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ปัญหาของการบริหารสตอ็กปัญหาของการบริหารสตอ็ก

�� ตรวจนบัทุกสินเดือน�ตรวจนบัทุกสินเดือน�   ของไมตรง่ของไมตรง่

�� ของขาดของขาด  //  ของเกนิของเกนิ

�� อยากรู้วามีสินคา้ที�คา้งอยใูนโกดงัเป็นมูลคาเทาใด่ ่ ่ ่อยากรู้วามีสินคา้ที�คา้งอยใูนโกดงัเป็นมูลคาเทาใด่ ่ ่ ่   กไมมีใครตอบได้็ ่กไมมีใครตอบได้็ ่

�� ปัญหาอื�นๆปัญหาอื�นๆ  อีกมากมายอีกมากมาย  ฯลฯฯลฯ



คณร้หรือไมุ่ ูคณร้หรือไมุ่ ู   ว่าเกดิจากอะไรว่าเกดิจากอะไร??

�� เกดจากพนกังานิเกดจากพนกังานิ   ทาํงานไมถูกวิธี่ทาํงานไมถูกวิธี่ ??

�� เกดการฉอ้โกงิเกดการฉอ้โกงิ ??  ขาดการตรวจสอบขาดการตรวจสอบ??

�� ไมมีระบบ่ไมมีระบบ่   Software Software ในการติดตามการรับในการติดตามการรับ  การเบิกการเบิก??

�� ฯลฯฯลฯ



แล้วถ้าจะทาํสตอ็กให้ประสบผลสําเร็จแล้วถ้าจะทาํสตอ็กให้ประสบผลสําเร็จ  

ต้องเริ,มจากอะไรก่อนต้องเริ,มจากอะไรก่อน??

งายมาก่งายมาก่   แคเพียงคุณสาํรวจกอนวา่ ่่แคเพียงคุณสาํรวจกอนวา่ ่่   คุณตอ้งการผลลพัธ์คุณตอ้งการผลลพัธ์
อะไรบา้งจากการบริหารสตอ็กอะไรบา้งจากการบริหารสตอ็ก........เชน่เชน่



คณต้องการผลลพัธ์อะไรบ้างจากการบริหารสตอ็กุคณต้องการผลลพัธ์อะไรบ้างจากการบริหารสตอ็กุ ........เช่นเช่น

�� ตอ้งการรู้สินคา้ที�ถูกรับเขา้สตอ็กในแตละวนัวามีอะไรบา้ง่ ่ตอ้งการรู้สินคา้ที�ถูกรับเขา้สตอ็กในแตละวนัวามีอะไรบา้ง่ ่   ตรงกบบิลัตรงกบบิลั
สินคา้ที�ทางสินคา้ที�ทาง  Supplier Supplier สงมาหรือไม่ ่สงมาหรือไม่ ่

�� ตอ้งการรู้สินคา้ที�ถูกเบิกออกจากสตอ็กในแตละวนัวามีอะไรบา้ง่ ่ตอ้งการรู้สินคา้ที�ถูกเบิกออกจากสตอ็กในแตละวนัวามีอะไรบา้ง่ ่   และและ
เบิกเพื�อไปทาํอะไรเบิกเพื�อไปทาํอะไร  ใครเป็นผูเ้บิกใครเป็นผูเ้บิก  ฯลฯฯลฯ

�� ตอ้งการทราบยอดคงเหลือสินคา้แบบตอ้งการทราบยอดคงเหลือสินคา้แบบ  RealtimeRealtime  เพื�อการบริหารยอดเพื�อการบริหารยอด
สตอ็กสตอ็ก

�� ตอ้งการทราบมูลคาสินคา้คงคา้งในโกดงั่ตอ้งการทราบมูลคาสินคา้คงคา้งในโกดงั่

�� ฯลฯฯลฯ



เมื,อทราบเป้าหมายแล้วคณต้องทาํอะไรต่อไปุเมื,อทราบเป้าหมายแล้วคณต้องทาํอะไรต่อไปุ ??

เคลด็ลบัสูตรการคุมสตอ็กเคลด็ลบัสูตรการคุมสตอ็ก  งายๆ่งายๆ่   คือคือ  

ตอ้งมีผูป้ฏิบตัิงานตอ้งมีผูป้ฏิบตัิงาน  ++  ตอ้งมีเอกสารเพื�อยนืยนัการตอ้งมีเอกสารเพื�อยนืยนัการ
ปฏิบตัิงานปฏิบตัิงาน  ++  ตอ้งมีฝ่ายตรวจสอบการทาํงานตอ้งมีฝ่ายตรวจสอบการทาํงาน



เมื,อทราบเป้าหมายแล้วคณต้องทาํอะไรต่อไปุเมื,อทราบเป้าหมายแล้วคณต้องทาํอะไรต่อไปุ ??

�� คุณตอ้งกาหนดวธิีและขนัตอนการทาํงานที�ชดัเจนใหพ้นกังานของคุณทราบแํ �คุณตอ้งกาหนดวธิีและขนัตอนการทาํงานที�ชดัเจนใหพ้นกังานของคุณทราบแํ � ละละ
ปฏิบตัิตามอยางเครงครัด่ ่ปฏิบตัิตามอยางเครงครัด่ ่   เชน่เชน่   ทุกครังที�มีของสงมาจาก� ่ทุกครังที�มีของสงมาจาก� ่   Supplier Supplier พนกังานพนกังาน
จะตอ้งรับเขา้สตอ็กใหเ้สร็จภายในวนันนัๆ�จะตอ้งรับเขา้สตอ็กใหเ้สร็จภายในวนันนัๆ�   และพิมพเ์อกสารใบรายการรับสินคา้และพิมพเ์อกสารใบรายการรับสินคา้
แนบไปกบบิลสงสินคา้จากั ่แนบไปกบบิลสงสินคา้จากั ่   Supplier Supplier เพื�อสงฝ่ายบญัชี่เพื�อสงฝ่ายบญัชี่

�� คุณตอ้งมองหาคุณตอ้งมองหา  Software Software สักตวัเพื�อเป็นเครื�องมือใหพ้นกังานของคุณใชง้านสักตวัเพื�อเป็นเครื�องมือใหพ้นกังานของคุณใชง้าน  

แทนการจดลงกระดาษเพียงอยางเดียว่แทนการจดลงกระดาษเพียงอยางเดียว่   เพราะเพราะ  Software Software จะทาํใหคุ้ณทราบจะทาํใหคุ้ณทราบ
ความเคลื�อนไหวของยอดสตอ็กแบบความเคลื�อนไหวของยอดสตอ็กแบบ  RealtimeRealtime  โดยจะขอแนะนาํคือโดยจะขอแนะนาํคือ  

โปรแกรมโปรแกรม  Easy Stock Control Easy Stock Control ที�พฒันาโดยทีมงานที�พฒันาโดยทีมงาน  ThaipbdThaipbd..comcom



แนะนําแนะนํา  Software Software คมสตอ็กสินค้าุคมสตอ็กสินค้าุ   

Easy Stock Control Easy Stock Control 

((พฒันาโดยทีมงานพฒันาโดยทีมงาน  ThaipbdThaipbd..comcom))



ในภาพรวมของโปรแกรมนี1ทาํงานอย่างไรในภาพรวมของโปรแกรมนี1ทาํงานอย่างไร??

�� เป็นโปรแกรมแบบเป็นโปรแกรมแบบ  ClientClient--Server Server 

�� ทุกเครื�องทุกเครื�อง  Client Client ที�ตอ้งการใชง้านโปรแกรมจะตอ้งที�ตอ้งการใชง้านโปรแกรมจะตอ้ง  Install Install 
โปรแกรมลงไปกอน่โปรแกรมลงไปกอน่

�� สาํหรับเครื�องสาํหรับเครื�อง  Server Server ไมตอ้ง่ไมตอ้ง่   Install Install โปรแกรมเพียงแคติดตงั่ �โปรแกรมเพียงแคติดตงั่ �
โปรแกรมฐานขอ้มูลเทานนั่ �โปรแกรมฐานขอ้มูลเทานนั่ �   ((รุนรุ่น่   Pro Pro จะใช้จะใช้  SQL ServerSQL Server))

�� เป็นโปรแกรมควบคุมเรื�องการทาํสตอ็กเพียงอยางเดียว่เป็นโปรแกรมควบคุมเรื�องการทาํสตอ็กเพียงอยางเดียว่   
ไมมีระบบซือ่ �ไมมีระบบซือ่ � --ขายขาย  ไมมีระบบบญัชีใดๆมาเกยวขอ้ง่ ี�ไมมีระบบบญัชีใดๆมาเกยวขอ้ง่ ี�

�� รายละเอียดความสามารถของโปรแกรมและราคารายละเอียดความสามารถของโปรแกรมและราคา  เขา้ดูไดท้ี�เขา้ดูไดท้ี�  
http://http://www.thaipbd.comwww.thaipbd.com



การใช้งานโปรแกรมนี1ย่งยากหรือไมุ่การใช้งานโปรแกรมนี1ย่งยากหรือไมุ่ ??

ตอ้งตอบวาใชง้านงายมากๆ่ ่ตอ้งตอบวาใชง้านงายมากๆ่ ่   เพียงทาํงานแค่เพียงทาํงานแค่  66  ขนัตอน�ขนัตอน�   ก็ก็
เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการทาํสตอ็กไดแ้ลว้เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการทาํสตอ็กไดแ้ลว้  ดงันี�ดงันี�



ต้องตอบว่าใช้งานง่ายมากๆต้องตอบว่าใช้งานง่ายมากๆ  เพยีงทาํงานแค่เพยีงทาํงานแค่  66  ขั1นตอนขั1นตอน  ก็ก็
เป็นผ้เชี,ยวชาญด้านการทาํสตอ็กได้แล้วูเป็นผ้เชี,ยวชาญด้านการทาํสตอ็กได้แล้วู   ดงันี1ดงันี1

1.1. กาหนดรายการสินคา้ํกาหนดรายการสินคา้ํ   ((รองรับสินคา้ประเภทมีรองรับสินคา้ประเภทมี  LOT / SerialLOT / Serial))

2.2. รับสินคา้เขา้สตอ็กรับสินคา้เขา้สตอ็ก

3.3. เบิกสินคา้ออกจากสตอ็กเบิกสินคา้ออกจากสตอ็ก

4.4. ดูดู//พิมพ์พิมพ์  รายงานตางๆออกมาเพื�อตรวจสอบ่รายงานตางๆออกมาเพื�อตรวจสอบ่

5.5. การปรับปรุงขอ้มูลจากปัญหาการปรับปรุงขอ้มูลจากปัญหา  User ErrorUser Error

6.6. การกาหนดคาขนัสูงํ ่ �การกาหนดคาขนัสูงํ ่ �   สาํหรับผูดู้แลระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ



ถ้าต้องการใช้งานหรือทดสอบการใช้งานถ้าต้องการใช้งานหรือทดสอบการใช้งาน  

ต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้าง??

เตรียมเครื�องคอมพิวเตอร์เตรียมเครื�องคอมพิวเตอร์  Desktop Desktop หรือหรือ  Notebook Notebook 

((ไมแนะนาํ่ไมแนะนาํ่   TabletTablet))  ที�ติดตงั�ที�ติดตงั�   OSOS

�� WindowsXPWindowsXP

�� Windows7Windows7

�� Windows8Windows8 / / 8.18.1

เพียงเทานีกเพียงพอตอการใชง้านเบืองตน้แลว้่ ็ ่� �เพียงเทานีกเพียงพอตอการใชง้านเบืองตน้แลว้่ ็ ่� �



หากต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานหากต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทาํงาน
เรากม็อีปกรณ์เสริมได้แกุ่เรากม็อีปกรณ์เสริมได้แกุ่

�� เครื�องสแกนบาร์เครื�องสแกนบาร์โคต๊โคต๊  แบบยงิแลว้เขา้เลยแบบยงิแลว้เขา้เลย ( (USBUSB//PS2PS2) ) ใชไ้ดท้งั�ใชไ้ดท้งั�
แบบมีสายและแบบไร้สายแบบมีสายและแบบไร้สาย  ทุกยี�หอ้ทุกยี�หอ้

�� เครื�องพิมพบ์าร์เครื�องพิมพบ์าร์โคต๊สินโคต๊สินคา้ลงกระดาษคา้ลงกระดาษ  Sticker Sticker แนะนาํยี�หอ้แนะนาํยี�หอ้  Zebra Zebra 

เพราะเราไดท้าํการทดสอบกบโปรแกรมนีแลว้วาใชง้านไดด้ีและั ่�เพราะเราไดท้าํการทดสอบกบโปรแกรมนีแลว้วาใชง้านไดด้ีและั ่�
เหมาะสมเหมาะสม  

สวนยี�หอ้อื�นๆใหท้ดสอบกอนซือมาใชง้าน่ ่ �สวนยี�หอ้อื�นๆใหท้ดสอบกอนซือมาใชง้าน่ ่ �   แตโดยปกติแลว้จะใชไ้ดก้บ่ ัแตโดยปกติแลว้จะใชไ้ดก้บ่ ั
ยี�หอ้อื�นๆดว้ยเชนกน่ ัยี�หอ้อื�นๆดว้ยเชนกน่ ั



ขั1นตอนการตดิตั1งโปรแกรมขั1นตอนการตดิตั1งโปรแกรม

1.1. กาหนดภาษาไทยในํกาหนดภาษาไทยในํ   OS Windows OS Windows กอน่กอน่

2.2. ติดตงัโปรแกรมแลว้ทาํการ�ติดตงัโปรแกรมแลว้ทาํการ�   RestartRestart

3.3. แนะนาํการเริมตน้ใชง้านโปรแกรมครังแรก� �แนะนาํการเริมตน้ใชง้านโปรแกรมครังแรก� �

4.4. การตงัคาสาํรองขอ้มูล� ่การตงัคาสาํรองขอ้มูล� ่

5.5. การกาหนดตาํแหนงจดัเกบรูปภาพสินคา้ํ ่ ็การกาหนดตาํแหนงจดัเกบรูปภาพสินคา้ํ ่ ็



ต้องทาํความเข้าใจในการตั1งรหัสสินค้าต้องทาํความเข้าใจในการตั1งรหัสสินค้า

ตอ้งทาํความเขา้ใจในการตงัรหสัสินคา้และการกาหนด� ํตอ้งทาํความเขา้ใจในการตงัรหสัสินคา้และการกาหนด� ํ
รายละเอียดสินคา้กอนใชง้านโปรแกรม่รายละเอียดสินคา้กอนใชง้านโปรแกรม่



คาํแนะนําในการตั1งรหัสสินค้าคาํแนะนําในการตั1งรหัสสินค้า

�� ควรเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษควรเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ตวัพิมพ์ใหญหรือตวัเลข่ใหญหรือตวัเลข่   เทานนั่ �เทานนั่ �   หา้มใส่หา้มใส่
อกัขระพิเศษอกัขระพิเศษ

�� ควรตงัใหก้ระชบัและสนัที�สุด� �ควรตงัใหก้ระชบัและสนัที�สุด� �

�� ควรตงัใหม้ีความยาวเทากนทุกรหสัสินคา้� ่ ัควรตงัใหม้ีความยาวเทากนทุกรหสัสินคา้� ่ ั   เชน่เชน่   88  ตวัอกัษรตวัอกัษร

�� รหสัสินคา้ไมจาํเป็นตอ้งตงัใหส้ื�อความหมายใดๆ่ �รหสัสินคา้ไมจาํเป็นตอ้งตงัใหส้ื�อความหมายใดๆ่ �   ถึงตวัสินคา้ถึงตวัสินคา้

�� ควรประชุมกาหนดหลกัการตงัรหสัใหผู้ท้ี�เกยวขอ้งทราบํ ี��ควรประชุมกาหนดหลกัการตงัรหสัใหผู้ท้ี�เกยวขอ้งทราบํ ี��   เพื�อเขา้ใจเพื�อเขา้ใจ
ตรงกนกอนเริมใชง้านั ่ �ตรงกนกอนเริมใชง้านั ่ �



เริ,มต้นง่ายๆเริ,มต้นง่ายๆ  ขั1นตอนที,ขั1นตอนที,  11

กาหนดรายการสินคา้ํกาหนดรายการสินคา้ํ



กาํหนดรายการสินค้ากาํหนดรายการสินค้า

�� คาํแนะนาํในการตงัรหสัสินคา้�คาํแนะนาํในการตงัรหสัสินคา้�
�� เลือกเลือก  Mode Mode การทาํสตอ็กสินคา้การทาํสตอ็กสินคา้  ((แบบมีแบบมี  LOT , SERIAL LOT , SERIAL กบแบบไมมีั ่กบแบบไมมีั ่   

LOTLOT))
�� การกาหนดคาํ ่การกาหนดคาํ ่   Min, Max, ReMin, Max, Re--Order PointOrder Point

�� การนาํเขา้ขอ้มูลรายการสินคา้จากการนาํเขา้ขอ้มูลรายการสินคา้จาก  Excel Excel โดยไมตอ้งเพิมรายการทีละแถว่ �โดยไมตอ้งเพิมรายการทีละแถว่ �
�� การกาหนดภาพสินคา้ํการกาหนดภาพสินคา้ํ   แตละรหสั่แตละรหสั่
�� การคน้หาการคน้หา  และการกรองขอ้มูลเพื�อตรวจสอบรายการสินคา้และการกรองขอ้มูลเพื�อตรวจสอบรายการสินคา้
�� การยกเลิกใชง้านรหสัสินคา้ที�ไมตอ้งการ่การยกเลิกใชง้านรหสัสินคา้ที�ไมตอ้งการ่
�� การลบรหสัสินคา้ที�ไมใชง้าน่การลบรหสัสินคา้ที�ไมใชง้าน่   ออกจากระบบถาวรออกจากระบบถาวร
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รับสินคา้เขา้สตอ็กรับสินคา้เขา้สตอ็ก



รับสินค้าเข้าสตอ็กรับสินค้าเข้าสตอ็ก

�� การกาหนดประเภทการรับเขา้ํการกาหนดประเภทการรับเขา้ํ

�� การรับสินคา้เขา้สตอ็กการรับสินคา้เขา้สตอ็ก  กรณีเป็นสินคา้แบบมีกรณีเป็นสินคา้แบบมี    LOT , SERIALLOT , SERIAL

�� การรับสินคา้เขา้สตอ็กการรับสินคา้เขา้สตอ็ก  กรณีเป็นสินคา้แบบไมมี่กรณีเป็นสินคา้แบบไมมี่     LOT , LOT , 

SERIALSERIAL

�� การรับสินคา้เขา้สตอ็กการรับสินคา้เขา้สตอ็ก  โดยการนาํเขา้จากไฟล์โดยการนาํเขา้จากไฟล์  Excel Excel เชน่เชน่   การยกยอดการยกยอด
มาจากระบบสตอ็กเดิมมาจากระบบสตอ็กเดิม



เริ,มต้นง่ายๆเริ,มต้นง่ายๆ  ขั1นตอนที,ขั1นตอนที,  33

เบิกสินคา้ออกจากสตอ็กเบิกสินคา้ออกจากสตอ็ก



เบิกสินค้าออกจากสตอ็กเบิกสินค้าออกจากสตอ็ก

�� การกาหนดประเภทการเบิกํการกาหนดประเภทการเบิกํ
�� ทาํความรู้จกักบสวนประกอบของหนา้จอเบิกสินคา้ั ่ทาํความรู้จกักบสวนประกอบของหนา้จอเบิกสินคา้ั ่
�� การเบิกสินคา้ประเภทมีการเบิกสินคา้ประเภทมี    LOT , SERIALLOT , SERIAL

�� การเบิกสินคา้ประเภทไมมี่การเบิกสินคา้ประเภทไมมี่     LOTLOT

�� การกาหนดแผนกผูเ้บิกํการกาหนดแผนกผูเ้บิกํ //ชื�อผูเ้บิกชื�อผูเ้บิก//จุดประสงคก์ารเบิกจุดประสงคก์ารเบิก
�� การสงัพิมพใ์บเบิกลงกระดาษ�การสงัพิมพใ์บเบิกลงกระดาษ�   Slip Slip ขนาดขนาด  77 -- 8 cm8 cm..

�� การแปลงหนวยหลกั่การแปลงหนวยหลกั่   เป็นเป็น  หนวยยอย่ ่หนวยยอย่ ่
�� เรียนรู้เรียนรู้  Option Option การเบิกการเบิก  เพื�อเพิมความรวดเร็วในการใชง้าน�เพื�อเพิมความรวดเร็วในการใชง้าน�
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ดูดู//พิมพ์พิมพ์  รายงานตางๆออกมาเพื�อตรวจสอบ่รายงานตางๆออกมาเพื�อตรวจสอบ่



ดูดู//พมิพ์พมิพ์  รายงานต่างๆออกมาเพื,อตรวจสอบรายงานต่างๆออกมาเพื,อตรวจสอบ

�� การใชง้านอยางายๆแบบเรงดวน่ ่ ่ ่การใชง้านอยางายๆแบบเรงดวน่ ่ ่ ่
�� การดูรายงานแบบกาหนดเงื�อนไขพิเศษํการดูรายงานแบบกาหนดเงื�อนไขพิเศษํ   เพื�อกรองขอ้มูลที�ตอ้งการเพื�อกรองขอ้มูลที�ตอ้งการ
�� รายงานที�สาํคญัรายงานที�สาํคญั  แนะนาํใหดู้แนะนาํใหดู้
�� การสงออกขอ้มูลเป็น่การสงออกขอ้มูลเป็น่   Raw data Raw data แบบไฟล์แบบไฟล์  ExcelExcel

�� การสงัพิมพเ์ป็น�การสงัพิมพเ์ป็น�   PDF FilePDF File

�� การใชค้าํสงั�การใชค้าํสงั�   SQL SQL กบักบั  Dynamic Report Dynamic Report เบืองตน้�เบืองตน้�
�� การเปลี�ยนขอ้ความบางสวนในรางาน่การเปลี�ยนขอ้ความบางสวนในรางาน่ ((มีผลกบคอมฯเครื�องนนัๆั �มีผลกบคอมฯเครื�องนนัๆั �   

เทานนั่ �เทานนั่ � ))
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การปรับปรุงขอ้มูลจากปัญหาการปรับปรุงขอ้มูลจากปัญหา  User ErrorUser Error



การปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ูการปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ู   User ErrorUser Error

ตวัอยางความผดิพลาด่ตวัอยางความผดิพลาด่

�� การรับสินคา้เขา้สตอ็กผดิพลาดการรับสินคา้เขา้สตอ็กผดิพลาด  แบงเป็น่แบงเป็น่   33  กรณีกรณี

กรณีที�กรณีที�  11 : : รับเขา้โดยระบุยอดรับเขา้นอ้ยกวาความจริง่รับเขา้โดยระบุยอดรับเขา้นอ้ยกวาความจริง่
�� หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้   การรับเขา้ปรับปรุงเพื�อเพิมยอด�การรับเขา้ปรับปรุงเพื�อเพิมยอด�

�� หลกัการที�ไมควรทาํ่หลกัการที�ไมควรทาํ่   แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�   คือคือ  การเขา้ไปแกไข้การเขา้ไปแกไข้
จาํนวนที�รับผิดใหถ้กูตอ้งจาํนวนที�รับผิดใหถ้กูตอ้ง((แยกเป็นกรณีสินคา้เป็นแยกเป็นกรณีสินคา้เป็น  LOT, SERIAL LOT, SERIAL กบักบั
สินคา้ที�ไมเป็น่สินคา้ที�ไมเป็น่   LOTLOT))



การปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ูการปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ู   User ErrorUser Error

ตวัอยางความผดิพลาด่ตวัอยางความผดิพลาด่

�� การรับสินคา้เขา้สตอ็กผดิพลาดการรับสินคา้เขา้สตอ็กผดิพลาด  แบงเป็น่แบงเป็น่   33  กรณีกรณี

กรณีที�กรณีที�  22 : : รับเขา้โดยระบุยอดรับเขา้มากกวาความจริง่รับเขา้โดยระบุยอดรับเขา้มากกวาความจริง่
�� หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้   การเบิกปรับปรุงเพื�อลดยอดการเบิกปรับปรุงเพื�อลดยอด

�� หลกัการที�ไมควรทาํ่หลกัการที�ไมควรทาํ่   แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�   คือคือ  การเขา้ไปแกไข้การเขา้ไปแกไข้
จาํนวนที�รับผิดใหถ้กูตอ้งจาํนวนที�รับผิดใหถ้กูตอ้ง((แยกเป็นกรณีสินคา้เป็นแยกเป็นกรณีสินคา้เป็น  LOT, SERIAL LOT, SERIAL กบักบั
สินคา้ที�ไมเป็น่สินคา้ที�ไมเป็น่   LOTLOT))



การปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ูการปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ู   User ErrorUser Error

ตวัอยางความผดิพลาด่ตวัอยางความผดิพลาด่

�� การรับสินคา้เขา้สตอ็กผดิพลาดการรับสินคา้เขา้สตอ็กผดิพลาด  แบงเป็น่แบงเป็น่   33  กรณีกรณี

กรณีที�กรณีที�  33 : : รับเขา้โดยระบุขอ้มูลอื�นๆผดิพลาดรับเขา้โดยระบุขอ้มูลอื�นๆผดิพลาด  เชน่เชน่   ระบุแหลงที�มาของ่ระบุแหลงที�มาของ่
สินคา้ผดิสินคา้ผดิ
�� สามารถแกไขไดโ้ดยไมสงผลกระทบกบระบบ้ ่ ่ ัสามารถแกไขไดโ้ดยไมสงผลกระทบกบระบบ้ ่ ่ ั ((แยกเป็นกรณีสินคา้เป็นแยกเป็นกรณีสินคา้เป็น  

LOT, SERIAL LOT, SERIAL กบสินคา้ที�ไมเป็นั ่กบสินคา้ที�ไมเป็นั ่   LOTLOT))



การปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ูการปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ู   User ErrorUser Error

ตวัอยางความผดิพลาด่ตวัอยางความผดิพลาด่

�� การเบิกสินคา้ออกจากสตอ็กผดิพลาดการเบิกสินคา้ออกจากสตอ็กผดิพลาด  แบงเป็น่แบงเป็น่   33  กรณีกรณี

กรณีที�กรณีที�  11 ::  เบิกโดยระบุยอดเบิกนอ้ยกวาความจริง่เบิกโดยระบุยอดเบิกนอ้ยกวาความจริง่
�� หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้   การเบิกปรับปรุงการเบิกปรับปรุง  เนื�องจากเบิกขาดเนื�องจากเบิกขาด

�� หลกัการที�ไมควรทาํ่หลกัการที�ไมควรทาํ่   แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�   คือคือ  การเขา้ไปลบรายการการเขา้ไปลบรายการ
สินคา้นนัๆออกจากใบเบิก�สินคา้นนัๆออกจากใบเบิก�   แลว้ทาํการเปิดใบเบิกใบใหม่แลว้ทาํการเปิดใบเบิกใบใหม่  



การปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ูการปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ู   User ErrorUser Error

ตวัอยางความผดิพลาด่ตวัอยางความผดิพลาด่

�� การเบิกสินคา้ออกจากสตอ็กผดิพลาดการเบิกสินคา้ออกจากสตอ็กผดิพลาด  แบงเป็น่แบงเป็น่   33  กรณีกรณี

กรณีที�กรณีที�  22 ::  เบิกโดยระบุยอดเบิกมากกวาความจริง่เบิกโดยระบุยอดเบิกมากกวาความจริง่
�� หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้หลกัการแกไขที�ถกูตอ้งและแนะนาํคือ้   การรับคืนจากการเบิกเกนิการรับคืนจากการเบิกเกนิ   

�� หลกัการที�ไมควรทาํ่หลกัการที�ไมควรทาํ่   แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�แตขึนอยกูบนโยบายของลูกคา้่ ่ ั�   คือคือ  การเขา้ไปลบรายการการเขา้ไปลบรายการ
สินคา้นนัๆออกจากใบเบิก�สินคา้นนัๆออกจากใบเบิก�   แลว้ทาํการเปิดใบเบิกใบใหม่แลว้ทาํการเปิดใบเบิกใบใหม่



การปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ูการปรับปรงข้อมลจากปัญหาุ ู   User ErrorUser Error

ตวัอยางความผดิพลาด่ตวัอยางความผดิพลาด่

�� การเบิกสินคา้ออกจากสตอ็กผดิพลาดการเบิกสินคา้ออกจากสตอ็กผดิพลาด  แบงเป็น่แบงเป็น่   33  กรณีกรณี

กรณีที�กรณีที�  33 ::  เบิกออกโดยระบุขอ้มูลอื�นๆผดิพลาดเบิกออกโดยระบุขอ้มูลอื�นๆผดิพลาด  เชน่เชน่   ระบุชื�อผูเ้บิกคา้ผดิระบุชื�อผูเ้บิกคา้ผดิ
�� สามารถแกไขไดโ้ดยไมสงผลกระทบกบระบบ้ ่ ่ ัสามารถแกไขไดโ้ดยไมสงผลกระทบกบระบบ้ ่ ่ ั
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การกาหนดคาขนัสูงํ ่ �การกาหนดคาขนัสูงํ ่ �   สาํหรับผูดู้แลระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ



การกาํหนดค่าขั1นสงูการกาํหนดค่าขั1นสงู   สําหรับผ้ดแลระบบู ูสําหรับผ้ดแลระบบู ู

�� การกาหนดสิทธิํ Iการกาหนดสิทธิํ I   User User แตละราย่แตละราย่

�� การสร้างหรือกาหนดํการสร้างหรือกาหนดํ   Folder Folder สาํรองขอ้มูลสาํรองขอ้มูล

�� การกาหนดที�เกบภาพสินคา้ํ ็การกาหนดที�เกบภาพสินคา้ํ ็   ทงัแบบ�ทงัแบบ�   Local Local และและ  Web ServiceWeb Service((httphttp))

�� การลบขอ้มูลเกาๆทิงจากฐานขอ้มูล่ �การลบขอ้มูลเกาๆทิงจากฐานขอ้มูล่ �

�� การเครียร์การเครียร์ประวตัิการรับประวตัิการรับ--การเบิกการเบิก  เพื�อยกยอดประจาํปีเพื�อยกยอดประจาํปี  ชวยใหร้ะบบทาํงานได้่ชวยใหร้ะบบทาํงานได้่
รวดเร็วขึน�รวดเร็วขึน�

�� การป้องกนเอกสารจากการแกไขั ้การป้องกนเอกสารจากการแกไขั ้   ตามนโยบายที�กาหนดํตามนโยบายที�กาหนดํ

�� การตรวจสอบขอ้มูลที�การตรวจสอบขอ้มูลที�  User User ระบุกอนบนัทึก่ระบุกอนบนัทึก่   เพื�อความสมบูรณ์ของขอ้มูลเพื�อความสมบูรณ์ของขอ้มูล



การสร้างรปแบบบาร์ูการสร้างรปแบบบาร์ู โค๊ตที,โค๊ตที,จะพมิพ์จะพมิพ์

�� เทคนิคการเลือกเครื�องพิมพ์เทคนิคการเลือกเครื�องพิมพ์,,  กระดาษกระดาษ  Sticker Sticker และเครื�องสแกนบาร์และเครื�องสแกนบาร์
โคต๊โคต๊  

�� การวดัขนาดบาร์การวดัขนาดบาร์โคต๊โคต๊  และกาหนดในโปรแกรมํและกาหนดในโปรแกรมํ

�� การสร้างแมแบบบาร์่การสร้างแมแบบบาร์่ โคต๊โคต๊ไวใ้ชง้านไวใ้ชง้าน  โดยไมตอ้งสร้างบอยๆและการตงั่ ่ �โดยไมตอ้งสร้างบอยๆและการตงั่ ่ �
เป็นคา่เป็นคา่   DefaultDefault

�� การใชต้วัชวยในการเลือกสินคา้ที�จะนาํมาพิมพเ์ป็นแทงบาร์่ ่การใชต้วัชวยในการเลือกสินคา้ที�จะนาํมาพิมพเ์ป็นแทงบาร์่ ่ โคต๊โคต๊



การรับสินค้าเข้าสตอ็กการรับสินค้าเข้าสตอ็ก  พร้อมกบัการพมิพ์พร้อมกบัการพมิพ์  Sticker Sticker บาร์บาร์
โค๊ตโค๊ตเพื,อแปะสินค้าในคราวเดยีวกนัเพื,อแปะสินค้าในคราวเดยีวกนั

�� การกาหนดเครื�องพิมพ์ํการกาหนดเครื�องพิมพ์ํ

�� การเลือกแมแบบบาร์่การเลือกแมแบบบาร์่ โคต๊ที�โคต๊ที�จะใชพ้ิมพ์จะใชพ้ิมพ์  และและ  Option Option อื�นๆอื�นๆ

�� ทดสอบการรับพร้อมพิมพบ์าร์ทดสอบการรับพร้อมพิมพบ์าร์โคต๊โคต๊  อตัโนมตัิอตัโนมตัิ



เทคนิคการใช้งานเพิ,มเตมิเทคนิคการใช้งานเพิ,มเตมิ

�� เทคนิคการรับสินคา้เขา้สตอ็กแบบตอ้งการนบัจาํนวนสินคา้เทคนิคการรับสินคา้เขา้สตอ็กแบบตอ้งการนบัจาํนวนสินคา้

�� เทคนิคการรับสินคา้เขา้สตอ็กแบบสแกนตอเนื�องหลายๆ่เทคนิคการรับสินคา้เขา้สตอ็กแบบสแกนตอเนื�องหลายๆ่   Serial Serial 

�� เทคนิคการคน้หารายการสินคา้เทคนิคการคน้หารายการสินคา้  ระบบคลา้ยๆระบบคลา้ยๆ  GoogleGoogle..com com 

�� การติดตงัแบบ�การติดตงัแบบ�   Local LANLocal LAN

�� การติดตงัแบบ�การติดตงัแบบ�   ใชง้านผาน่ใชง้านผาน่   Internet Internet เชน่เชน่   เชา่เชา่   VPS Host VPS Host เป็นเป็น
ตน้ตน้  



สนับสนนโดยุสนับสนนโดยุ   

WWW.THAIPBD.COMWWW.THAIPBD.COM

�� จาํหนายโปรแกรมสาํเร็จรูป่จาํหนายโปรแกรมสาํเร็จรูป่   

�� บริการพฒันาบริการพฒันา  Software Software สาํหรับสาํหรับ  OS WindowsOS Windows

�� บริการพฒันาบริการพฒันา  Software Software บนบน Android Android, , iOSiOS

�� บริการพฒันาบริการพฒันา  Web ApplicationWeb Application


