้ทุนการผลิต หรือการเงินเขา้มาในระบบ เรียกวา่ระบบ MRPII
(Manufacturing Resource Planning) แต่ระบบ MRP ยงัไม่สามารถสนบัสนุนการ
ท างานทั้งหมดในองคก์ารไดจึ้งมีการขยายระบบให้ครอบคลุมงานทุกหลกัอยา่ง จึงเป็นท่ีมาของระบบ
ERP ในปัจจุบนัไดข้ยายขีดความสามารถของระบบ ERP ให้สามารถบูรณาการเขา้กบัระบบงาน
ภายนอกองคก์าร เช่น ระบบบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้(Customer Relationship
Management : CRM) ระบบการบริหารห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain
Management : SCM) และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์(E-Commerce) เป็นตน้



ระบบสารสนเทศทีม่กีารน าระบบ ERP มาใช้
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กระบวนการทางธุรกจิทีส่นับสนุนโดยระบบ ERP

ERP เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีช่วยจดักระบวนการทางธุรกิจ(Business Process)ทั้งหมดใน
องคก์ารไม่วา่จะเป็นกระบวนการผลิตสินคา้กระบวนการฝ่ายการเงินและการบญัชีกระบวนการขาย
และการตลาดกระบวนการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละอ่ืนๆเพื่อให้กระบวนการท างานภายในองคก์าร
เป็นไปโดยอตัโนมติัรวดเร็วไม่ซ ้าซอ้นสามารถลดตน้ทุนทั้งระบบได้ขอ้มูลจากกระบวนการหรือส่วน
ต่างๆขององคก์ารจะถูกจดัเก็บไวท่ี้เก็บขอ้มูลส่วนกลางซ่ึงระบบงานอ่ืนสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได้และ
ยงัช่วยให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานท่ีทนัสมยัเพ่ือใชใ้นการบริหารและก าหนด
กลยทุธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและรวดเร็วทนัเหตุการณ์



ประโยชน์และความท้าทายของระบบ ERP

- กระบวนการบริหาร
ระบบ ERP เป็นระบบท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ให้กบัผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเท่ียงตรงและเป็น

ปัจจุบนั ช่วยให้ผูบ้ริหารรับทราบขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงอาจอยูใ่นหลายรูปแบบให้เป็นหน่ึงเดียวกนั โดย
การใชร้ะบบเดียวกนั ท าให้ผูบ้ริหารทราบผลการด าเนินงานและตรวจสอบสถานการณ์การด าเนินงาน
ขององคก์าร ระบบERP ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกนั

- เทคโนโลยพืีน้ฐาน
ระบบ ERP ช่วยเช่ือมโยงระบบงานต่างๆท่ีกระจดักระจายเขา้ดว้ยกนัเสมือนเป็นระบบ

เดียวกนัทั้งองคก์าร ขอ้มูลจากส่วนต่างๆ ขององคก์ารจะถูกจดัเก็บไวท่ี้เก็บขอ้มูลส่วนกลางรวมกนั
และมีมาตรฐานเดียวกนั การสร้างมาตรฐานและสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดข้องระบบงานต่างๆ จะ
ช่วยลดเวลาและจ านวนคนในการท างาน ลดขั้นตอน และ ค่าใชจ่้าย

- กระบวนการท างานที่รวดเร็ว
การบูรณาการงานหลกัต่างๆ ขององคก์ารเขา้ดว้ยกนัช่วยให้ประสานงานการท างานได้

ทัว่ทั้งองคก์าร ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานสามารถติดตามความกา้วหน้า
ของงานไดผ้า่นระบบเดียวกนั ท าให้การตดัสินใจในดา้นต่างๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน



ความท้าทาย

การน า เอ าระบบ ERP การ ติดตั้ งและใช้ง าน
(Implementation)  เพื่อเป็นระบบสารสนเทศหลกัขององคก์าร
เป็นเร่ืองยากตอ้งใชเ้วลาและเงินทุนสูงมากบางองค์การอาจตอ้งการ
ปรับซอฟตแ์วร์ERP(Customization) เพื่อใหเ้ขา้รับรูปแบบการ
ท างานขององค์การรวมถึงต้องใช้ความพยายามในการปรับเปล่ียน
กระบวนการด าเนินธุรกิจในองคก์ารดงัมีรายละเอียดดงัน้ี



1. การเปลีย่นแปลงกระบวนการด าเนินธุรกจิและวฒันธรรมการท างานภายในองค์การ
การน าERPมาใช้ ผูใ้ชอ้าจตอ้งปรับขั้นตอน หรือเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานให้เหมาะสม

ความทา้ทายก็คือ การคน้หาว่าขั้นตอนการท างานใดท่ีสมควรจะควรจะตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนและจะ
ท าการเปล่ียนแปลงให้เขา้กบั ERP อยา่งไร การเปล่ียนแปลงอาจก่อให้เกิดวฒันธรรมใหม่ ๆ ในองคก์าร
มีการรับเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมให้กบัพนกังานให้ดีพอ

2. การบริหารโครงการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายในตอนเร่ิมต้นที่สูง
การพฒันาระบบ ERP จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงตอนเร่ิมตน้ แต่ยงัไม่ไดรั้บการประเมินประโยชน์ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน จนกวา่จะมีการน าระบบไปใชซ่ึ้งประโยชน์จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึน เม่ือบุคลากรสามารถใชร้ะบบและมี
ความช านาญมากข้ึน

3. ความไม่ยืดหยุ่นในการปรับซอฟต์แวร์
ระบบERPเป็นระบบท่ีมีความซบัซอ้นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการติดตั้งดูแลบ ารุงรักษาหลาย

องคก์ารพบวา่มีความยุง่ยากเน่ืองจากERP  เป็นการบูรณาการของซอฟตแ์วร์ต่างๆเขา้ดว้ยกนัการจะ
ปรับเปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึงของซอฟตแ์วร์อาจกระทบกบัส่วนอ่ืนๆได้หรืออาจจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง
ซอฟตแ์วร์ทั้งหมดซ่ึงบางคร้ังการแกไ้ขซอฟตแ์วร์มากเกินไปอาจมีความเส่ียงจากการเจอบัก๊(Bug) 
หรือตวัแทนขายอาจจะปฏิเสธโดยเฉพาะตวัแทนขายท่ีไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการแกไ้ขโปรแกรมหรือในกรณี
ท่ีน าเอาระบบมาใชง้านแลว้เม่ือความตอ้งการขององคก์ารเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ซอฟตแ์วร์อาจไม่มีความยดืหยุน่พอเน่ืองจากผูอ้อกแบบซอฟตแ์วร์ไม่ไดเ้ตรียมการไวล่้วงหนา้



ขั้นตอนการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์การ

ระบบ ERP องคก์ารน าระบบมาใชส้ าหรับการปฏิรูปองคก์ารส าหรับขั้นตอนในการน า
ระบบ ERP มาใชป้ระกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ
1. การศึกษาและวางแนวคดิ

ท าการศึกษาถึงสภาพปัจจุบนัขององคก์ารว่ามีความจ าเป็นตอ้งน า ERP มาใชห้รือไม่อยา่งไรท า
ความเขา้ใจถึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Scenario), กระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process) ปัญหาขององคก์ารและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและจากสภาพปัจจุบนัตอ้ง
พิจารณาถึงในอนาคตวา่ตอ้งการให้องคก์ารมีสภาพเป็นอยา่งไรการสร้างจิตส านึกในความตอ้งการให้คนใน
องคก์ารตระหนกัถึงการน าระบบมาใช้ตอ้งมีกลุ่มผูรั้บผิดชอบเป็นผูป้ระเมินและขออนุมติัจากผูบ้ริหารเพื่อ
น า ERP มาให้เม่ือผูบ้ริหารอนุมติัก็เร่ิมท าในขั้นตอนการวางแผนต่อไป

2. การวางแผนน าระบบมาใช้
เร่ิมด าเนินการหลงัจากผูบ้ริหารอนุมติัให้มีการน าระบบมาใช้จดัตั้งคณะกรรมการ(Steering 

Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจจากหน่วยงานต่างๆและฝ่าย
ไอทีคณะกรรมการคณะท างานก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายและขอบข่ายในการน า ERP มาใช้รวมถึง
วิธีการของการน าระบบมาใช้ท าการยกเลิกระบบเก่าโดยทนัทีและน า ERP มาใชใ้นทุกส่วนของ
องคก์าร (Big Bang) คณะท างานจะท าการตดัสินใจเองวา่จะพฒันาหรือคดัเลือกซอฟตแ์วร์ท่ีมีอยูใ่นตลาด
ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลานานในการพฒันา



3.การพฒันาระบบ
การจดัท าแผนโครงการพฒันาโดยละเอียดก าหนดงานท่ีจะตอ้งท าพร้อมทั้งระบุเวลาและ

เป้าหมายส ารวจระบบงานปัจจุบนัวา่จะตอ้งปรับปรุงลดขั้นตอนหรือเปล่ียนแปลงงานอยา่งไรสรุป
ความตอ้งการจากส่วนต่างๆขององคก์ารวา่มีความตอ้งการซอฟตแ์วร์ท่ีมีความสามารถอะไรบา้งคน้หา
ขอ้มูลจากหลายแหล่งเช่นจากหนงัสือวิชาการบทความวารสารอินเทอร์เน็ตหรือชมการสาธิตและ
ทดสอบหากคณะท างานคิดวา่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอก็จา้งท่ีปรึกษามาช่วยในขั้นตอนน้ีช่วย
ในการคดัเลือกซอฟตแ์วร์

4. การใช้งานและปรับเพิม่ความสามารถ
การฝึกอบรมและให้การสนบัสนุนบุคลากรในการใชร้ะบบให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ

ในขั้นตอนการท างานมีการประเมินผลงานจากการน าระบบมาใชเ้ป็นระยะขยายขีดความสามารถและ
เพ่ิมประสิทธิภาพเม่ือความตอ้งการเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัการขายฟังกช์ัน่การท างานของ ERP ให้มีการบูรณาการกบัซอฟตแ์วร์อ่ืนๆเช่น ระบบการ
บริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (SCM) หรือการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)



โครงสร้างของซอฟต์แวร์ ERP

1. ซอฟต์แวร์โมดูล (Business Application Software Module)
โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีในงานหลกัขององคก์ารเช่นระบบบริหารการขายและการตลาด

ระบบบริหารการผลิตสินคา้คงคลงัและการจดัซ้ือระบบบญัชีการเงิน
2. ฐานข้อมูลรวม (Integrated Database)

ซอฟตแ์วร์โมดูลทุกโมดูลสามารถเขา้ถึง(Access) ฐานขอ้มูลรวมได้ขอ้มูลในเร่ือง
เดียวกนัท่ีไดจ้ากการประมวลผลของซอฟตแ์วร์โมดูลต่างๆใหอ้ยูใ่นรูปแบบมาตรฐานน ามา
เก็บไวท่ี้เดียวกนัช่วยลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล
3. ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการ (System Administration Utility)

เป็นส่วนท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการระบบเช่นการคดัลอกส าเนาการลงทะเบียน
และก าหนดสิทธิผูใ้ชง้านการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลการส ารองฐานขอ้มูล
4. ระบบสนับสนุนการพฒันาและการปรับเปลีย่น (Development and 
Customization)

เป็นส่วนสนบัสนุนการพฒันาหรือการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัการท างานขององคก์าร



ปัจจยัในการพจิารณาตดัสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP

1. การพจิารณาว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปหรือไม่ กระบวนการทางธุรกิจของ
องคก์ารท่ีมีซอฟตแ์วร์ERP ท าใหม้าตรฐานในตลาดรองรับไม่จ าเป็นตอ้งพฒันา
ซอฟตแ์วร์เองการพฒันาซอฟตแ์วร์เองจะมีค่าใชจ่้ายและการบ ารุงรักษาสูง ควบคุม
งบประมาณค่อนขา้งยากบุคลากรดา้นสารสนเทศขององคก์ารเองท่ีขาดมุมมองดา้น
ธุรกิจและประสบการณ์ความเช่ียวชาญนอ้ยกวา่บุคลากรของบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์

2. ฟังก์ช่ันของ ERP สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และความต้องการในการ
น ามาใช้งานขององค์การ ระบบERP ท่ีเลือกฟังกช์ัน่จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการในการน ามาใชต้ามท่ีมีการวางแนวคิดไว้สามารถเลือก
ชมการสาธิตหรือทดสอบความสามารถในการท างานตามหนา้ท่ีต่างๆของซอฟตแ์วร์
ก่อน



3. ความยืดหยุ่นในการปรับแก้ซอฟต์แวร์ (Customization) ระบบ
ERP จะตอ้งมีความยดืหยุน่และสามารถปรับแต่งเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของ
องคก์ารการปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขควรจะสามารถท าไดง่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงซอฟตแ์วร์ในรุ่นใหม่ดว้ยการปรับซอฟตแ์วร์ท่ีมากเกินไปจะท า
ใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลาเพ่ิมข้ึน

4. ต้นทุนในการจ้างของระบบ ERP (Cost of Ownership) ERP 
แต่ละตวัมีจุดเด่นและค่าใชจ่้ายในการลงทุนERP ไม่เท่ากนัควรค านึงถึงความเหมาะสม
เปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดรั้บตน้ทุนระยะสั้นและระยะยาวประกอบดว้ยตน้ทุนของ
ซอฟตแ์วร์ฮาร์ดแวร์ตน้ทุนการน าระบบไปปฏิบติัตน้ทุนการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์
ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีใชไ้ปในการอบรมและพฒันาบุคลากรค่าท่ีปรึกษาค่าใชจ่้ายในการ
ยา้ยและแปลงขอ้มูล



5. การบ ารุงรักษาระบบ สร้างบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ีในการดูแลบ ารุงรักษา
ระบบใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกรณีบุคลากรขององคก์ารไม่สามารถ
บ ารุงรักษาระบบไดเ้องจ าเป็นตอ้งใหบุ้คคลหรือหน่วยงานภายนอกด าเนินการในส่วน
น้ีแทน

6. รองรับการท างานหรือเทคโนโลยใีนอนาคต พิจารณาซอฟตแ์วร์ท่ีมีการ
เตรียมการส าหรับการเช่ือมต่อกบัระบบภายนอกไดง่้าย

7. ความสามารถของผู้ขาย (Vendor) ซอฟต์แวร์ บริการหลงัการขาย
สถานะการเงินและความเช่ือถือไดข้องผลงานผูข้ายหรือตวัแทนขายจะตอ้งไดรั้บสิทธิ
ในการแกไ้ขซอฟตแ์วร์และมีซอสโคด้(Source Code)



จบการน าเสนอ



TMS
Transportation Management System

ระบบการจัดการการขนส่ง 



TMS 
(Transportation Management System)
TMS (Transportation Management System)

คือระบบท่ีจะช่วยให้ บริษทัไดมี้ การบริหารจดัการ Logistics 
อย่างมีประสิทธิภาพ เ ช่ือถือได้ และบริหารค่าใช้จ่ ายอย่าง
ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง
ครอบคลุมทุกกระบวนการส าหรับการขนส่งสินคา้ 
รวมถึงการขนส่งสินค้าขนส่งขาเขา้หรือขาออกในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ และการใชสิ้นทรัพยแ์ละบุคคลากรของบริษทัท่ีขนส่ง
เอง หรือแมก้ระทัง่ใช้บริการผู ้ให้บริการขนส่งภายนอก สามารถ
บริหารจดัการไดโ้ดย TMS สามารถบริการไดต้ั้งแต่พสัดุหรือจะเป็น 
กลุ่มสินคา้โภคภณัฑข์นาดใหญ่



TMS 
(Transportation Management System)

Transportation Management System มีขอบเขตท่ีครอบคลุมทุกดา้นท่ี
ส าคญัทั้งหมดของการวางแผนและการด าเนินการ  การส้ินสุดกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง รวมทั้งการสร้างแนะน าการใชเ้ส้นทาง  การวางแผนและการ
เพิ่มประสิทธิภาพ  การแลกเปล่ียนส่ือสารกบัผูใ้ห้บริการ (ประกวดราคา 
รองรับกระบวนการย่อยของการโหลด) การสร้างเอกสาร, การจดัการ
มองเห็นและการยกเวน้  การตรวจสอบการขนส่งสินคา้และการจดัการใหมี้
ประสิทธิภาพ  ส าหรับการจดัส่งระหว่างประเทศก็ยงัจะรวมถึงการจดัส่ง
การแจง้เตือนล่วงหนา้คู่มือช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในขั้นตอนการคดัเลือก TMS 
ในการ ตดัสินใจท่ีดีข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



TMS 
(Transportation Management System)

มีหลายวิธีเพื่อท่ีจะประหยดัเงินหรือค่ายานพาหนะในการขนส่ง 
แต่เหตุผลหลกัท่ีบริษทั ด าเนินการ TMS คือการลดการใชจ่้ายการขนส่ง
สินคา้ TMS ประสบความส าเร็จในการลดตน้ทุนเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบั การ
บังคับใช้กระบวนการวิ เคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ประยุกต์ใช้กบัซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ จ านวนมากเพื่อน าเสนอในรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัของการเพิ่มประสิทธิภาพ การวิจยัตลาด TMS ของเราแสดง
ให้เห็นว่าน่ีคือหน่ึงในการเติบโตเร็วท่ีสุดของตลาดซอฟต์แวร์องค์กร 
เห็นไดช้ดัว่าหลายๆ บริษทั ก าลงัจะผ่านกระบวนการท่ีซับซ้อนและใช้
เวลานาน 



คุณสมบัตขิอง TMS 

• การจดัเสน้ทางขนส่งสินคา้ ตน้แบบ (Routing) 
• มอบหมายพนกังานขบัรถและทะเบียนรถท่ีตอ้งการใชง้าน (Assign work order)
• การติดตามดว้ยระบบ GPS (GPS Tracking )
• การจดัสินคา้ในการขนส่ง (Transport Status) 
• มีระบบซ่อมบ ารุงรักษา รถขนส่ง (Truck Maintenance) 
• บูรณาการกบัการใชง้านขององคก์รกบับริษทัขนส่ง (กรณีใชบ้ริการขนส่งจากขา้งนอก) 
• มีศกัยภาพในธุรกิจผูผ้ลิตและการขนส่ง (BI Dashboards & Reporting) 
• ความสามารถในการใชง้านทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ (Multi Language) 
• รูปแบบการสนบัสนุนการฝึกอบรมการใชง้าน คู่มือการใชง้าน และบริการหลงัการขาย 



กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการลด
ต้นทุนโลจสิตกิส์ และการเพิม่ประสิทธิภาพในการขนส่ง 

ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ (Transportation management system; TMS) 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง  กคื็อ 
ความรวดเร็วและตน้ทุนท่ีประหยดัท่ีสุด การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่
การจดัการใบส่งสินคา้ การเลือกเสน้ทางท่ีประหยดัท่ีสุด คือ การใชร้ถอยา่งมีประสิทธิภาพ 
, การจดัตารางเดินรถ , การจดัสินคา้ข้ึนรถแต่ละคนั ลว้นแลว้แต่เป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาใน
การวางแผนค่อนขา้งมาก หากตอ้งการใหต้น้ทุนค่าขนส่งต ่าสุด 

ดงันั้นระบบวางแผนการจดัส่งสินคา้จึงเขา้มาช่วยท าใหผู้ว้างแผนสามารถวาง
แผนการจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยอาศยัขอ้มูลจากระบบติดตามยานพาหนะ อตัโนมติั
ดว้ยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่งและ ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 



5 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง 

1. ตน้ทุนคงท่ี (Fixed cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณการ
ขนส่ง

2. ตน้ทุนผนัแปร (Variable cost) เป็นตน้ทุนหรือ ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตามปริมาณการ
ใหบ้ริการการขนส่ง 

3. ตน้ทุนรวม (Total cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีรวมเอาตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรเขา้
ไวด้ว้ยกนั ถือเป็นตน้ทุนการบริการขนส่งทั้งหมด

4. การขนส่งทางอากาศ ใชส้ าหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และตอ้งการความเร็วสูง มีตน้ทุน
การขนส่งสูงท่ีสุด และใชก้บัสินคา้ท่ีมีราคาแพง มีน ้าหนกัและปริมาตรนอ้ย

5.  การขนส่งทางท่อ ตอ้งมีการก าหนดต าแหน่งท่ีตั้งสถานท่ีรับและส่งสินคา้ท่ีแน่นอน



ตวัอย่างฐานข้อมูลที่ส าคญัของ
TMS (Transportation Management System)

1) เส้นทางการวิง่รถบรรทุก เช่น แผนท่ี GPS จุดจอดพกัรถ ทางอนัตราย การจราจร 
เป็นตน้

2) กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อตัราการใช ้เช้ือเพลิง ระยะทางว่ิงท่ีเหมาะสม 
ส าหรับรถแต่ละคนั แต่ละประเภท เป็นตน้

3) พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขบัข่ีเสน้ทางท่ีช านาญ ช่วงเวลาท่ีท างานได ้ อตัรา
ค่าจา้ง เป็นตน้



ตวัอย่างฐานข้อมูลที่ส าคญัของ 
TMS (Transportation Management System)

4) ข้อจ ากดัด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการส าหรับสินคา้ /รถบางประเภท
เสน้ทางบางเสน้ทาง การขบัรถใหต้รงประเภทใบขบัข่ี เป็นตน้

5) จุดหลกัและสถานที่แวะรับและส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
ของลูกคา้ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็นตน้

6) ระบบการรับค าส่ังจากลูกค้า เช่น ประเภทสินคา้ จ านวน ตน้ทาง-ปลายทาง เวลา
นดัหมายเป็นตน้



ประโยชน์ของ
TMS (Transportation Management System)

1) สามารถป้องกนัหรือลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย ์(Human error) 

2) การประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

3) สะดวกข้ึน และง่ายข้ึน 

4) การเพ่ิมมูลค่าและความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

5) ความสามารถการแกไ้ขซอฟตแ์วร์ดว้ยตนเอง 



ประโยชน์ของ
TMS (Transportation Management System)

6) ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟแวร์ 

7) ตน้ทุนในการเป็นเจา้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) ความเขา้กนัไดข้องซอฟตแ์วร์กบัระบบการท างานขององคก์ร 



ปัญหาและอุปสรรค

1) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นโลจิสติกส์อยา่งแทจ้ริง 

2) ขาดเงินทุนท่ีเพียงพอในการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

3) ภาครัฐไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเท่าท่ีควร ถึงแมจ้ะมีการออกเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และ สงัคมแห่งชาติเก่ียวกบัการพฒันาดา้นโลจิสติกส์   และมีการตั้งคณะกรรมการ     
โลจิสติกส์แห่งชาติ



แนวทางแก้ไข

1) ตอ้งพฒันาและสรรหาบุคลากรท่ีเขา้ใจในเร่ืองการบริหารจดัการโลจิสติกส์อยา่ง
จริงจงั มาร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือน าองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

2) การลดตน้ทุนค่าขนส่ง ซ่ึงประเทศไทยใชวิ้ธีการขนส่งทางถนนมากท่ีสุด (89% 
ของปริมาณขนส่งโดยรวมของประเทศ) ค่าขนส่งท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ถ ไดแ้ก่          
ค่าเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษา ค่ายาง

3) ควรเพ่ิมการลงทุนทางดา้นIT เพ่ือการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน



แนวทางแก้ไข 

4) ตอ้งมีการวางแผนระยะยาว ส าหรับบริษทัขนส่งทัว่ไป เม่ือมีความเช่ียวชาญในการ 
บริหารจดัการเพ่ิมมากข้ึน

5) พฒันาองคก์รใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยการปรับกลยทุธ์ มีการวาง 
แผน ทางการตลาด คน้หาวิธีการบริหารจดัการใหม่ๆ ท่ีสามารถท าใหต้น้ทุนการขนส่ง
มีค่า โดยรวมต ่าท่ีสุด

6) สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

7) ภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือดา้นต่างๆ โดยเฉพาะทางดา้นเงินทุน 
โดยมี การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบใหช้ดัเจน 



5Rs Delivery 
องค์ประกอบของการส่งมอบ

1) Right Place:  ส่งมอบตรงสถานท่ี

2) Right Time:  ตรงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ

3) Right Quantity: ตรงตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ

4) Right Quality:  สินคา้ตรงตามคุณภาพท่ีตกลง

5) Right Cost: การส่งสินคา้ ตามราคาท่ีแข่งขนั



ขอจบการน าเสนอ
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ระบบที่น ำมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลเอกสำรอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

ประกอบดว้ย 

1.Find สามารถสบืคน้ขอ้มลูเอกสารไดอ้ย่างรวดเร็ว

2.Share สามารถเขา้ถงึและใชง้านขอ้มลูเอกสารเดยีวกนัพรอ้มๆกนั
หลายคน

3.Version Control สามารถรกัษาตน้ฉบบัของเอกสารและ
ตดิตามการเปลีย่นแปลง แกไ้ขขอ้มลูเอกสารได ้

4.Centralization จดัเก็บขอ้มลูเอกสารของหน่วยงานหรอื
องคก์รไวอ้ยู่ทีศู่นยก์ลางงา่ยต่อการเขา้ถงึ

5.Security มกีารก าหนดสทิธิ์และการเขา้ถงึการใชง้านของขอ้มลู 
เพือ่ความปลอดภยัของขอ้มลูเอกสาร

ระบบการจดัการเอกสาร (DMS)



ประโยชน์ที่ไดร้บัจำกกำรจดักำรเอกสำร

1.มศูีนยก์ลางของขอ้มลูงา่ยต่อการเขา้ถงึ คน้หา น ามาใช ้รวมท ัง้การส่ง
ต่อเผยแพร่ ลดความผดิพลาด ประหยดัเวลา

2.มคีวามปลอดภยัของขอ้มลูเนื่องจากมรีะบบอ่านก าหนดสทิธิ์การใชง้าน 
รวมท ัง้ระบบการส ารองขอ้มลูป้องกนัการสูญหายหรอืถกูท าลายจากการ

จารกรรมขอ้มลูหรอืภยัพบิตัธิรรมชาติ

3.ช่วยประหยดัเวลางบประมาณ ค่าใชจ่้าย ท ัง้การสบืคน้น ามาใชง้าน
เผยแพร่ส่งต่อหรอืเก็บรกัษา

4.ช่วยใหก้ารตดิต่อสือ่สารการประสานงาน ท ัง้ในและนอกองคก์รมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น

5.ช่วยสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้เพราะสามารถเขา้ถงึบรกิารและ
ไดร้บัการตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็ว

ประโยชนข์อง DMS



หน้าต่างโปรแกรม L- one



การเขา้ถึงระบบจะเขา้ตาม password ของเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบต่องานดา้นบริการ



เมนูการเลือกใชร้ะบบใหเ้หมาะสมกบังาน



บันทกึการแจ้งซ่อม



บันทกึใบส่ังท างานนอก

กรณเีป็นงานนอกเหนือความสามารถของช่างเทคนิค



ใบบันทึกงานนอกเข้า JOB ตามหมายเลข JOB

ใบบันทึกงานนอกเข้า JOB



ปิด JOB





ออกใบก ากบัภาษีช าระค่าใช้จ่าย





POS คือ ระบบขายหน้าร้าน
ช่ือเต็มของ POS คือ Point 
of Sale ซ่ึงหมายถึง จุดขาย
หรือจุดช าระเงินตรงแคชเชียร์ 
ที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้า 
หรือร้านค้ามนิิมาร์ทต่างๆ



น าหลักการของเคร่ืองคิดเงิน (Cash Register)
มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์  แล้วเพิ่มเติม
ความสามารถต่างๆที่เคร่ืองเก็บเงินท าไม่ได้ เช่น สามารถตัด
สต็อกได้ หรือระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอนิเตอร์เน็ต 
ถึงแม้ว่าเคร่ืองเก็บเงินในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปทรงให้เหมือน
คอมพวิเตอร์ บางยี่ห้อท าเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ข้างใน
ยงัเป็นเคร่ืองเกบ็เงนิอยู่ คือไม่มีฮาร์ดดิส (Harddisk) ถึงจะ
เปลีย่นรูปทรงอย่างไร กไ็ม่ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์อยู่ดี



ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า โปรแกรมคิดเงินหรือโปรแกรม 
POS ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่เคร่ืองบันทึกเงินสดจนเกือบจะ 
100% ร้านค้าปลกีทัว่ไป ได้หันมาใช้คอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม 
POS และต่อพ่วงอุปกรณ์ POS แทนการใช้เคร่ืองบันทึกเงินสด 
เพราะมีความสามารถมากกว่า การติดตั้งไม่ยุ่งยาก เพียงต่ออุปกรณ์ 
POS อาทิ เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จ ลิน้ชักเก็บเงิน 
และติดตั้งโปรแกรมขายหน้าร้านเท่านี้ก็สามารถใช้งานระบบ POS 
เพ่ือบันทกึยอดขายและคุมสต็อกได้แล้ว





• Café Amazon ถือก าเนิดขึ้น
คร้ังแรกในปี 2545 โดย บริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)

• Café Amazon มีจ านวน
มากกว่า 2,600 สาขา ทั้งที่ตั้งอยู่
ทั้งในและนอกสถานีน ้ามันปตท.
โดยมี ร้ านในประ เทศ 2,405 
สาขา และต่างประเทศมากกว่า 
200 สาขา



 ใช้เพ่ือช าระค่าสินค้า
ระบบPOSหน้าจอจะจัดท า

ขึ้นตามการใช้งานของกิจการ
น้ันๆ อย่างร้านกาแฟ อเมซอน 
จะแยก เ ป็นตาม เมนูที่ มี อ ยู่
ภายในร้าน แล้วแยกเป็นช่อง
เล็กๆในการเพิ่มความต้องการ
ต่างๆของลูกค้า(การเพิ่มความ
เข้มของกาแฟ หรือน ้าตาล)



 ใช้เพ่ือตดัสตอ็กของภายในคลงัสินค้า
ระบบPOSจะท าการตัดยอดของภายในคลังสินค้า เช่น

การท ากาแฟลาเต้ 1 แก้ว จะต้องมีส่วนประกอบคือ เอสเปรสโซ่ 
1 ช็อต, นมพาสเจอร์ไรซ์สตรีม 6 ออนซ์ และโฟมนม ซ่ึงระบบ
จะท าการค านวนว่าของแต่ละชนิดจะใช้งานได้กี่คร้ังและหมด
เม่ือใด



 ใช้เพ่ือการเกบ็สะสมคะแนนภายในบัตร PTT Blue Card

ในการเก็บคะแนนภายในบัตร PTT Blue Card จะใช้
ควบคู่กับการช าระเงิน ระบบจะท าการคิดคะแนนในการซ้ือแต่ละ
คร้ัง และเม่ือรวมจ านวนคะแนนได้มากขึ้น ก็จะสามารถน ามาใช้
แทนเงินสดได้ (ในทุกๆการซ้ือ 20 บาท จะได้รับ 1 คะแนน)



 ใ ช้ ในการดูความนิยมของ
ลูกค้า ว่าส่ังเมนูไหนเป็นพเิศษ
ระบบPOS จะท าการบันทึก

ข้อมูลเอาไว้ว่าภายในหน่ึงวันมี
ลูกค้าแต่ละเพศ แต่ละช่วงวัยส่ัง
เค ร่ืองด่ืมประเภทใดมากที่ สุด 
เพ่ือให้ เราสามารถเตรียมของ
ภายในคลงัสินค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และมีของไว้
บริการ ลูก ค้ าอ ย่ างไ ม่ขาดตก
บกพร่อง



 ใช้ในการคิดโปรโมช่ันส่วนลดทนัท ีเม่ือกดเสร็จส้ินการช าระ

ในบางคร้ังทางร้านจะมีโปรโมช่ันการน าแก้วมาเองได้รับ
ส่วนลด 5 บาท โดยในตอนคิดเงินจะคิดเป็นราคาเต็มก่อน 
และเม่ือกดช่องโปรโมช่ัน ระบบ POS จะท าการตดัยอดเงนิ 
เพ่ือให้เป็นจ านวนเงนิสุทธิทีลู่กค้าต้องช าระ



 ใช้แยกการคิดเงินระหว่างเคร่ืองด่ืมของทางร้าน
กบัของที่มีคนมาฝากขาย
ในทุกๆร้านของCafé Amazon จะมีพวกขนมขบ

เคีย้วเข้ามาฝากขายภายในร้าน โดยทางกจิการจะท าการใส่
ข้อมูลแยกการคดิเงินเอาไว้ เพ่ือที่จะได้ง่ายต่อการคดิก าไร
ของกจิการ



แม้จะมีเทคโนโลยีข้ันสูงมากขึน้ของระบบ POS เม่ือเทียบ
กบัระบบลงทะเบียนเงินสดแบบง่ายๆระบบ POS ก็ยังคงเส่ียง
ต่อการโจรกรรมพนักงานผ่านทางหน้าต่างการขาย แคชเชียร์ที่
ไม่ซ่ือสัตย์ในร้านค้าปลีกสามารถติดต่อกับเพ่ือนที่แกล้งท าเป็น
ลูกค้ารายอ่ืนได้ ในระหว่างการช าระเงินแคชเชียร์สามารถข้าม
การสแกนรายการบางรายการหรือป้อนปริมาณที่น้อยลงส าหรับ
รายการบางรายการซ่ึงมีผลก าไรจากสินค้า "ปลอดภาษี"



เพ่ือป้องกนัการโจรกรรมระบบจ าเป็นต้องมหีน้าต่างผู้ดูแล
ระบบเพ่ือให้เจ้านายหรือผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและ
ตรวจสอบรายช่ือใบเสร็จการขายประจ าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับความถี่ของใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกก่อนที่จะเสร็จ
สมบูรณ์ใบเสร็จรับเงนิทีไ่ด้รับคืนและ ใบเสร็จรับเงนิเชิงลบ

เพ่ือป้องกนัการโจรกรรมพนักงานควรมีกล้องวงจรปิดที่ช้ี
ไปทีร่ะบบเพ่ือตรวจสอบและบันทกึกจิกรรมทั้งหมด



• สามารถเช็คได้ว่าสินค้า หรือเมนูไหนขายดี

• ท าโปรโมช่ัน โดยสรุปยอดขายไม่ผดิพลาด ไม่เกดิของหาย

• ช่วยให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึน้

• ลดปัญหาเงนิหาย หรือยอดขายไม่ตรง

• มองเห็นยอดขายแม้เจ้าของไม่อยู่หน้าร้าน (ระบบ cloud)


