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บทคัดย่อ 
โครงงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา การจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลของสินค้าที่ทางจัดซื้อได้ท าการสั่งซื้อเข้ามา และยังไม่ได้น าข้อมูล
สินค้าเข้าสู่ระบบ หรือยังไม่มีข้อมูลในระบบท าการรวบรวม และน าข้อมูลที่ได้ ส่งให้กับทางจัดซื้อเพ่ือ
โอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ และให้สามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ต่อไป 

ผลการด าเนินงานการจัดการสินค้าที่หน่วยของสินค้าผิดพลาด ที่พบเจอในแต่ละวัน มาจดบันทึก
ลงสมุดบันทึกของแผนกนั้น ๆ และน าข้อมูลของสินค้านั้น ๆ ไปส่งที่ศูนย์ค้าปลีก เพ่ือท าการน าข้อมูล
สินค้าท่ีมีหน่วยของสินค้าผิดพลาดเข้าสู่ระบบ และลดปัญหารายการข้อมูลของสินค้าสูญหาย 

สรุปผลการด าเนินงานพบว่า รายการหน่วยของสินค้าที่ผิดพลาด ได้รับการโอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่
ระบบ และลดปริมาณการจดบันทึก ของหน่วยสินค้าที่ผิดพลาดลงในสมุดบันทึกของแผนกนั้น ๆ และ
ป้องกันการสูญหายของรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด สินค้าที่ได้ท าการรวบรวมข้อมูล และถ่ายโอนข้อมูล
เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับข้อมูลของสินค้านั้น ๆ จึงด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ข้อมูลสินค้าที่มีหน่วยของสินค้าผิดพลาด ให้ถูกต้องตามข้อมูลสินค้าที่ขายจริง และสามารถจัดจ าหน่าย
ได ้ 
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งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยการเอ้ือเฟ้ือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่าง ๆ ของ 
หลายท่าน ซึ่งให้การสนับสนุนผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ขอขอบพระคุณอาจารย์ สุภา
วดี กัญญาภู ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงานวิจัยนี้ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้ จัดท า
โครงงาน รวมทั้งสละเวลาให้ค าแนะน า และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการท า
โครงงานการปรับปรุงโครงงานและการน าเสนอโครงงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านคอยชี้แนะท าให้
ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ และสรุป
ข้อมูลได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก  

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ ที่กรุณาสละเวลาเอ้ือเฟ้ือข้อมูล
และให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้การจัดท าโครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

สุดท้ายนี้ คุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และวางรากฐานการศึกษาแก่ผู้จัดท าโครงงาน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบัน บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้น าในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้าน
วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการด าเนินธุรกิจ  “ครบ ถูก ดี...ที่ดู
โฮม” โดยมุ่งเน้นการน าเสนอสินค้าด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย 
คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพ่ือรองรับก าลังซื้อของประชากรที่เพ่ิมขึ้น และการ
ขยายตัวของสังคมเมือง 

เนื่องจาก บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สถานที่ฝึกปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ท าการสั่งซื้อสินค้าเข้า
มาจ าหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าเป็นจ านวนมาก ท าให้ทางจัดซื้อเกิดความผิดพลาดในการท างาน โดย
สินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาบางตัวอาจมีหน่วยของสินค้าหลายหน่วย เช่น หน่วยชิ้น หน่วยแพค หน่วยกล่อง 
หน่วยลัง แต่ทางจัดซื้อไม่ได้ท าการโอนถ่ายข้อมูลหน่วยของสินค้าบางหน่วยเข้าสู่ระบบ จึงท าให้สินค้าไม่
สามารถสแกนบาร์โคด้ได้ และท าให้สินค้าบางตัวขึ้นราคาเป็นศูนย์ 

ทางคณะผู้จัดท าจึงได้เล็งเห็นถึงข้อผิดพลาด และได้จัดท าโครงงานการจัดการโอนถ่ายข้อมูล
สินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่ายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลของสินค้าที่ทางจัดซื้อได้ท า
การสั่งซื้อเข้ามา และยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือยังไม่มีข้อมูลในระบบ ท าการรวบรวม และน า
ข้อมูลที่ได้ ส่งให้กับทางจัดซื้อเพ่ือโอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้
ต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย  
1.2.2 เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลของสินค้าที่มีปัญหาส่งให้กับทางจัดซื้อเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
1.2.3 เพ่ือให้สินค้าท่ีมีปัญหาสามารถจัดจ าหน่ายได้ 

 
1.3 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1.3.1 Interface หมายถึง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลเพ่ือท า
ปฏิสัมพันธ์ 

1.3.2 Product information หมายถึง ข้อมูลของสินค้าที่จะท าการน าเข้าสู่ภายในระบบ 



2 

 

1.3.3 Management of Transfer หมายถึง การจัดการการโอนถ่ายข้อมูล 
1.3.4 Distribution หมายถึง การจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค 
1.3.5 การจัดการ หมายถึง กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลของสินค้าที่มี

ปัญหา 
1.3.6 โอนถ่ายข้อมูลสินค้า หมายถึง การรวบรวมและน าข้อมูลของสินค้าที่มีปัญหาป้อนเข้าสู่

ระบบ 
1.3.7 จัดจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค 

 
1.4 ขอบเขตของโครงงาน 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.4.1.1 รวบรวมข้อมูลของสินค้าที่มีปัญหาหรือสินค้าที่ไม่มีข้อมูลในระบบ 

 1.4.1.2 ใช้ Microsoft Excel สร้างแบบบันทึกในการรวบรวมข้อมูล 
1.4.2 ขอบเขตด้านสถานที่ 

1.4.2.1 บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน 
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

1.4.3.1 เริ่มด าเนินโครงงาน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ด้านสถานประกอบการ 

1.5.1.1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ได้น าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพระบบการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

1.5.2 ด้านหน่วยงานภาครัฐ 
1.5.2.1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลของสินค้า เพ่ือส่งเสริม 

และกระตุ้นศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
1.5.3 ด้านสถาบันการศึกษา 

1.5.3.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่ต้องการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 

 

 



 
บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงงานเรื่อง การจัดการโอนถ่ายขอมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย ทางคณะผู้จัดท าจึงได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงงาน ดังนี้   

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย   
2.1.1 แนวคิดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดจ าหน่าย 
2.1.3 แนวคิดการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ 
2.1.4 ทฤษฎีช่องทางการจ าหน่าย (Channel of Distribution) 
2.1.5 ทฤษฎีโอนย้ายข้อมูลและตั้งค่าคอนฟิกระหว่างสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือการโอนย้าย

การตั้งค่าคอนฟิก 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2.1 รายงานวิจัยงานเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสินค้า จังหวัด

กรุงเทพมหานครฯ (นพพล พัชรวงศ์ศักดา, 2547) 
2.2.2 รายงานวิจัยงานเรื่อง การพัฒนาอัลกอริธึมการโอนย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

จังหวัดปทุมธานี (นภาภรณ์ จารุนานันท์, 2548) 
2.2.3 รายงานวิจัยงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน (Thesis and Project 

Management System) จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (รสสุคนธ์ ปิ่นทอง, 2552) 
2.2.4 รายงานวิจัยงานเรื่อง การออกแบบบาร์โค้ดเพ่ือควบคุมชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรมฟอก 

ย้อม และตกแต่งผ้าผืน จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (นพวรรณ เจริญกิจ, 2554) 
2.2.5 รายงานวิจัยงานเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาช่องทางการจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชุติมา นิ่มนวล, 
2556) 

 
2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย  
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาที่ส าคัญเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่องการจัดการ

โอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพื่อจัดจ าหน่าย สรุปไดด้ังนี้ 
 
2.1.1 แนวคิดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ 
(Drew Houston, 2015) การโอนถ่ายข้อมูล คือ กระบวนการถ่ายข้อมูลจ านวนมากจากที่หนึ่งไป

ยังอีกท่ีหนึ่ง อาจพิจารณาว่าการถ่ายไฟล์ในพีซีไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกเป็นรูปแบบการโอนถ่ายข้อมูลที่
ง่ายที่สุดรูปแบบหนึ่ง แต่โดยทั่วไปแล้วการโอนถ่ายข้อมูลจะเกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่กว่านี้มาก 

การโอนถ่ายข้อมูลใช้ส าหรับการโอนถ่ายข้อมูลใช้เพ่ืออัปเดตเทคโนโลยีทางธุรกิจทั้งเพ่ือ
ประสิทธิภาพหรือการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้กฎของ Drew Houston ระบุว่า ทุก ๆ สองปีหรือ
มากกว่านั้นจะเห็นการพัฒนาที่ส าคัญของเทคโนโลยีในด้านความเร็วและความสามารถ ซึ่งหมายความว่า 
การก้าวน าหน้าคู่แข่งเป็นสิ่งส าคัญ 

การโอนถ่ายพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อมีการโอนถ่ายข้อมูลจากพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่ง
ไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น การแปลงบันทึกกระดาษเป็นดิจิทัลส าหรับพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
ออนไลน์ 

การโอนถ่ายแอปพลิเคชัน เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันใหม่ ตัวอย่าง เช่น 
การถ่ายจากโปรแกรมเดิมของธุรกิจไปยัง Xero ส าหรับระบบการเงิน 

การโอนถ่ายฐานข้อมูลเกิดข้ึนเมื่อฐานข้อมูลทั้งหมดไปยังต าแหน่งที่ตั้งใหม่ เช่น จากพีซีส านักงาน
ในองค์กรไปยังระบบคลาวด์อย่างสมบูรณ์ 

การโอนถ่ายบนระบบคลาวด์เป็นการโอนถ่ายข้อมูลรูปแบบหนึ่ง และเกี่ยวข้องกับการถ่ายข้อมูล
จากเดสก์ท็อปไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในที่ท างานไปยังระบบคลาวด์ โดยพ้ืนฐานแล้ว “ระบบคลาวด์” คือ 
อินเทอร์เน็ต แต่วิธีที่เข้าถึงระบบคลาวด์ขึ้นอยู่กับบริการที่เลือก ตัวอย่าง เช่น Dropbox แตกต่างจาก 
Google Drive ทั้งสองอย่างมีบริการพ้ืนที่จัดเก็บบนคลาวด์ แต่การเข้าถึงบริการหนึ่งไม่ได้ให้สิทธิ์ในการ
เข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอีกบริการหนึ่งโดยอัตโนมัติ การโอนย้ายบนระบบคลาวด์เป็นการย้ายข้อมูลจาก
ระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง 

แผนการเพ่ือบรรลุเป้าหมายมีความส าคัญต่อการโอนย้ายข้อมูลที่ประสบความส าเร็จ หากไม่ได้
วางแผนล่วงหน้าอาจสูญเสียข้อมูลทั้งหมด ซึ่งธุรกิจสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องสูญ เสียข้อมูล    
และไม่ต้องมีช่วงเวลาการหยุดท างาน 

ท าความเข้าใจคุณภาพข้อมูล ดูสถานะปัจจุบันของข้อมูลว่าอยู่ในรูปแบบใด การโอนย้ายข้อมูลจะ
ท าให้สถานะของข้อมูลเปลี่ยนไปหรือไม่ การทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ช่วย
ให้สามารถเผื่อและปรับแผนการโอนย้ายข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายได้ 
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ด าเนินการส ารองข้อมูล จัดเตรียมให้พร้อม การโอนย้ายข้อมูลเป็นการด าเนินการครั้งใหญ่      
และถ้าทุกอย่างผิดพลาด จ าเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลธุรกิจยังปลอดภัยและสามารถกู้คืนระบบได้ ส าหรับไฟล์ที่
ใช้ในแต่ละวันของทีม เช่น เอกสาร Word ควรโอนย้ายไฟล์ไปยังระบบคลาวด์ด้วย เพ่ือให้รู้ว่าจัดเก็บ
เอกสารส่วนบุคคลของตนไว้ที่ใด 

การโอนย้ายข้อมูลถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจต้องเตรียมตัว 
และงบประมาณส าหรับช่วงเวลาการหยุดท างานหรืออาจจัดการเพ่ือให้กระบวนการโอนย้ายข้อมูลเสร็จ
สิ้น 

ผู้ด าเนินการโอนย้ายข้อมูล การย้ายข้อมูลมีความส าคัญพอ ๆ กับการย้ายระบบการเงินของธุรกิจ 
ถ้าข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย จะได้รับผลกระทบในเชิงลบ การใช้เครื่องมือการโอนย้ายข้อมูลที่ดีมี
ความส าคัญต่อธุรกิจเช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมหรือกระบวนการที่ส าคัญอ่ืน ๆ  

กลยุทธ์การโอนย้ายข้อมูลที่ดี ส่วนแรกของการโอนย้ายข้อมูลใด ๆ ควรเป็นการปิดกั้นทุกคนที่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เป็นการย้ายหัวใจส าคัญของธุรกิจ  

ด าเนินการบ ารุงรักษาและส ารองข้อมูล เมื่อมั่นใจว่าการโอนย้ายข้อมูลประสบความส าเร็จโดย
สมบูรณ์ และปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว ให้อัปเดตข้อมูลส ารองเป็นรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน เพ่ือให้
พร้อมส าหรับการย้ายข้อมูลครั้งต่อไป 

การเตรียมตัวเป็นกุญแจส าคัญการโอนย้ายข้อมูลอาจเป็นงานด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจต้อง
เผชิญ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด าเนินการอย่างถูกต้อง เตรียมพร้อมทั้งตัวเอง  และธุรกิจโดยใช้
เครื่องมือที่ดีที่สุดส าหรับงานนี้ โปรแกรมแอด-ออน การโอนย้ายข้อมูลของ Dropbox เป็นโซลูชั่นที่
เหมาะส าหรับการโอนย้ายข้อมูลที่ง่ายและเป็นมืออาชีพ การช่วยจัดการสิทธิ์  และการเข้าถึงการ
วิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ท าทุกขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว 

ธุรกิจอาจมาถึงจุดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโอนย้ายข้อมูลได้ แต่ถ้าเตรียมตัวอย่างถูกต้องจะ
สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลได้ 

 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดจ าหน่าย 
(ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, 2555) ประวัติความเป็นมาของช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องช่องทางการจัดจ าหน่าย มีมากว่า 10,000 ปีที่แล้ว เริ่มตั่งแต่มนุษย์มีการอยู่อาศัยกัน
เป็นกลุ่มเร่รอนขนาดเล็ก เรียกว่า สังคมกลุ่มคน (band society) การเริ่มท าการเกษตรกระตุ้นให้เกิด
การปฏิวัติยุคหินใหม่ เมื่อมนุษย์ผลิตออกมาจนล้นเหลือกว่าที่ตนเองจะบริโภคเองได้ และเหลือพอที่จะ
น าออกมาจ าหน่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอ่ืนที่ตนเองต้องการ หรือไม่สามารถผลิตเองได้ จน
น าไปสู่การตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างถาวร ที่ท าให้เกิดการค้าเรียกว่า ตลาด คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใช้
สินค้า และบริการแลกเปลี่ยนกันโดยตรง ในเหตุผลข้างต้นในนี้กระบวนการทางการตลาดทางด้าน

https://maymayny.wordpress.com/2014/12/05/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB/#_ENREF_3
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย จึงจ าเป็นต้องมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้าหรือ
บริการ กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ บุคคลที่สามที่กล่าวถึง คือกลุ่มของพ่อค้าคนกลางหรือ “คนกลางทาง
การตลาด” หรือทางช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือคนกลาง
ในรูปแบบร้านค้า (Merchants) ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก คนกลางในรูปแบบตัวแทน (Agents) คนกลาง
ในรูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitators) คลังสินค้า บริษัทขนส่ง ธนาคาร เป็นต้น ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Marketing Channels/Distribution Channels) จึงเป็นกลุ่มของบริษัทหรือองค์กรอิสระ 
ซึ่งเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนที่จะน าผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการไปสู่ยังท้องตลาด หรือสู่ผู้บริโภค การ
ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลกระทบต่อการตัดสินใจส่วนประสมการตลาดอ่ืน ๆ การ
ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย ต้องปรับยุทธวิธีการจัดจ าหน่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า 
และเปลี่ยนแปลงไปของคนกลางประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยี และระบบข่าวสารข้อมูลที่ถูกน ามาใช้กับการ
จัดการการจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ซื้อในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว 

2.1.2.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นการ
เคลื่อนย้ายทางกายภาพ และการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังตลาด
เป้าหมายด้วยช่องทาง และสถาบันการตลาดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution) เป็นโครงสร้างของช่องทางที่ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าจากธุรกิจไปยังตลาด ตัวกลางทาง
การตลาดเป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการขาย และจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อขั้นสุดท้าย  

2.1.2.2 องค์ประกอบของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ทฤษฎีการเลือกการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ช่องทาง

การค้า (Trade Channel) หรือ ช่องทางการตลาด (Marketing Channel) เป็นกลุ่มองค์กรอิสระที่เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะท าให้สินค้า และบริการถึงมือผู้บริโภคอย่างเหมาะสม การ
ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นการตัดสินใจทีส าคัญที่สุด องค์ประกอบของช่องทางการจัด
จ าหน่ายมี 3 ส่วน ดังนี้ คือ 

2.1.2.2.1 ประเภทของคนกลาง  บริษัทต้องก าหนดประเภทของคนกลางที่
เหมาะสมเพ่ือท าหน้าที่ส าคัญในช่องทางการจัดจ าหน่าย และจ าเป็นต้องสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย
ใหม่ ประโยชน์ในการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ คือ มีการแข่งขันกันน้อย 

2.1.2.2.2 จ านวนคนกลาง  มี 3 กลยุทธ์ ในการก าหนดจ านวนคนกลาง ได้แก่ การ
จัดจ าหน่ายแบบเจาะจง การจัดจ าหน่ายแบบเลือกสรรและการจัดจ าหน่ายแบบทั่วถึง การจัดจ าหน่าย
แบบเจาะจง โดยการจัดจ านวนคนกลาง กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อผู้ผลิตต้องการควบคุมคนกลาง ในเรื่องของการ
ให้บริการและผลงานของคน การจัดจ าหน่ายแบบเลือกสรร เป็นการเลือกสรรผู้จัดจ าหน่ายในจ านวนที่
เหมาะส โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีจ านวนร้านค้ามากเกินไป แต่ให้สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ตลาดได้
กว้างขวาง เพ่ือจะได้ควบคุมได้ดีขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ า การจัดจ าหน่ายแบบทั่วถึง ผู้ผลิตสามารถพยายาม
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วางจ าหน่ายสินค้าให้ได้จ านวนร้านค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหมาะกับสินค้าประเภทบุหรี่ สบู่ ขนม
ขบเค้ียว หมากฝรั่ง ซึ่งผู้บริโภคต้องการความสะดวก 

2.1.2.2.3 เงื่อนไขและความรับผิดชอบของคนกลาง  ผู้ผลิตต้องก าหนดความ
รับผิดชอบของคนกลางอย่างชัดเจน คนกลางต้องได้รับการดูแลด้วยการให้เกียรติและให้โอกาสในการ
สร้างก าไรร่วมกัน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางนโยบายด้านราคา ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการควรจัดท า
รายการราคาสินค้า รายการส่วนลดที่เหมาะสมและยุติธรรมต่อผู้จัดจ าหน่ายได้โดยตรง เงื่อนไขการ
ขาย เป็นเงื่อนไขการช าระเงินและหลักประกันต่อผู้ผลิต ผู้ผลิตส่วนใหญ่เสนอเงื่อนไขส่วนลดเงินสดแก่ผู้
จัดจ าหน่าย แลกกับการช าระเงินที่เร็วขึ้น ในทางกลับกันผู้ผลิตก็ต้องรับประกันสินค้าเสื่อมและการ
ลดลงของราคาต่อผู้จัดจ าหน่ายด้วย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้จัดจ าหน่ายซื้อสินค้าจ านวนมากขึ้นในแต่ละครั้ง  

2.1.2.3 หน้าที่ของช่องทางการจัดจ าหน่าย ท าหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคเพ่ือแก้ปัญหาด้านเวลา สถานที่ ละช่องว่างระหว่างผู้เป็นเจ้าของสินค้า กับความต้องการของ
ผู้บริโภค องค์กรที่อยู่ในช่องทางการจัดจ าหน่ายท าหน้าที ่ดังนี้  

2.1.2.3.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคต และองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด  

2.1.2.3.2 สร้างวิธีการสื่อสารที่จูงใจเพ่ือกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค 
2.1.2.3.3 การเจรจาต่อรองให้บรรลุข้อตกลงในด้านราคา และเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพ่ือท า

ให้สินค้าเกิดการเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครอง 
2.1.2.3.4 ส่งค าสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ผลิต 
2.1.2.3.5 จัดหาเงินทุนเพ่ือรักษาระดับสินค้าคงคลัง  
2.1.2.3.6 รับภาระความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมการจัดจ าหน่าย 
2.1.2.3.7 จัดให้มีคลังสินค้า และการเคลื่อนย้าย 
2.1.2.3.8 ช าระเงินค่าสินค้าผ่านระบบธนาคาร และสถาบันการเงิน   
2.1.2.3.9 ดูแลการเปลี่ยนมือของสินค้าจากองค์กร หรือบุคคลไปสู่บุคคลอื่น ๆ 

การขายสินค้าของและบริการของผู้ผลิตสินค้า ต้องอาศัยช่องทาง 3 ประเภทนี้ คือ ช่องทางการ
ขาย ช่องการจัดส่ง และช่องทางการบริการ  

2.1.2.4 องค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี 5 ระบบย่อย ดังนี้ 
2.1.2.4.1 ท าเลที่ตั้งคลังสินค้า และการคลังสินค้า (Inventory Location and 

Warehousing) ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องการเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าว่าควรจะเก็บ
สินค้าไว้ที่ไหน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการกระจายตัว
สินค้าที่ประกอบด้วยการเก็บรักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยก และการเตรียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
ขนส่ง  
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2.1.2.4.2 การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการจัดการวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องมือมีประสิทธิภาพสามารถ
ท าให้ลดต้นทุน และเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการวัสดุ  ได้แก่ สายพาน รถ
ยก ล้อเลื่อน ลิฟท์ ตู้เก็บสินค้า (Container) เป็นต้น  

2.1.2.4.3 การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรมใน
การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือให้มีขนาด และประเภทของสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม  

2.1.2.4.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนใน
การจัดการตามใบสั่งซื้อของลูกค้า ประกอบด้วยการจัดท าเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียม
ในการเก็บสินค้า การเก็บหนี้ที่ต้องช าระ  

2.1.2.4.5 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกค้า เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกค้า ฝ่ายบริการต้องตัดสินใจถึงประเภทของการขนส่งและพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่ง วิธีการขนส่งในปัจจุบันมี ดังนี้ การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกที่นิยมใช้
มาก โดยเฉพาะการขนส่งภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลือกมาก การขนส่งโดยรถไฟ 
(Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมาก ขนาดใหญ่มีปริมาณมาก และต้องมีการขนส่ง
ระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก มีความปลอดภัยสูง สินค้าที่นิยมใช้บริการรถไฟ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน
ทราย น้ ามัน เป็นต้น การขนส่งทางเครื่องบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศที่ถือว่ารวดเร็วที่สุด 
และค่าขนส่งสูงที่สุด เหมาะส าหรับสินค้าที่เสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ  การขนส่ง
ทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ าที่ประหยัดค่าขนส่ง เหมาะส าหรับสินค้าที่คนกลางใน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ทางน้ า เช่น ซุง ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน ฯลฯ การขนส่งทาง
ท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ ามัน น้ า แก๊ส  

ปัจจุบันองค์ประกอบของการกระจายสินค้า เป็นเรื่องของการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้า
กับห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้ามักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายกันออกไปตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางด้านตลาด จะพิจารณา 6 หัวข้อ ต่อไปนี้    

1. ความซับซ้อนของการกระจายสินค้า  
2. สิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบการกระจายสินค้าระดับโลก  
3. ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมค้าปลีก 
4. ประเด็นระหว่างประเทศในการกระจายสินค้า 
5. การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 
6. การใช้โลจิสติกส์เพื่อส่งสินค้าใช้แล้วกลับคืน  
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2.1.2.5 จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
2.1.2.5.1 ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยตรง หมายถึง การขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต

ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยพนักงานขายของบริษัทเอง ไม่ผ่านคนกลาง 
2.1.2.5.2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสองระดับ ประกอบด้วย คนกลางในช่องทางการ

จ าหน่ายสองฝ่ายในตลาดผู้บริโภค ประกอบด้วย ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ในตลาดอุตสาหกรรม 
2.1.2.5.3 ช่องทางการจ าหน่ายสามระดับ ประกอบด้วย คนกลางสามฝ่ายในตลาด

ผู้บริโภค ประกอบด้วยผู้ค้าส่ง ผู้ค้าอิสระ และผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งอิสระท าหน้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง และ
ขายต่อให้ผู้ค้าปลีกรายย่อย 

2.1.2.5.4 ช่องทางจ าหน่ายมากกว่าสามระดับ เกิดขึ้นกรณีที่มีการน าสินค้าผ่าน
ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าอิสระ และผู้ค้าปลีก ซึ่งแต่ละฝ่ายมีกลุ่มย่อยช่วยด าเนินการ 

2.1.2.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย ในการตัดสินใจ
เลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิต  ซึ่งผู้ผลิตจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดระดับช่องทางการจัดจ าหน่าย มีดังนี ้ 

2.1.2.6.1 การพิจารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง
การจัดจ าหน่ายโดยมีเครื่องมือที่เข้ามาเก่ียวข้องกับทางด้านมี 5 องค์ประกอบด้วย คือ  

1. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Unit Value) ถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาสูง และมีต้นทุนการจัดจ าหน่ายสูง ควรจัดช่องทางจ าหน่ายให้สั้นลง เช่น เครื่องจักร และถ้าคุณค่า
ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ต่ า ช่องทางการจัดจ าหน่ายจะยาว  

2. สภาพของผลิตภัณฑ์ (Perishability) สินค้าที่มีสภาพการเน่าเสียได้ง่าย 
หรือเป็นสินค้าที่ตามสมัยนิยม ควรเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายสั้น  

3. ขนาดของผลิตภัณฑ์ (Size) สินค้าบางชนิดมีต้นทุนการเก็บรักษา และ
การขนส่งสูง เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต ก็ควรเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความพร้อมใน
การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันกับความต้องการของผู้บริโภค  

4. บริการและการให้ค าแนะน า (Service Required) สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
มีความยุ่งยากในการใช้จะต้องติดตามให้บริการต่าง ๆ  

5. ขอบเขตของสายผลิตภัณฑ์ (Extent of Product Line) โดยพิจารณาว่า
ผู้ผลิตมีสายผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้างและลึกเพียงใด เช่น ถ้าสายผลิตภัณฑ์มีสินค้าหลายอย่าง เรียกว่า มี
ความลึกในสายเดียวกัน ก็อาจจะใช้การจัดจ าหน่ายโดยตรงให้ร้านค้าปลีก เป็นต้น 

2.1.2.6.2 การพิจารณาด้านตลาด (Market Considerations) โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของการซื้อของผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้วยการศึกษาลักษณะทางด้านตลาดหรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย ควรพิจารณาว่าจะจัดจ าหน่ายในตลาดใดตลาดหนึ่งอย่างไร โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้  
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1. ตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ตลาดผู้บริโภคจะมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายค่อนข้างยาว เพราะผู้บริโภคมีจ านวนมาก และอยู่กระจัดกระจาย ส่วนตลาดอุตสาหกรรม ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายค่อนข้างสั้น เพราะผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมมีจ านวนน้อยรายและอยู่รวมกลุ่มกัน ถ้าเข้า
ทั้ง 2 ตลาดก็อาจใช้ช่องทางแบบผสมผสานกันมากกว่าหนึ่งช่องทาง  

2. อุปนิสัยการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Habits) อุปนิสัยการซื้อ
อยู่ในลักษณะผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม พฤติกรรมที่พอใจ ความต้องการบริการอย่างเป็น
กันเอง ความมีรสนิยมสูง ต้องการสินค้าที่มีเอกลักษณ ์ความต้องการสินค้า เป็นต้น 

3. อาณาบริเวณท่ีจ าหน่าย (Area Served) ถ้าหากกลุ่มของลูกค้าอยู่กันเป็น
กลุ่มในอาณาบริเวณหนึ่ง ผู้ผลิตก็อาจท าการจัดจ าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง แต่ถ้าอยู่กันกระจัด
กระจาย ผู้ผลิตก็ควรเลือกให้พ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีกเป็นผู้จัดจ าหน่าย  

4. ปริมาณที่จ าหน่าย (Volume Sold) หากปริมาณสินค้าที่จะจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคในแต่ละตลาดมีปริมาณท่ีสูงเพียงพอ ผู้ผลิตก็อาจเป็นผู้จัดจ าหน่ายเอง แต่ถ้าปริมาณที่จะ
จ าหน่ายได้ต่ า ก็อาจให้คนกลางเป็นผู้จัดจ าหน่ายแทน เพ่ือลดต้นทุนในการเก็บรักษา  

5. ความต้องการตามฤดูกาล (Seasonal Demand) ความต้องการของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าบางอย่างเกิดขึ้นตามฤดูกาล  เช่น เสื้อกันหนาว ร่ม ของขวัญ บัตรอวยพรปี
ใหม ่ฯลฯ เป็นต้น  

2.1.2.6.3 การพิจารณาด้านคู่แข่งขัน (Competition Considerations) เป็นการ
พิจารณาทางด้านคู่แข่งขันเป็นหลัก มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังนี้  

1. ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่คู่แข่งขันใช้อยู่ เนื่องจากช่องทางการจัด
จ าหน่ายนี้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถเข้าท าการจัดจ าหน่ายในช่องทางนี้โดยง่าย แต่อาจมี
ข้อเสีย คือ มีสินค้าท าการจัดจ าหน่ายแข่งขันในช่องทางจัดจ าหน่ายนั้นอยู่เป็นจ านวนมาก  

2. ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้างเอกลักษณ์นี้ให้
สินค้าแตกต่างไปจากคูแ่ข่งขันในเรื่องภาพพจน์ หรือลักษณะของตัวสินค้ามีความเหมาะสม  

2.1.2.6.4 พิจารณาคนกลาง (Middlemen Considerations) เป็นการพิจารณาถึง
พ่อค้าคนกลางเป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ดังนี้ 

 1. การให้การบริการของคนกลางกับลูกค้ารายย่อย ผู้ผลิตควรเลือกคนกลาง
ที่สามารถให้การบริการทางการตลาดให้กับผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ในลักษณะที่ผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถ
ตอบสนอง หรือบริการผู้บริโภคเองได้ ดังเช่น บริการขนส่ง การเก็บรักษา และการส่งเสริมการตลาด   

 2. ความสามารถในการหาคนกลางที่ต้องการของผู้ผลิต หากผู้ผลิตหาคน
กลางไม่ได้ก็ต้องจ าหน่ายสินค้าเอง ท าให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสั้น แต่ถ้าหาได้ก็ต้องพิจารณาว่าควรจะ
ขายสินค้าผ่านใครบ้าง จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ  
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3. เจตคติของคนกลางที่มีต่อนโยบายของผู้ผลิต ถ้านโยบายการตลาดของ
ผู้ผลิตไม่เป็นที่ยอมรับส าหรับคนกลาง ช่องทางการจัดจ าหน่ายมักสั้น เพราะผู้ค้าส่ง หรือผู้ค้าปลีกจะมี
ความสนใจที่จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้อย   
                                4. ปริมาณที่ขายได้ (Sales Volume Possibility) เป็นจุดส าคัญ คือ ค านวณ
ดูว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายใด จะสามารถท าปริมาณการขายสูงสุด ให้เลือกช่องทางที่จะท าให้ปริมาณ
ขายสูงที่สุดตามที่คาดหวังเอาไว้ในระยะยาว   

5. ประวัติการท างานของคนกลาง (Middlemen Background) คนกลาง
แต่ละคนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร การศึกษาประวัติคนกลางจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 

6. ค่าใช้จ่ายเหนือต้นทุนการจ าหน่าย (Cost Requitement) คนกลางบาง
รายอาจมีต้นทุนการจ าหน่ายสูง จนท าให้ยอดปริมาณการจ าหน่ายสินค้าของเราลดต่ าลงได้ จึงควร
พิจารณาข้อเรียกร้อง ค่าตอบแทนจากคนกลางแต่ละประเภทว่าคุ้มหรือไม่ 

7. ความร่วมมือของคนกลาง (Co - operate) มีมากน้อยเพียงใด และ
กระท าในลักษณะใดบ้าง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจของเราหรือไม่  

2.1.2.6.5 การพิจารณาทางด้านบริษัท (Company Considerations) เป็นการ
พิจารณาทางด้านองค์กรหรือบริษัท ผู้ผลิตสินค้า และบริการโดยมีองค์กอบหลัก 5 ด้าน ดังนี้   

1. ขนาดของธุรกิจ (Size) จะสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินว่าเป็นอย่างไร 
โดยทั่วไปธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มักจะมีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สั้นกว่าธุรกิจขนาดเล็ก   

2. ชื่อเสียง (Reputation) ธุรกิจที่มีชื่อเสียงดีจะอยู่ในฐานะที่จะเลือกช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายได้ดีกว่าธุรกิจที่ไม่มีชื่อเสียง  

3. แหล่งที่มาทางการเงิน (Financial Resources) ธุรกิจที่มีฐานะทาง
การเงินที่ม่ันคง จะสามารถตั้งหน่วยงานขายของตนเอง ตั้งสาขา ให้สินเชื่อ และจัดคลังสินค้าได้เอง 
                                 4. ประสบการณ์และความสามารถของฝ่ายจัดการบริษัทที่มีประสบการณ์
พอเพียง และมีฝีมือในการบริหารงานตลาด จะใช้ช่องทางสั้น โดยจ าหน่ายเอง ส่วนบริษัทตั้งใหม่ขาด
ประสบการณ์และขาดความสามารถจะผลักภาระให้คนกลางท างานด้านตลาด จนกว่าจะมีความช านาญ
เพียงพอ 

5. วัตถุประสงค์และนโยบายการเข้าใกล้ชิดตลาด ธุรกิจที่มีนโยบายเช่นนี้
ควรเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สั้นที่สุด แม้ต้นทุนจะสูงก็ตาม รวมทั้งนโยบายที่ต้องการควบคุม
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน หรือระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ 



12 

 

2.1.2.6.6 การพิจารณาทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment Considerations) 
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม การเมือง ถ้าสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจตกต่ า ผู้บริโภคมี
รายได้น้อย อ านาจซื้อลดลง ผู้ผลิตอาจต้องใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสั้น เพ่ือลดต้นทุนการจ าหน่ายลง  

2.1.2.7 ในส่วนของประโยชน์ของช่องทางการจัดจ าหน่าย ถึงแม้ว่าผู้ผลิตมีอิสระที่จะ
จ าหน่ายสินค้าของตนโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายได้ก็ตาม แต่ผู้ผลิตก็ยังเห็นประโยชน์ของคนกลาง
หรือสถาบันการตลาด จึงมีสาเหตุด้วยกัน 4 ประการ ดังนี้    

2.1.2.7.1 ช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลาและรายการในการติดต่อ ผู้ผลิตและผู้บริโภค
จ าเป็นต้องอาศัยคนกลาง หรือช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือให้การซื้อการขายเป็นไปโดยสะดวก และง่าย 
ลดเวลา และค่าใช้จ่าย  

2.1.2.7.2 ช่วยจ าหน่ายสินค้า และบริการของผู้ผลิตได้อย่างกว้างขวาง สถาบัน
การตลาด หรือช่องทางการจ าหน่ายจะท าหน้าที่กระจายสินค้า และบริการไปยังสถานที่ที่ผู้บริโภค
ต้องการไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ ณ ที่ใด ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และบริการ ช่วย
ให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในเวลา และสถานที่ท่ีถูกต้อง  

2.1.2.7.3 ท าหน้าที่รวบรวมและจัดสรรจ าหน่ายสินค้า เพ่ือการจ าหน่ายให้
เหมาะสม จ าเป็นต้องอาศัยคนกลางเป็นผู้รวบรวมสินค้าจากแหล่งผู้ผลิตต่าง ๆ แล้วจัดสรรหรือกระจาย
สินค้าในจ านวนที่เหมาะสมไปยังผู้บริโภค  

2.1.2.7.4 ช่วยท าให้เกิดการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สถาบันการตลาดจะท า
หน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และจัดสรรสินค้าเพ่ือการจ าหน่ายไปยังสถานที่ที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งจะช่วยให้
ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้าและบริการ 

2.1.2.8 ตัวชี้วัดและสรุปตัวชี้วัดทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้วิ เคราะห์ถึง
องค์ประกอบของตัวชี้วัด ดังนี้  

2.1.2.8.1 Marketing mix สินค้า หรือบริการเคลื่อนที่จากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค
คนสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกที่ ถูกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและท าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ การประเมินผลการด าเนินงานของช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับเป้าหมายขององค์กร เพ่ือเป็นมาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน
ด้านที่ส าคัญ โดยมีเหตุผลส าคัญกับตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ยอดขาย 
2. การบริการ ณ จุดขาย 
3. การบริการหลังการขาย 
4. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า 
5. ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย 
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6. ความส าเร็จในการบริหารระบบกระจายสินค้าให้ตรงเวลา 
7. การดูแลสินค้า 
8. การจัดการสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ 
9. การให้ความร่วมมือกับแผนการตลาดที่ก าหนดขึ้น 

โดยผู้ผลิตอาจอาศัยการท าแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค หรือเปิดรับข้อมูลทางอีเมล
โดยตรงจากผู้บริโภคเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้า เพ่ือน ามาใช้ร่วมในการประเมินการ
ด าเนินงานของช่องทางการจัดจ าหน่าย และผู้บริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ต้องน าเอาข้อมูล
การประเมินผลการด าเนินงานที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน ในจุดต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด  

2.1.2.9 กิจกรรมด้านการกระจายสินค้า และการขนส่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการลงทุนด้านทรัพยากร การบริหารทรัพยากร และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า จากการศึกษาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยพบว่า ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง
มากกว่าร้อยละ 25 และต้นทุนดังกล่าวจะสูงขึ้นหากเป็นกลุ่ม เอสเอ็มอี โดยในส่วนดังกล่าวมีส่วนของ
สินค้าคงคลังถึงร้อยละ 47 ของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด ดังนั้น การวางแผนและการจัดการที่ดีจึง
เป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังรวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพโดยการจัดการด้านทรัพยากรที่เก่ียวข้องกัน ดังนี้ 

1. การจัดการอาคาร ที่ดิน ขนาดของคลัง จ านวนและรูปแบบหน้าที่รับจ่าย 
และ Yard 

2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Material Handling อาทิ Dock Leveler 
รถยก รถตัก รถขนย้าย Pallet, Conveyor และรถขนส่งชนิดต่าง ๆ 

3. ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคลัง และหน้าท่ารับจ่าย พนักงาน
ขับรถ เด็กติดรถของ Outsourcing 

4. ระบบงาน ระบบไอที ระบบข้อมูล และระบบเอกสารต่าง ๆ แนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการกระจายสินค้าและขนส่งมีได้หลายแนวทาง 

5. ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัด (Target Setting) 
6. ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า (Reduce Distance) 
7. เพ่ิมขนาดของหน่วยเก็บ/หยิบสินค้า (Increase the size of Unit) 
8. ใช้ประโยชน์เที่ยวกลับของอุปกรณ์การขนย้าย/รถขนส่ง (Seek round 

trips opportunities) 
9. สนับสนุนให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Encourage the Process of 

Change) 
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10. เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ดีกว่า (Embrace Technology) 
11. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Improve Packaging) 
12. ลดจ านวนการหยิบ ยก ตักเคลื่อนย้าย  
13. ปรับจ านวนความแตกต่าง ผันแปรของปริมาณให้ใกล้เคียงกัน  
14. ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญ 
 

2.1.3 แนวคิดการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ในปัจจุบัน (วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล, 2555) 

2.1.3.1 ประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) เน้นจ านวนสาขา ความ
สะดวกสบาย โดยสถานที่ตั้งจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภค จ าหน่ายสินค้าปลีกขนาดพกพา และขนาดเล็ก ธุรกิจ
รูปแบบนี้ ได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Max Valu, Jiffy, Big C Mini, Lotus Express, Tops 
Daily, CJ Express และ Lawson108 เป็นต้น 

2.1.3.2 ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาท์สโตร์ ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่เน้นจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย และมีจ านวนมากให้เลือกสรร ได้แก่ Tops, Home 
Fresh Mart, Gourmet Market, Food Hall, Tesco Lotus, Big C, Makro เป็นต้น 

2.1.3.3 ประเภทร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้ากลุ่มบิ้วตี้
เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเวชภัณฑ์เครื่องส าอาง ดูแลผิวดูแลเส้นผมมีสินค้าหลากหลายที่พัฒนา
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นกลุ่มช่องทางที่มีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีลูกค้ารายใหญ่เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ Watsons, Boots, Beautrium, EVEANDBOY เป็นต้น 
นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯเริ่มมีการวางจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าพัทธมิตร อาทิ  เช่น Beauty 
Buffet โดยมีสาขาในการจ าหน่ายมากถึง 200 กว่าสาขา 

2.1.3.4 ประเภทร้านค้าในแคตตาล็อก เน้นกลุ่มลูกค้าทั่วไปและเลือกสรรค์สินค้าให้ตอบ
โจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ Friday Catalog, 7-Catalog เป็นต้น  

 
2.1.4 ทฤษฏีช่องทางการจ าหน่าย (Channel of Distribution)  
(ชีรวรรณ เจริญสุข, 2557) การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางที่ใช้

เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าจากธุรกิจไปยังตลาด ตัวกลางทางการตลาดเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมช่วยขายและ
จ าหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย 

2.1.4.1 คนกลาง (Middleman)   
- พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middlemen) 
- ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen) 

https://maymayny.wordpress.com/2014/12/05/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB/#_ENREF_3
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2.1.4.2 ธุรกิจที่ท าหน้าที่กระจายสินค้า 
2.1.4.3 ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาด 
2.1.4.4 สถาบันการเงิน 

ความหมายของ ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง “กระบวนการ
ในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์) จากผู้ผลิตไป
จนถึงผู้บริโภค 

จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง จ านวนระดับคนกลางภายในเส้นทางที่
ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังตลาด มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ 

1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง หมายถึง การขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
หรือผู้ใช้ 

2. ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง หรือช่องทางศูนย์ระดับ 
ผู้ผลิต > ผู้บริโภค 
ผู้ผลิต > ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

ประเภทของตัวกลางทางการตลาดตัวกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) 
หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร ท าหน้าที่ช่วยเหลือ และสนับสนุนในกระบวนการย้ายสินค้า และ
สิทธิในตัวสินค้าจากผู้ผลิตมายังผู้บริโภค  

 
2.1.5 ทฤษฏีโอนย้ายข้อมูลและตั้งค่าคอนฟิกระหว่างสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือการโอนย้าย

การตั้งค่าคอนฟิก (วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล, 2555) 
2.1.5.1 สามารถจ าลองการตั้งค่าคอนฟิกเเละข้อมูล Dynamics 365 Marketing ระหว่าง

สภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานส าหรับ Dynamics 365 สถานการณ์ทั่วไปซึ่งรายการนี้ช่วยให้
สะดวกสบาย ประกอบด้วย 

2.1.5.1.1 ย้ายการเดินทางที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง อีเมลและเนื้อหาอ่ืน ๆ 
จาก sandbox ไปยังสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง  

2.1.5.1.1 ตั้งค่าการสาธิตด้วยข้อมูลตัวอย่างในรุ่นทดลองใช้หรือ Sandbox 
2.1.5.2 ข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับกระบวนการส่งออก/น าเข้าด าเนินการข้อก าหนด

เบื้องต้นต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการถ่ายโอนข้อมูล และการตั้งค่าคอนฟิกระหว่างสภาพแวดล้อม 
2.1.5.2.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเรกคอร์ดอยู่ในสถานะ "สด" เครื่องมือการ

โยกย้ายการตั้งค่าคอนฟิกจะไม่ถ่ายโอนเอนทิตีท่ีอยู่ในสถานะ "สด" ดังนั้นการน าเข้าไปยังสภาพแวดล้อม
ปลายทางจะเป็นเพียงบางส่วน 
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2.1.5.2.2 ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งเเหล่งที่มาเเละปลายทางของสภาพแวดล้อม
มีการใช้ Dynamics 365 Marketing รุ่นเดียวกันเเละใช้ฐานข้อมูลแผนภาพที่เหมือนกัน (อย่างน้อย
ส าหรับข้อมูลที่คุณโอนย้าย) 

2.1.5.3 ความสามารถและข้อจ ากัดของกระบวนการส่งออก/น าเข้า 
2.1.5.3.1 หากคุณน าเข้าเรกคอร์ดที่มีอยู่แล้วในสภาพแวดล้อมปลายทาง เรกคอร์ด

นั้นจะสิ้นสุดสถานะ "ฉบับร่าง" บนสภาพแวดล้อมปลายทาง เรกคอร์ดที่ตรงกันจะไม่ซ้ ากัน 
2.1.5.3.2 ข้อมูลการโต้ตอบไม่สามารถถูกส่งออก หรือถ่ายโอนไปยังสภาพแวดล้อม

ใหม่ได้ จะไม่ถูกรวมอยู่ในไฟล์ส่งออก 
2.1.5.3.3 หากคุณส่งออกจากภาษาที่ไม่มีในสภาพแวดล้อมปลายทาง ภาษานั้นจะ

ถูกเพ่ิมลงในไฟล์      
2.1.5.3.4 สภาพแวดล้อมปลายทางอย่างง่ายดายหลังจากย้าย กู้คืนหรือคัดลอกการ

เดินทางของการตลาดแบบเรียลไทม์แล้ว สถานะจะเปลี่ยนจากใช้งาน เป็นหยุด เมื่อต้องการเริ่มต้นการ
เดินทางที่ย้าย กู้คืนหรือคัดลอก ต้องท าซ้ าการเดินทางก่อนและจากนั้นจึงเรียกใช้ 

2.1.5.4 ดาวน์โหลดเครื่องมือการโอนย้ายการตั้งค่าคอนฟิก เครื่องมือการโอนย้ายการตั้ง
ค่าคอนฟิกช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูล และรายละเอียดการตั้งค่าคอนฟิกของคุณได้จากสภาพแวดล้อม
หนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง ในการรับเครื่องมือให้ท าตามค าแนะน าที่ดาวน์โหลดเครื่องมือจาก 
NuGet 

2.1.5.5 ตรวจสอบให้เเน่ใจว่าเเหล่งที่มาเเละปลายทางก าลังเรียกใช้การตลาดรุ่นเดียวกัน 
2.1.5.5.1 เปิดศูนย์การจัดการ Power Platform และไปที่สภาพแวดล้อม 
2.1.5.5.2 หากคุณมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 มากกว่าหนึ่งรายการ แต่ละ

รายการจะแสดงที่นี่ เลือกสภาพแวดล้อมที่มีการติดตั้งการตลาดเเละก าลังวางเเผนส่งออกข้อมูล 
2.1.5.5.3 เลือกค าสั่งร่วงลง ทรัพยากร ในริบบิ้นด้านบนแล้วเลือกแอป Dynamics 

365 
2.1.5.5.4 รายการของโซลูชั่นที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เลือกจะแสดงขึ้นเลโซล 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.2.1 รายงานวิจัยงานเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสินค้า จังหวัด
กรุงเทพมหานครฯ (นพพล พัชรวงศ์ศักดา, 2547) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสินค้าโดยพัฒนาระบบด้วยภาษา Visual 
Basic.NET และระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access แล้วน ามาค านวณเพ่ือใช้ในการขาย และสั่งซื้อ
สินค้า ได้แก่ ข้อมูลสินค้า บริษัท ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ข้อมูลลูกค้า สรุปสินค้าที่ขาย และซื้อในแต่ละ
เดือนแสดงข้อมูลตัวเลข และกราฟของคลังสินค้า รายงานการบันทึกข้อมูล การซื้อสินค้าของลูกค้าที่
ผ่านมาพร้อมทั้งมีระบบความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ และสามารถเพ่ิมชื่อผู้ใช้ในการเข้าระบบได ้

 
2.2.2 รายงานวิจัยงานเรื่อง การพัฒนาอัลกอริธึมการโอนย้ายข้อมูล ระหว่างฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี (นภาภรณ์ จารุนานันท์ , 2548) 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรหรือระหว่างระบบงานที่มีการติดต่อประสานงานกันและต้อง

ใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งวิธีการและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร
ก็มีหลายวิธี XML เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก XML เป็นแม่แบบหรือต้นแบบในการนิยาม
ข้อมูลเพ่ือใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างข้อมูลที่อธิบายความหมายด้วยตัว
มันเองได้ปัจจุบัน XML ถูกใช้ในงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย แต่ในการโอนถ่ายข้อมูล
จาก XML ลงในฐานข้อมูลนั้น ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ XML ยังขาดความบูรณภาพ หากผู้ใช้ไม่มีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการน าลงในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้อาจเกิดการซ้ าซ้อนกันขึ้นซึ่งท าให้ไม่สามารถน า
ข้อมูลจาก XML ลงฐานข้อมูลว่าข้อมูลในแอททริบิวท์นั้น ๆ ควรมีความถูกต้องอย่างไรบ้าง 

งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการพัฒนาอัลกอริธึม และคอมโพเน็นท ์ที่ใช้ในการโอนย้ายข้อมูลเข้า และ
ออกจากฐานข้อมูลโดยใช้  XML เป็นตัวกลางเพ่ือเก็บแม็ปปิ้งข้อมูลจากฐานข้อมูลลง XML กฎความ
บูรณภาพของข้อมูล และเก็บข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร
หรือระหว่างระบบงานที่มีการติดต่อประสานงาน และต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน งานวิจัยนี้จะแสดงให้เห็นถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบซอฟต์แวร์ในท้องตลาดที่จะตรวจสอบข้อมูล
ด้วยวิธีการนี้ 

โดยท าการทดลองประสิทธิภาพก าหนดกลุ่มตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการโอนย้ายข้อมูล
เข้า และออกจากฐานข้อมูล และบันทึกเวลาที่ใช้ในการท างานพบว่าตัวแปรทุกตัวจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการท างานขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ใช้ในการโอนย้ายเข้า และออกจากฐานข้อมูล 
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2.2.3 รายงานวิจัยงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน (Thesis and Project 
Management System) จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (รสสุคนธ์ ปิ่นทอง, 2552) 

สารนิพนธ์ฉบับนี้น าเสนอการจัดการข้อมูลงานวิจัย และโครงงาน มีวัตถุเพ่ือสนับสนุนการสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัย และโครงงานให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และรวดเร็ว โครงงานนี้จะเป็นการพัฒนา
ระบบให้อยู่ในรูปเว็บแอพพิเคชั่น เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน พัฒนาขึ้นมาโดยน าโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรม asp.net เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยจัดการ
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.4 รายงานวิจัยงานเรื่อง การออกแบบบาร์โค้ดเพ่ือควบคุมชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรมฟอก 
ย้อม และตกแต่งผ้าผืน จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (นพวรรณ เจริญกิจ, 2554) 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ และติดตั้งระบบบาร์โค้ดเพ่ือควบคุมชิ้นงานระหว่าง
กระบวนการผลิตซึ่งน ามาใช้แทนระบบเดิมที่เป็นการป้อนข้อมูลแบบ Manual ในบริษัท กรณีศึกษา
ขั้นตอนแรกของกระบวนการวิจัยเริ่มจากศึกษากระบวนการผลิตของระบบปัจจุบันหลังจากนั้นจึง
วิเคราะห์จัดกลุ่ม และจัดล าดับเพ่ือออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle ด้วยภาษา 
SQL ที่ท างานบน Unix Server โดยเชื่อมโยงกับการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการท างานซึ่งผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้งานระบบใหม่นี้  พบว่าก่อนการปรับปรุงข้อมูลการ
ผลิตพนักงานจะท าการป้อนข้อมูลมีความล่าช้ากว่าเวลาในการปฏิบัติงานจริงถึง 1,440 นาที มีค่าความ
ผิดพลาดในการอ่านข้อมูลเฉลี่ย 26,263 ครั้ง/เดือน หลังการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ท า
ให้มีประสิทธิภาพของข้อมูลเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ Real time ความผิดพลาดลดลงเฉลี่ยเหลือ 542 ครั้ง/
เดือน และส่งผลลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารลงเฉลี่ย 10,000 บาท/เดือน ซึ่งอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2.2.5 รายงานวิจัยงานเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาช่องทางการจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชุติมา นิ่มนวล , 
2556) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านการตลาดของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาความพร้อม และความสามารถในการน าระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตการวิจัยเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ 6 อย่างที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม และการ
สนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการศึกษา พบว่าผู้ร่วมวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นประธานกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เป็นประเภทของใช้ระยะเวลาประกอบการมากกว่า 5 ปี
ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มวัยท างานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในการด าเนินงานพบว่าด้านการบริหาร
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การตลาดมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากที่สุดรองลงมา คือ มีการสื่อสารไม่สม่ าเสมอ ความพร้อม
และความสามารถในการน าระบบเครือข่ายมาใช้พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการพัฒนา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่ามีการพัฒนา  และ
ออกแบบระบบด้วยมาตรฐาน Bootstrap Framework โดยท าการเชื่อภาษา PHP ใช้ MySQL เป็น 
Software ในการจัดเก็บข้อมูลและ Heidi SQL เป็น Software ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลผลการ
ประเมินระบบด าเนินการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายพบว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นด้านการติดต่อกับ
ผู้ใช้ระบบด้านการประมวลผลของระบบ และด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบอยู่ในระดับมากค าส าคัญ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้ 

 
                                                                                 
 

 

 
ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

2.3.1 การถ่ายโอนข้อมูล 
2.3.2 การส่งเสริมการขาย 
2.3.3 ปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ 
2.3.4 ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
2.3.5 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

2.3.1 ผลิตภัณฑ์ 
2.3.2 ราคาขาย 
2.3.3 รหัสของสินค้า 
2.3.4 หน่วยของสินค้า 
2.3.5 บาร์โค้ดของสินค้า 



 
บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 

การจัดท าโครงงานในครั้งนี้เป็นโครงงานเชิงวิเคราะห์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของสินค้าที่ทางจัดซื้อได้
ท าการสั่งซื้อเข้ามาและยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือยังไม่มีข้อมูลในระบบ ท าการรวบรวมเอกสาร
การรับเข้าสินค้า เอกสารใบ 101 และสินค้าที่เกิดปัญหาจากการขายในแต่ละวัน โดยจะวิเคราะห์ตั้งแต่ 
ข้อมูลสินค้า รหัสสินค้า รหัสแท่งบาร์โค้ดที่ติดมากับตัวสินค้า หน่วยของสินค้า ส่งให้กับทางจัดซื้อเพ่ือ
โอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่ระบบให้สามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ต่อไป และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนา แก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผน
การท างานให้กับฝ่ายจัดซื้อ วิธีการด าเนินโครงงานน าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังนี้  
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขา

บ่อวิน จ านวน 500 คน  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ คือ พนักงานขาย จ านวน 100 คน 
3.1.3 การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน 
ผู้จัดท าโครงงานได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงานและการสร้าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน ดังนี้ 
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือในการท าโครงงาน 
เป็นแบบการสัมภาษณ์ โดยรวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์จากพนักงานขาย เอกสารการรับเข้า

สินค้า เอกสารใบ 101 และสินค้าที่เกิดปัญหาจากการขายในแต่ละวัน โดยจะวิเคราะห์ตั้งแต่ ข้อมูล
สินค้า รหัสสินค้า รหัสแท่งบาร์โค้ดที่ติดมากับตัวสินค้า และหน่วยของสินค้า เพ่ือศึกษาปัญหา พัฒนา 
แก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนการท างานให้กับฝ่ายจัดซื้อ 
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยได้ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.1 รวมรวบจากสินค้าที่มีปัญหาในแต่ละวัน จากแผนกตรวจเช็ค POS  
3.3.2 จดบันทึกข้อมูลของรายการสินค้านั้น ๆ 
3.3.3 น าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมารวบรวมและท าการบันทึกข้อมูลของสินค้าที่มีปัญหาลง

ในโปรแกรม Microsoft Excel 
 

3.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผู้จัดท าโครงงานไดม้ีข้ันตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการใช้ Handheld สแกนเพ่ือตรวจสอบรหัสแท่งบาร์โค้ดที่ติดมา

กับสินค้าว่าใช้งานได้หรือไม่ หรือสามารถลิงค์ไปหา Stock สินค้าตามรหัสสินค้า 8 หลักของดูโฮมหรือไม่ 
3.4.2 หากรหัสแท่งบาร์โค้ดใช้งานไม่ได้ให้ตรวจสอบรหัสสินค้า 8 หลัก ที่ผูก Stock ไว้ในระบบ

หรอืเช็คจากเอกสารการรับเข้าสินค้าหรือเอกสารใบ 101 
3.4.3 เมื่อได้รหัสสินค้าที่ถูกต้องให้ถ่ายรูปสินค้าพร้อมรหัสแท่งบาร์โค้ดและน าข้อมูลพร้อม

รูปภาพส่งให้กับฝ่ายจัดซื้อเพ่ือท าการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ 
3.4.4 ท าการสแกนเพ่ือตรวจสอบรหัสแท่งบาร์โค้ดอีกครั้งหลังจากที่ทางจัดซื้อท าการแก้ไขและ

โอนถ่ายข้อมูลของสินค้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 
3.4.5 หากทางจัดซื้อโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ยังไม่สามารถสแกนสินค้าได้ ให้ท าการ

เอารหัสสินค้า 8 หลัก ไปที่ศูนย์บริการค้าปลีกเพ่ือขอพิมพ์รหัสแท่งบาร์โค้ดหรือขอรหัสแท่งบาร์โค้ดผ่าน 
Handheld แล้วน ามาติดบาร์โค้ดเดิมเพ่ือขายสินค้า 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินโครงงานเรื่อง การจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย ทางคณะ
ผู้จัดท าได้ท าแบบการสัมภาษณ์ โดยรวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์จากพนักงานขาย บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบ่อวิน ดังนี้  
4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยได้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1.1 รวมรวบจากสินค้าที่มีปัญหาในแต่ละวัน จากแผนกตรวจเช็ค POS และพนักงานขายจาก

การรวบรวมข้อมูลจากแผนกตรวจเช็ค POS และพนักงานขาย พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่มีปัญหาจะ
เกี่ยวข้องกับหน่วยของสินค้าและบาร์โค้ด เนื่องจากหน่วยของสินค้ามีหลายหน่วย ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ของระบบบาร์โค้ด สินค้าที่มีหน่วยของสินค้าเยอะ เช่น แบ่งขายเป็นหน่วยชิ้น หน่วยแพ็ค หน่วยลัง แต่
ยังไม่มีการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบ ท าให้หน่วยของสินค้าบางหน่วยไม่สามารถขายได้ 

4.1.2 จดบันทึกข้อมูลของรายการสินค้านั้น ๆ น าปัญหาที่รวบรวมได้ในแต่ละวันมาจดบันทึกลง
สมุดที่เตรียมไว้ 

4.1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมารวบรวมและท าการบันทึกข้อมูลของสินค้าที่มีปัญหาลง
ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 
4.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหน่วยของสินค้าไม่สอดคล้องกับบาร์โค้ด 

ผู้จัดท าโครงงานมีผลการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
4.2.1 ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการใช้ Handheld สแกนเพ่ือตรวจสอบรหัสแท่งบาร์โค้ดที่ติดมา

กับสินค้าว่าใช้งานได้หรือไม่ หรือสามารถลิงค์ไปหา Stock สินค้าตามรหัสสินค้า 8 หลักของดูโฮมหรือไม่ 
4.2.2 หากรหัสแท่งบาร์โค้ดใช้งานไม่ได้ให้ตรวจสอบรหัสสินค้า 8 หลัก ที่ผูก Stock ไว้ในระบบ

หรือเช็คจากเอกสารการรับเข้าสินค้าหรือเอกสารใบ 101 
4.2.3 เมื่อได้รหัสสินค้าที่ถูกต้องให้ถ่ายรูปสินค้าพร้อมรหัสแท่งบาร์โค้ดและน าข้อมูลพร้อม

รูปภาพส่งให้กับฝ่ายจัดซื้อเพ่ือท าการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ 
4.2.4 ท าการสแกนเพ่ือตรวจสอบรหัสแท่งบาร์โค้ดอีกครั้งหลังจากที่ทางจัดซื้อท าการแก้ไขและ

โอนถ่ายข้อมูลของสินค้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 



23 

 

4.2.5 หากทางจัดซื้อโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ยังไม่สามารถสแกนสินค้าได้ ให้ท าการ
เอารหัสสินค้า 8 หลัก ไปที่ศูนย์บริการค้าปลีกเพ่ือขอพิมพ์รหัสแท่งบาร์โค้ดหรือขอรหัสแท่งบาร์โค้ดผ่าน
Handheld แล้วน ามาติดบาร์โค้ดเดิมเพ่ือขายสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 4-1 ตัวอย่างสินค้าท่ีบาร์โค้ดผิดพลาด 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน 
 
        จากภาพที่ 4-1 เป็นภาพของตัวอย่างบาร์โค้ดที่มีหน่วยของสินค้าผิดพลาด ซึ่งไม่สามารถท าการ
จัดจ าหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากหน่วยของสินค้าผิดพลาด 
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      ภาพที่ 4-2 ตัวอย่างสินค้าท่ีบาร์โค้ดแก้ไขแล้ว 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน 
 
        จากภาพที่ 4-2 เป็นภาพของตัวอย่างบาร์โค้ดที่ได้ท าการแก้ไขหน่วยของสินค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
สามารถท าการจัดจ าหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากหน่วยของสินค้าถูกต้องตามตัวสินค้า 
 
 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการจัดท าโครงงานเรื่อง การจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย สามารถ

สรุปผลได้ ดังนี้ 

5.1 สรุปผล 

จากวัตถุระสงค์ของการจัดท าโครงงานการจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย 

สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

5.1.1 เพ่ือจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย  

ผลที่ได้รับ คือ รายการหน่วยของสินค้าที่ผิดพลาด ได้รับการโอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพ่ือลด

ปริมาณการจดบันทึก ของหน่วยสินค้าที่ผิดพลาดลงในสมุดบันทึกของแผนกนั้น ๆ และป้องกันการสูญ

หายของรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด  

5.1.2 เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลของสินค้าที่มีปัญหาส่งให้กับทางจัดซื้อเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

ผลที่ได้รับ คือ สินค้าที่ได้ท าการรวบรวมข้อมูล และถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ

ฝ่ายจัดซื้อได้รับข้อมูลของสินค้านั้น ๆ จึงด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้าที่มีหน่วยของสินค้า

ผิดพลาด ให้ถูกต้องตามข้อมูลสินค้าที่ขายจริง และท าการบันทึกลงในระบบอีกครั้ง 

5.1.3 เพ่ือให้สินค้าท่ีมีปัญหาสามารถจัดจ าหน่ายได้ 

ผลที่ได้รับ คือ สินค้าสามารถจัดจ าหน่ายได้ถูกต้องตามหน่วยของสินค้า บาร์โค้ดและสอดคล้อง

กับตัวสินค้า ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหน่วยของสินค้า หรือการสแกนขายสินค้า 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัญหาก่อนการจัดท าโครงงานการจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัด

จ าหน่าย สามารถอภิปรายผลการจัดท าตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

5.2.1 เพ่ือการจัดการน าข้อมูลหน่วยของสินค้าเข้าสู่ระบบ 
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การจัดการสินค้าที่หน่วยของสินค้าผิดพลาดที่พบเจอในแต่ละวัน มาจดบันทึกลงสมุดบันทึกของ

แผนกนั้น ๆ และน าข้อมูลของสินค้านั้น ๆ ไปส่งที่ศูนย์ค้าปลีก เพ่ือท าการน าข้อมูลสินค้าที่มีหน่วยของ

สินค้าผิดพลาดเข้าสู่ระบบ และลดปัญหารายการข้อมูลของสินค้าสูญหาย 

5.2.2 เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลและด าเนินการแก้ไข 

สินค้าที่หน่วยของสินค้ามีปัญหาหรือผิดพลาด หน่วยของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้าหน้าขาย ได้มี

การน าข้อมูลนั้น ๆ เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายจัดซื้อสามารถท าการตรวจสอบข้อมูลตามจริง 

และท าการแก้ไขหน่วยของสินค้าที่ผิดพลาดให้ถูกต้องตามตัวสินค้าที่ขายตามจริงได้ทันที และบันทึก

ข้อมูลสินค้าที่ได้รับการแก้ไขหน่วยสินค้าเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง  

5.2.3 เพ่ือให้สินค้าสามารถจัดจ าหน่ายได้ 

สินค้าที่ได้รับการแก้ไข หน่วยของสินค้าถูกต้องตรงกับตัวสินค้าหน้าขาย บันทึกข้อมูลสินค้าที่

ได้รับการแก้ไขเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง และสามารถน าตัวสินค้านั้น ๆ มาจัดจ าหน่ายได้ทันที 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการจัดท าโครงงานเรื่อง การจัดการโอนถ่ายข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย มี

ข้อเสนอแนะจากการจัดท าโครงงาน ดังนี้ 

5.3.1 การถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดจ าหน่าย ต้องมีการตรวจสอบรหัสแท่งบาร์โค้ดที่ติดมา

กับสินค้าโดยการสแกนสินค้าด้วย Handheld เป็นประจ า เพราะว่าสินค้านั้น ๆ อาจได้รับการตรวจสอบ

จากทางฝ่ายจัดซื้อและด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลของสินค้าที่มี

ปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดให้กับทางฝ่ายจัดซื้อซ้ า 

5.3.2 ทางฝ่ายจัดซื้อควรท าการตรวจสอบข้อมูลสินค้า รหัสสินค้า บาร์โค้ดที่ติดมากับตัวสินค้าให้

ละเอียดและถูกต้องตรงตามข้อมูลของสินค้าก่อนท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพ่ือลดปัญหาและทั้งนี้

ยังง่ายต่อการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป  
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ภาพที่ ก-1 สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่มีหน่วยผิดพลาด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ ก-2 พิมพ์ตัวอย่างขอรหัสบาร์โค้ด 
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ภาพที่ ก-3 ใบขอพิมพ์บาร์โค้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ ก-4 เขียนรหัสบาร์โค้ดที่จะท าการปร้ินแก้ไข 
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ภาพที่ ก-5 บาร์โค้ดสินค้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพที่ ก-6 ตรวจสอบบาร์โค้ดที่ท าการขอมา 
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ภาพที่ ก-7 รายการจดบันทึกบาร์โค้ดที่ผิดพลาด 
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