
 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของเก่ียวกับการพัฒนาระบบจัดการสินคาคงคลัง

ราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ ผูศึกษาพบวามีแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 

 1) การจัดการสินคาคงคลัง 
2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3) กระบวนการบริหารงานของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 

2.1 การจัดการสินคาคงคลัง 
พิภพ ลลิตาภรณ (2544) กลาววา ระบบการแบงประเภทของคงคลังท่ีรูจักกันท่ัวไป คือ 

ระบบ ABC ซ่ึงเปนระบบท่ีแบงประเภทความสําคัญของคงคลังตามมูลคาของคงคลังท่ีหมุนเวียนใน
รอบป โดยจะแบงของคงคลังออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภท A เปนของคงคลังท่ีมีมูลคาหมุนเวียน
ในรอบปสูงท่ีสุด ประเภท B มีมูลคาปานกลาง สวนประเภท C มีมูลคาตํ่าสุด แต Magee และ 
Boodman ไดใหหลักเกณฑในการแบงประเภทของคงคลังพอสรุปไดดังนี้ 

ประเภท A มีของคงคลังประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของรายการของคงคลังท้ังหมด แตมี
มูลคาสูงสุดประมาณ 75-80 เปอรเซ็นตของมูลคาของคงคลังท้ังหมด 

ประเภท B มีของคงคลังประมาณ 20-30 เปอรเซ็นตของรายการของคงคลังท้ังหมด มีมูลคา
ประมาณ 15 เปอรเซ็นตของมูลคาของคงคลังท้ังหมด 

ประเภท C คือปริมาณของคงคลังสวนใหญท่ีเหลือประมาณ 40-50 เปอรเซ็นตของรายการ
ของคงคลังท้ังหมด แตมีมูลคาประมาณเพียง 5-10 เปอรเซ็นตของมูลคาของคงคลังท้ังหมด 
 วิเชียร ทุมรัตน (2551) กลาววา เม่ือผลิตเปนสินคาแลวก็จําเปนตองจัดการใหจํานวนสินคา
กระจายออกไป กอนท่ีสินคาจะถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย จะมีคลังสินคาเปนเสมือนหนวยกลาง
ระหวางหนวยผลิตและหนวยบริโภค ในอดีต สินคาท่ีเก็บในคลังเปนผลิตผลทางการเกษตร เก็บเพื่อ
รอจนกวาฤดูเก็บเกี่ยวจะมาถึงอีกคร่ึงหนึ่ง ทําใหสินคาไมมีการเคล่ือนไหว (Dead Stock) ซ่ึงไมเปน
ท่ีนิยมในหลักการจัดเก็บสินคาคงคลังยุคปจจุบันมากนัก สมัยนี้สินคาควรมีการหมุนเวียนอยูเสมอ
เพื่อความสดใหม การหมุนเวียนเขาออกใชหลัก FIFO (First In First Out) สินคาใดท่ีเขาคลังสินคา
กอนก็หมุนเวียนออกไปกอน เพื่อลดความเส่ือมจากการจัดเก็บเปนเวลานาน ในซัพพลายเชนการ



9 
 
จัดเก็บสินคายังเปนสวนท่ีสรางตนทุนไมวาจะเปนท่ีซัพพลายเออร โรงงานผูผลิต ผูคาปลีก ผูคาสง 
การจัดเก็บและการกระจายสินคา 

ดวยเหตุผลท่ีสินคาคงคลังมีหลายประเภท Input ของ คลังสินคาจึงแตกตางกันไป อาจมี
จุดเร่ิมตนจากซัพพลายเออรนําวัตถุดิบมาปอนใหคลังสินคา หรือฝายพัสดุนํา MRO (Maintenance 
Repair and Operation Supply ช้ินสวนอุปกรณท่ีใชในการบํารุงรักษาและสนับสนุนการผลิต) มา
มอบใหฝายผลิต ผูผลิตสินคานําสินคาสําเร็จสงเขาคลังสินคา และกระจายไปยังผูบริโภค ฯลฯ วงจร
ดังกลาวเปนขอกําหนดท่ัวไปของสินคาคงคลัง ความไมแนนอนของอุปสงคทําใหผูผลิตตอง
วางแผนและคํานวณวา จะจัดสรรปนสวนการผลิตเปนจํานวนเทาใด เพื่อนําสินคาคงคลังมาสราง
คุณคาโดยการผลิตใหเปนสินคา การวางแผนจะทําใหทราบวาควรผลิตจํานวนเทาใดควรจัดเตรียม
วัตถุดิบแตละชนิดจํานวนเทาไร คลังสินคามีความสําคัญในแงท่ีเปนท้ังทางเขา และทางออกของ
วัตถุดิบไปจนถึงสินคาสําเร็จรูป ดังนั้นกอนการพยากรณอุปสงค จึงจําเปนตองเขาใจการจัดหา
วัตถุดิบและเขาใจแนวคิดการจัดการวัตถุดบิ และแนวคิดการกระจายสินคา 
 จุดประสงคของการบริหารสินคาคงคลังคือการแทนท่ีสินทรัพยท่ีมีราคาแพง (สินคาคง
คลัง) ดวยสินทรัพยท่ีมีราคาถูกกวาท่ีเรียกวาสารสนเทศ เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคไดสารสนเทศ
ตองเปนไปอยางทันเวลา แมนยํา และเช่ือถือได ซ่ึงก็จะชวยตอบไดวาควรจะมีการจัดเก็บสินคาคง
คลังเทาใดท่ีจะปองกันการเปล่ียนแปลง หรือความผันผวนจากการพยากรณความตองการของลูกคา
การจัดสงจากผูสงมอบ  

วัตถุประสงคของการบริหารสินคาคงคลังคือ 
1) เพื่อใหการบริการลูกคาอยูในอันดับท่ีดีท่ีสุด กระทําไดโดยการพยากรณความ

ตองการสินคาใหเหมาะสม 
2) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดซ้ือและการผลิต เพื่อใหเกิดความคุมคา

ในเชิงตนทุนมากท่ีสุด 
3) เพื่อลดระดับการลงทุนในสินคาคลังใหนอยท่ีสุด การมีสินคามากเกินไปจะสงผล

เสียตอกระแสเงินสด 
เพื่อสรางผลกําไรสูงสุด ดวยการลดตนทุนในการบริหารสินคาคงคลัง 
วิทยา สุหฤทดํารง (2545) กลาววาการเกิดสินคาคงคลังในโซอุปทานน้ัน เนื่องมาจากความ

สมดุลกันระหวางอุปสงค และอุปทานของสินคา ในบริษัทผลิตเหล็กนั้นความไมพอดีนี้เปนความ
ต้ังใจท่ีจะใหเกิดข้ึนเพราะการใหผลทางเศรษฐศาสตรคือจะทําการผลิตเปนจํานวนมากๆ แลวเก็บไว
ในคลังสินคา ในสวนของผูคาปลีกเองการเก็บสินคาคงคลังนั้นก็เปนไปเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในอนาคตตามท่ีไดพยากรณไว บทบาทท่ีสําคัญของสินคาคงคลังในโซอุปทาน 
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คือการเพ่ิมความตองการของลูกคา ซ่ึงจะมีความพอใจเม่ือไดรับผลิตภัณฑทันที และมีผลิตภัณฑไว
รองรับในเวลาที่ตองการ และบทบาทท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งคือ ทําใหเกิดผลทางเศรษฐศาสตรโดย
การลดคาใชจายจากการส่ังซ้ือคราวละมากๆ 

สุภาวดี ชลายน (2545) ไดอธิบายไววา การจัดสรรสินคาใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคาโดยการจัดซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากพอเพื่อใหไดตนทุนท่ีตํ่า ประหยัดคาใชจายใน
กระบวนการจัดซ้ือและขนสง เปนผลใหเกิดการสํารองสินคา การสํารองสินคาในปริมาณท่ีมาก
เกินไปอาจสนองความตองการของลูกคาได แตตนทุนจะสูงเกินความจําเปน และสินคาอาจ
หมดอายุกอน เกิดความสูญเสียได  

องคประกอบของงานสินคาคงคลัง 

• สินคาคงคลัง คือ สินคาท่ีองคกรสํารองไวเพื่อวัตถุประสงคในเชิงธุรกิจ 

• ระดับท่ีเหมาะสมของสินคาคงคลัง คือ ปริมาณสินคาคงคลังท่ีพอเหมาะกับกิจการของ
องคกร โดยใชตนทุนนอยสุดและปราศจากเหตุการณสินคาไมเพียงพอตอการเบิกจาย หรือท่ีเรียกวา
สินคาขาดมือ  

• จุดส่ังซ้ือ คือ ระดับสินคาท่ีบงบอกใหฝายจัดซ้ือดําเนินการส่ังสินคาคร้ังตอไป 

• สินคาทดแทน คือ สินคาท่ีอาจใชทดแทนกันไดในกรณีท่ีเกิดสภาวะสินคาขาดมือ 

• สินคาสงคืน คือ สินคาท่ีชํารุดเสียหายเม่ือถึงมือลูกคา 
ระบบสารสนเทศคลังสินคาประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ หลายกิจกรรม แตละกิจกรรมมี

ระบบดําเนินงานเฉพาะของตัวเอง กิจกรรมดังกลาวมีดังนี้ การรับสินคาเขาคลัง การเบิกจายสินคา 
การรับสินคาคืนคลัง การเติมสินคาท่ีชองหยิบสินคา การโอนยายท่ีเก็บสินคา การรวมสินคาเพื่อ
บรรจุใหม การกระจายหีบหอสินคา การตรวจสอบการหมดอายุของสินคา และการตรวจนับสินคา 

สุมนา อยูโพธ์ิ (2527) กลาววา เนื่องจากจํานวนแสดงเปนตัวเลข จึงไดมีการพยายามพัฒนา
สูตรเพ่ือคํานวณหา “จํานวนส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด” (Most economical ordering quantity) ข้ึน ซ่ึง
เร่ืองนี้นอกจากจะพิจารณาความตองการท่ีรองขอแลวยังตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ดวย คือ ราคาตอ
หนวยตอจํานวนซ้ือ ระดับเฉลี่ยของพัสดุคงคลังเม่ือซ้ือในจํานวนตางๆ กัน จํานวนใบส่ังซ้ือท่ีใช 
คาใชจายในการเจรจา และคาใชจายในการดูแลรักษาพัสดุในคลัง โดยเฉพาะการคํานวณคาใชจาย
ในปจจัยสุดทายซ่ึงมีปจจัยเพิ่มเติมอีกบางประการ เชน คาดอกเบ้ีย เงินท่ีลงทุนซ้ือ คาใชจายภายใน
คลัง เงินเดือนเจาหนาท่ี การประกันภัย คาเส่ือมและคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน ปจจัยตางๆ ท่ีตองนํามา
พิจารณาดังท่ียกตัวอยางมาแลวนี้มีไมนอยกวา 15 ปจจัย และมีลักษณะเปล่ียนแปลงดวย ดังนั้น แม
จะคํานวณหาไดก็จริงแตจะมีความสับสน และเปนภาระมาก เม่ือพิจารณาถึงรายการพัสดุท่ีมีเปน
หม่ืนเปนแสนรายการ 
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ในการคํานวณหาจํานวนส่ังซ้ือประหยัดภายใตปจจัยตางๆ ดังกลาวมาแลว นักคํานวณจึงได
พัฒนาเปนสูตรข้ึนมา ปจจุบันมีสูตรหลายสูตรท่ีพัฒนาข้ึน แตท่ียอมรับท่ัวไปและพิสูจนแลววาเปน
แนวทางในการจัดซ้ือท่ีไดผลดีมาก คือสูตร EOQ (Economic Order Quantity) 

สุรนันท หวังวรวาณิชย (2551) กลาวไววาสินคาคงเหลือสํารอง หมายถึง สินคาคงเหลือ
สวนเกินท่ีมีไวเพื่อปองกันไมใหสินคาขาดมือจนการผลิตตองหยุดชะงักลง แตสินคาคงเหลือสํารอง
ก็มีผลกระทบตอคาใชจายในการเก็บรักษา และถาไมมีสินคาคงเหลือสํารอง กิจการอาจมีคาใชจาย
(ความเสียหาย) จากการมีสินคาหรือวัตถุดิบไมเพียงพอได ดังนั้นจุดส่ังซ้ือสินคาใหมควรมีสินคา
คงเหลือสํารองอยูดวย โดยเพิ่มจํานวนปริมาณสินคาคงเหลือสํารองเขาไป โดย 

              R = (LxV)+S 
              S = สินคาคงเหลือสํารองหรือสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย 
              L = ระยะเวลาในการส่ังซ้ือ 
              V = อัตราการใชสินคาตอวัน 
การคํานวณจุดส่ังซ้ือใหม เม่ือรวมสินคาคงเหลือสํารองเพ่ือความปลอดภัยไวแลวนั้น ตอง

พิจารณาถึงเวลาที่จําเปนตอการส่ังใหม ซ่ึงข้ึนอยูกับทําเลที่ต้ังของผูขายปจจัยการผลิต การกําหนด
ระยะเวลาขนสง และอ่ืนๆ เนื่องจากความยากในการส่ังของท่ีจะใหมาถึงตามกําหนดเวลาท่ีตองการ
และความไมสมํ่าเสมอในการเก็บสินคาคงเหลือ บริษัทจะตองมีสินคาคงเหลือไวเพื่อปองกันการ
ขาดวัตถุดิบหรือสินคาเอาไวดวย 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จรรยา  ล้ิมจีระจรัส (2544)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดการสินคาคงคลังสําหรับ
รานคาปลีก กรณีศึกษารานพลพาณิชย  พบวาเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และ
ทดแทนระบบงานเดิมท่ีใชการจดบันทึกบนกระดาษ  ซ่ึงยากตอการคนหาหรือนําขอมูลมาใช   การ
ติดตอ และซ้ือสินคาจากซัพพลายเออร  สามารถนํามาใชแทนระบบเดิมไดทันที  อํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  แกปญหาท่ีมีอยูไดอยางครบถวน  ท้ังยังผลิตรายงานท่ีตองการได  ระบบ
การขาย  ไดนํามาใชสําหรับการเบิกจายสินคาเพื่อการขาย  แตควรมีการนําระบบไปพัฒนาเปน
ระบบขาย ณ จุดขาย  จึงตองอาศัยเวลาการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในระบบแบบเดิมใหเขา
กับการใชงานของระบบใหม  จึงจําเปนตองใชระบบติดตอ และขายสินคาใหแกลูกคานี้รวมกับการ
บันทึกบนกระดาษ 

พันศักดิ์ ปนไชย (2545)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ
สินคาคงคลัง การจัดซ้ือ และการจัดจําหนายสําหรับรานคาครบวงจร กรณีศึกษาบริษัท นพดลพานิช 
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จํากัด โดยครอบคลุมระบบงานหลายดาน เชน ระบบบริหารสินคาคงคลัง การจัดซ้ือ การจัดจําหนาย 
ระบบลูกหนี้ เจาหนี้ บัญชี ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบใหมทดแทนระบบงานเดิมซ่ึงใชโปรแกรม
สําเร็จรูป และพบวาไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางครบถวน ในการพัฒนา
ระบบดังกลาวไดทําการศึกษาระบบงานเกาจากการสัมภาษณ การวิเคราะหเอกสาร และจาก
ระบบงานเดิม พัฒนาโดยการใชฐานขอมูลไมโครซอฟทแอคเซส 97 และไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 
6 ในการพัฒนาโปรแกรม เม่ือทําการพัฒนาและนํามาใชงานพบวาเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และแกปญหาจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงไมยืดหยุน และไมไดสารสนเทศท่ีตรง
ความตองการ ทําใหไดผลลัพธตามท่ีตองการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางดียิ่ง และยังสามารถ
นําไปพัฒนาเพิ่มเติมไดอีกดวย 

ไพบูลย วุฒิศิริศาสตร (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับสินคาคงคลังวา การควบคุมสินคาคงคลัง
เปนส่ิงสําคัญในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน จําเปนตองเฝาติดตามดูระดับสินคาคลังอยูเสมอ เพื่อ
จัดหาใหมีจํานวนสินคาท่ีเพียงพอตอการจําหนายใหลูกคา การมีสินคาคงคลังในระดับสูงจะทําให
ผลตอบแทนจากการลงทุนนอยลง และการท่ีมีสินคาคงคลังตํ่าเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาสินคา
ขาดมือ ทําใหประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจลดลง ดังนั้นการมีสินคาคงคลังตํ่าหรือสูงเกินไปยอมไม
กอใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานของธุรกิจ 

ปริญญา อัครชิโนเรศ (2543) ไดทําการศึกษา และพัฒนาระบบควบคุมสินคาคงคลังของ
บริษัท เค เอส เอส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อทดแทนระบบเกาท่ีจัดการสินคาคงคลังดวยมือโดยการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือทุกวันซ่ึงไมสามารถตอบสนองความตองการในดานขอมูลของผูบริการได
และความยุงยากอ่ืน ๆ เชน รูปแบบของเอกสารตางกันทําใหอาจเกิดความผิดพลาดในการตีความ 
ในการพัฒนาระบบสินคาคงคลังไดพัฒนาข้ึนโดยใชโปรแกรมคลิปเปอร (Clipper) ซ่ึงพบวาชวยใน
กระบวนการทํางานไดเปนอยางดีแตก็พบปญหาในหลายดาน เชน การไมยอมรับของผูใช การ
ทํางานของโปรแกรมไมตรงกับความตองการของผูใช และการขาดความชํานาญของผูใชโปรแกรม 
เปนตน 

วีรวัฒน กฤษณรักษ (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการขาย และการจัดการ
สินคาคงคลังสําหรับโรงงานผลิตใบมีด และใบเล่ือยตัดไมของหางหุนสวนจํากัดอินเตอรคัทส วิธี
การศึกษาใชแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบผสมผสานกับแนวคิดการสรางตนแบบ และแนวคิดผูใช
พัฒนาระบบข้ึนเอง จากการศึกษาระบบงานเดิม พบวามีโครงสรางองคกรเปนแบบอยางงาย โดย
รูปแบบการบริหารและการส่ังการข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน ทําใหระบบงานไมชัดเจน 
จึงตองมีการออกแบบระบบสารสนเทศในระบบการขาย และการจัดการสินคาคงคลังท่ีตรงตอความ
ตองการของกิจการ และสอดคลองกับกระบวนการทํางานขององคกร โดยระบบใหมเปนแบบ
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เครือขายท่ีมีความรวดเร็ว และเขาถึงไดงาย ซ่ึงมีการทดสอบรวมกับผูใช โดยสวนสําคัญอยูท่ีความ
เขาใจและความชํานาญของผูใชระบบ 

อังคณา ไชยคําวัง (2549) ไดทําการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน
เทรเชอรประดับยนต จังหวัดนาน เพื่อทดแทนการจัดการสินคาคงคลังดวยระบบงานแบบเอกสาร 
ในการพัฒนานั้นไดพัฒนาเปนรูปแบบของการทํางานผานเว็บประกอบไดดวยระบบขาย จัดซ้ือและ
คงคลังเปนหลัก ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดดีในระดับหนึ่ง แตยังพบขอจํากัด
บางประการเกี่ยวกับความปลอดภัยและรูปแบบของสารสนเทศท่ีแสดงผลยังมีรูปแบบท่ีจํากัด
จนเกินไป 

 
2.3 กระบวนการบริหารงานของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
 ราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ มีลักษณะธุรกิจคือ จําหนายสินคาอะไหลรถไถ โดย
กระบวนการบริหารงาน มีดังนี้ 

2.3.1 กระบวนการส่ังซ้ือและจัดการคลังสินคาของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ คือ
กระบวนการตรวจสอบรายการสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือจากการประเมินสินคาคงเหลือในคลังสินคา 
เม่ือไดรายการสินคาท่ีตองการแลวพนักงานจะทําการตรวจสอบบริษัทตัวแทนจําหนายเพื่อสอบถาม
ราคา เม่ือไดบริษัทตัวแทนจําหนายท่ีตองการ แลวพนักงานจะทําการออกใบส่ังซ้ือสินคาไปยัง
บริษัทตัวแทนจําหนายของสินคาท่ีตองการสั่งซ้ือ เม่ือบริษัทตัวแทนจําหนายนําของท่ีส่ังมาสง 
พนักงานจะทําการตรวจสอบสินคา ถาเกิดสินคามีปญหาชํารุดหรือไมไดมาตราฐาน พนักงานจะทํา
การคืนรายการสินคาท่ีมีปญหากลับไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย เพื่อใหบริษัทตัวแทนจําหนายสง
สินคาท่ีตองการมาใหมหรือปฎิเสธไมซ้ือสินคาดังกลาว เม่ือตรวจสอบสินคาเสร็จจะทําการชําระ
เงินใหกับบริษัทตัวแทนจําหนาย สินคาท่ีไดรับมาจะถูกบันทึกเขาคลังสินคาของราน ส.อะไหล 
จังหวัดเพชรบูรณ ดังรูป 2.1 
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บนัทึกสินคาเขาคลงั

ชําระเงิน

ตรวจสอบสินคา

บริษทัตวัแทนจาํหนายสงของตรวจสอบบริษทัตวัแทนจาํหนาย

สินคามีปัญหาสงคืน
บริษทัตวัแทนจาํหนาย

ตรวจสอบรายการสัง่ซ้ือสินคา

ออกใบส่ังซ้ือ

รูป 2.1 แสดงกระบวนการส่ังซ้ือ และจัดการคลังสินคาของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
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2.3.2 กระบวนการขายสินคาและการเงินของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ คือ 
กระบวนการที่ลูกคาตองการสินคาจากทางรานจะทําการสอบถามพนักงานขาย หรือเลือกดูสินคา
เอง เม่ือลูกคาไดสินคาตามตองการ ลูกคาจะนําสินคามาคิดเงินท่ีเคานเตอรพรอมกับชําระเงิน ลูกคา
จะไดใบเสร็จรับเงินพรอมกับสินคา สินคาท่ีถูกคาซ้ือไปจะถูกตัดออกตามจํานวนท่ีลูกคาซ้ือไปจาก
คลังสินคาของราน กรณีท่ีลูกคาตองการส่ังของเนื่องจากสินคาทางรานหมด ทางรานจะทําการส่ัง
ของใหลูกคาแลวนัดวันมารับสินคา เม่ือปดรานแลวพนักงานจะสรุปรายรับรายจายประจําวัน ดังรูป 
2.2 

 
 

รูป 2.2 แสดงกระบวนการขายสินคา และการเงินของราน ส.อะไหล จงัหวัดเพชรบูรณ 


