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Abstract 
 

 Witcorp Products Company Limited  engages in marketing industrial raw materials 
used in fundamental industries. The companyds products consists of  chemicals, lubricants to steel 
& ferro alloys.  Marketed domestic and internationally through our global network,  I worked at 
the cost accounting department. I found that the lubricant product was  expired  due to inefficient 
storage and no aging product report. The company must eliminate the expired product which 
causes hazardous waste disposal expenses and lose of income.  
 
 Therefore,  the preparation of the project >Preparing the aging product report for the 
lubricant product? to increase the efficiency of warehouse management and inventory, and reduce 
the hazardous waste disposal expenses through studying; warehouse management and inventory 
and inventory, aging product reports prepared in Microsoft Excel. The results; warehouse 
management and inventory are more efficient,  reduce the hazardous waste disposal expenses and 
increase profit for the company. 
 
Keywords:  Lubricant product, Hazardous waste, Warehouse management. 
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บทท่ี 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของสินค้าคงเหลือ 
 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ ใหห้มายความสินค้า
คงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่ง มีลกัษณลกัษณะหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 

1) ถือไวเ้พ่ือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ ตามปกติของกจิการ  
2) อยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตเพ่ือใหเ้ป็นสินคา้สาเร็จรูปเพ่ือขาย หรือ  
3) อยูใ่นรูปของวตัถุดิบ หรือวสัดุที่มีไวเ้พ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้หรือ  

ใหบ้ริการ 
2.2  จ าแนกได้ตามลักษณะการด าเนนิงาน ดงันี ้
 2.2.1 กิจการท่ีจ าหน่ายสินค้า สินคา้คงเหลือ หมายถึง สินคา้ส าเร็จรูป หรือสินคา้ที่กจิการซื้อ
เขา้มาและน าออกไปขายตอ่ เพ่ือหวงัผลก  าไร  
 2.2.2 กิจการอุตสาหกรรม (Manufacturing firm) สินคา้จะมี 3 ชนิด ประกอบดว้ยวัตถุดิบ 
สินคา้ระหวา่งผลิต สินคา้ส าเร็จรูปและวสัดุโรงงาน 
 วตัถุดบิ (Raw Materials) หมายถึง ส่ิงของท่ีกจิการซื้อมาเพ่ือแปรสภาพเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
ต้นทุนวัตถุดิบน้ีจะกลายเป็นตน้ทุนทางตรงส่วนหน่ึงของสินค้าส าเร็จรูป เชน่ ว ัตถุดิบที่ เป็นไมซ้งุ 
สามารถน ามาผลิตเป็นประตู เฟอร์นิเจอร์ไม ้เป็นตน้ ซึ่งวตัถุดิบน้ีอาจเห็นดว้ยตาเปลา่  หรืออาจมองไม่
เห็นดว้ยตาเปลา่ แตอ่าจสมัผสัดว้ยลิ้นหรือจมูก เชน่ ขนมเคก้ น ้าหอม เป็นตน้ 
 สินค้าระหว่างผลิต (Goods in Process) หมายถึง สินคา้ที่ผา่นกระบวนการผลิตมาแลว้ แต่
ย ังไม่เสร็จสมบรูณ์และย ังไม่อยู ่ในสภาพพร้อมที่จ ะขายได้ ราคาทุนของสินค้าระหว่างผลิ ต 
ประกอบดว้ย วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต คา่แรงงานทางตรงที่ใชใ้นการผลิต และคา่ใชจ้า่ยในการผลิต  
 สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง สินคา้ที่ผลิตส าเร็จและอยูใ่นสภาพพร้อมที่ จะ
ขายได ้ราคาทุนของสินคา้ส าเร็จรูป ประกอบดว้ย วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต คา่แรงงานทางตรงที่ใช้ใน
การผลิต และคา่ใชจ้า่ยในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 
 วสัดโุรงงาน (Factory Supplies) หมายถึง ส่ิงท่ีกจิการใชใ้นการประกอบการผลิต ซึ่งอาจจะ
กลายเ ป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ส าเร็จรูป บางครั้งเรียกว่า ว ัตถุดิบทางอ ้อม (Indirect Materials) วัสดุ
โรงงานที่ใชใ้นการประกอบการผลิตมีเพียงเล็กนอ้ย และยากแกก่ารค านวณวา่ผลิตภณัฑ์หน่ึงหนว่ยจะ
ใชว้สัดุโรงงานในราคาเทา่ใด ในทางปฎิบตัิจึงถือวา่วสัดุโรงงานที่ใชใ้นการผลิตงวดหน่ึง  ๆ เป็น
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คา่ใชจ้า่ยในการผลิตงวดนั้น สว่นวสัดุโรงงานท่ีคงเหลืออยู ่ ณ วนัส้ินงวด ถือเป็นสินคา้คงเหลือในงวด
นั้น 
2.3 ต้นทุนของวสัดคุงคลัง สามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 
 2.3.1 ต้นทุนสินค้า (Item Costs) คือ คา่ใชจ้า่ยทั้งหมดเร่ิมตั้งแตก่ารรับวัตถุดิบเขา้โรงงา น
กระทั้งผา่นกระบวนการออกมาเป็นสินคา้ส าเร็จรูปพร้อมขาย ซึ่งปัจจยัที่ควรน ามาพิจารณาประกอบ คือ 
มูลค่า ผ ลิ ตภัณฑ์  (Product) กา รขนส่ง  (Transportation) ภาษี  (Customs Duties) กา รประกนัภัย 
(Insurance) คา่โสหุย้ในการผลิต (Overhead Costs) 
 2.3.2 ต้นทุนการจัดเก็บ (Carrying Cost) คือ คา่ใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเกดิขึ้น เน่ืองจากการจดัเกบ็
วสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านได ้ ประกอบดว้ย 
 2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Costs) คือ จ านวนเงินที่จา่ยออกไปเม่ือมีการซื้อสินคา้
จากภายนอก 
 2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Storage Costs) คือ จ านวนเงินที่ใชจ้า่ยออกไปเพ่ือจดัการ
ในคลงัสินคา้ อาทิ คา่ใชจ้า่ยในการจดัการพ้ืนที่คา่แรงคนงานที่ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการอ า นวย
ความสะดวก เชน่ เครน รถลาก 
 2.3.5 ค่าความเส่ียงภัย (Risk Costs) คา่ความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึ้นจากสินคา้หมดอายุ การสูญ
หายและการเส่ือมสภาพ 
 2.3.6 ต้นทุนการส่ังซ้ือ (Ordering Costs) คือ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้นทั้งหมดในการสั่งซื้อว ัสดุ
เร่ิมตั้งแตก่ารออกใบสัง่ซื้อ การติดตอ่ประสานงานกระทั้งไดร้ับสินคา้ 
 2.3.7 ต้นทุนเม่ือเกิดการขาดแคลนสินค้า (Stock Out Costs) คือ ตน้ทุนท่ีเกดิขึ้นในกรณีท่ีมี
ความตอ้งการหรืออุปสงค์มีปริมาณที่มากกวา่ที่คาดการณ์ไว ้ ท าใหไ้มส่ามารถขายหรือจดัสง่สินค้าได้
ตามความตอ้งการตน้ทุนของใบสัง่ท่ีคา้งสง่ (Backorder Costs) 
 2.3.8 ต้นทุนการสูญเสียโอกาสการขาย (Lost Sales Costs) 
 2.3.9 ต้นทุนการสูญเสียลูกค้า (Lost Customer Costs) 
 
ดงันั้น ตน้ทุนสินคา้คงคลงั = ตน้ทุนสินคา้+ตน้ทุนการจดัเกบ็+ตน้ทุนการสัง่ซื้อ+ตน้ทุนเม่ือเกดิการขาด
แคลนสินคา้ 
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2.4 บทบาทของคลังสินค้า มีหนา้ที่ส าคญั 4 ประการ คือ 
 ประการแรก ท าหนา้ที่ในการรับสินคา้ (Receiving) โดยการตรวจสอบจ านวน คณุลกัษณะ
ในการที่จะแยกแยะ จดัเกบ็ใหเ้ป็นหมวดหมู ่ โดยการจดัการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนบัความ
ถูกตอ้งที่เก ีย่วขอ้งกบัปริมาณ จ านวน สภาพ และคณุภาพ โดยคลงัสินคา้ท าหนา้ที่ในฐานะผูท้รงสิทธิใน
ความเป็นเจา้ของสินคา้ชัว่คราว หมายถึง ความรับผิดชอบที่จะมีตอ่ตวัสินคา้ 
 ประการที่สอง เก ีย่วขอ้งกบัการควบคมุและรับผิดชอบตอ่สินคา้ที่จดัเกบ็อยูใ่นคลงั (Storage) 
ซึ่งตอ้งอาศยัการบริหารจดัการ ทั้งการใชเ้ทคนิค เทคโนโลยีในการเกบ็และทกัษะ โดยกจิกรรมในการ
ควบคมุสินคา้น้ีจะเก ีย่วขอ้งกบัการคดัแยกสินคา้ , การ Packing, การแบง่บรรจุ, การคดัเลือก, การติดป้าย 
 ประการที่สาม การควบคมุทางดา้นเอกสาร ทั้งท่ีเก ีย่วกบัรายงาน (Inventory Control) การ
เคลื่อนไหว การรับและการเบิก-จา่ย ที่เรียกวา่ (Inventory Report) และการควบคมุทางบญัชี โดยตน้ทุน
ในการเกบ็รักษาสินคา้ 
 ประการที่ส่ี หนา้ที่ในการสง่มอบและกระจายสินคา้ (Order Picking) ไมว่า่จะสง่มอบสินค้า
ใหก้บัผูผ้ลิต หรือการจดัสง่สินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูร้ับ ทั้งจ  านวน, สภาพ, สถานที่และเวลา 
เพ่ือสง่มอบใหก้บัลูกคา้ ซึ่งจะตอ้งมีกระบวนการคดัเลือกสินคา้และระบบการจดัสง่ใหก้บัลูกคา้  
2.5 การน าโลจิสตกิส์มาใช้ในองค์การ 
 การน าระบบโลจิสติกส์มาประยุกต์ใชใ้นองค์การใหไ้ดเ้ห็นผลได้ชดัเจนที่สุดกต็อ้งมุ่งไปที่
การลดสินคา้คงเหลือ โดยควรจดัเป็นแผนแมแ่บบ ที่เรียกวา่ Logistics Matrix เพ่ือใหส้ามารถควบคุม
ปริมาณสินคา้คงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมและประหยดัต้นทุนในการเกบ็รักษา ซึ่งท ั้งหมดน้ีต้อง
อาศ ัยการจัดการที่ เรียกวา่  Just In Time Value คือ ทุกหน่วยงานภายในองค์กรต่างมีการบริการแบบ
ทนัเวลา มาใชใ้นกระบวนการที่เก ีย่วขอ้งกบัปัจจยัดงัน้ี 
 ประการแรก Material Plan คือ วางแผนดา้นวตัถุดิบและสินคา้คงเหลือ ซึ่งเก ีย่วกบัการไหล
ลื่นของสินคา้ใหส้มัพนัธ์กบัเวลาที่จะใช ้ คือ เก ีย่วขอ้งกบัอรรถประโยชน์ของเวลา(Time Utility) ซึ่งจะ
เก ีย่วขอ้งกบัการจดัการปฏิสัมพันธ์กบัคูค่า้ ที่เรียกวา่ SRM (Suppliers Relationship Management) คือ
การจดัการ การตรงตอ่เวลาในการสง่มอบของคูค่า้ในโซอุ่ปทาน 
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 ประการที่สอง Production Plan ซึ่งจะเก ีย่วขอ้งกบัการวางแผนระบบการผลิต โดยการผลิต
สมยัใหม ่ ไดเ้ปลี่ยนแนวความคิดจากการผลิตที่ประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) มาเป็นลกัษณะ
การผลิตแบบประหยดัตอ่ความเร็ว (Economies of Speed) จะท าการผลิตเม่ือสินคา้มี Demand หรือความ
ตอ้งการและเป็นการผลิตเพ่ือการสง่มอบเทา่นั้น 
 ประการที่สาม Delivery Plan เก ีย่วขอ้งกบักระบวนการส่งมอบสินคา้ความออกแบบให้
สมัพนัธ์กบักระบวนการผลิต โดยใหมี้ลกัษณะเป็น Cross Dock คือ มีชอ่งทางส าหรับวตัถุดิที่เขา้ และมี
ชอ่งทางที่ตอ่เน่ืองกบักระบวนการผลิตแบบ Flow Production ไปจนถึงสง่มอบสินคา้ส าเร็จรูป 
2.6 การจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง 
 การจัดการสินค้า คือ การจัดการความสมดุลของสินค้าที่ เกบ็ให้มีจ  านวนซึ่งเกดิความ
ประหยดัสูงสุดแตย่งัคงขีดความสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ ในเง่ือนของเวลา  
 การลดปริมาณของสินคา้คงคลังที่ มีประสิทธิภาพจะเก ีย่วข ้องกบัการบริหารขอ้มูล เพ่ือ
น าไปประมวลเป็นการพยากรณ์อุปสงค์และความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือน ามาก  าหนดปริมาณสินคา้คง
คลงัซึ่งจะตอ้งควบคูไ่ปกบัระบบการผลิตแบบมีสต็อกนอ้ยที่สุด ภายใตก้ารผลิตแบบ Demand Push ซึ่ง
เป็นรูปแบบการผลิตโดยเอา Production เป็นศูนย์กลาง จะเป็นการผลิตโดยการคาดเดาปริมาณความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยการพยากรณ์ที่ดีจะตอ้งเป็นการคาดคะเนความตอ้งการของตลาดรวม เรียกวา่ 
Aggregate Demand Planning ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาว สามารถเลือกใชก้ารส ารวจหรือการใหไ้ดม้า
ซึ่งขอ้มูลลูกคา้ (CRM : Customer Relationship Management) และจากการสมัภาษณ์และแลกเปลี่ ยน
ขอ้มูลกบัซพัพลายเออร์ (SRM : Supplier Relationship Management) ซึ่งการพยากรณ์ความตอ้งการของ
ลูกคา้ จะถือเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ร่วมกบัวิธีการอื่น  ๆในการลดสินคา้คงคลงั 
2.7 การลดสินค้าคงคลัง มีดงันี ้
 2.7.1 การส่งมอบแบบทันเวลา หรือ Just in Time Delivery หมายถึง การสง่มอบสินคา้แบบ
ทนัเวลา ถูกตอ้ง ถูกสถานที่ ตรงความตอ้งการและเง่ือนไขของลูกคา้  
 JIT ถูกใชเ้ป็นกลไลในการขบัเคลื่อนระบบการผลิตที่เป็นการประหยดัจากการส่งมอบที่
ทนัเวลา คือ รับมอบวตัถุดิบเม่ือจะผลิตจริงและผลิตเ ม่ือจะมีการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ หลกัการดีแต่
ทางปฎิบตัิท  าไดย้าก แตจ่ะใหป้ระสบความส าเร็จตอ้งท าร่วมกบัระบบการผลิตแบบลีน
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 2.7.2 การผลิตแบบลีน (Lean Production) คือ ระบบการผลิตแบบพอเหมาะ มีแนวคิดที่มุง่
สร้างสายการไหลของผลิตภณัฑ์ ผา่นกระบวนการเพ่ิมคณุคา่โดยปราศจากการขดัจงัหวะ การไหลทีละ
ช้ิน (One-Piece Flow) มีระบบการผลิตแบบดึง มีกลไกที่สง่ทอดมาจากความตอ้งการของลูกคา้ การ
ปฎิบตัิงานสว่นของการผลิตจะตอ้งมีการประสานงานกบัทุกฝ่ายในองค์กรแบบบรูณาการมีเป้า หมาย
ร่วมกนัตั้งแตลู่กคา้ไดส้ัง่ซื้อ จนถึงเม่ือนแผนกการเงินรับเงินจากลูกคา้ โดยมีเป้าหมายคือตอ้งการลด
ชว่งเวลาใหส้ั้นลงดว้ยการก  าจดัความสูญเปลา่ท่ีไมเ่พ่ิมมูลคา่ 
 การผลิตแบบลีน มุง่ที่สต็อกหรือ Inventory โดยการผลิตตอ่เม่ือลูกคา้มีค  าสัง่ซื้อ การท่ีจะลด
ขนาดของสต็อก จะตอ้งมีระบบการเปลี่ยนแปลงการผลิตใหมี้ความยืดหยุน่และง่ายตอ่การปรับเปลี่ยน 
โดยจะตอ้งมีการมอบหมายงานให้พนกังานมีการท างานเป็นกลุม่และรับผิดชอบร่วมกนั โดยลดระดบั
การบงัคบับญัชาใหส้ั้นท่ีสุด 
 2.7.3 ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีมีต้นทุนต า่ท่ีสุดในแต่ละคร้ัง (Economic Order Quantity: EOQ ) 
ซึ่งถา้ผูป้ระกอบการสามารถค านวณหาปริมาณการสัง่ซื้อท่ีท  าใหท้ ั้งตน้ทุนในการสัง่ซื้อ และตน้ทุนใน
การเกบ็รักษาน้ีได ้กจ็ะท าให้ทราบว่าเม่ือสินค้าในคลังสินค้าถูกขายออกไปจนหมด จะต้องสัง่ซื้อ
สินคา้เขา้มาใหมใ่นจ านวนเทา่ใดจึงจะประหยดัที่สุด 
 2.7.4 การส่งมอบแบบกันบัง (Kanban Method) เป็นแนวคิดที่ตอ่ยอดมาจาก EOQ ซึ่งจะเอา
การผลิตเ ป็นศูนย์กลาง แต่ระบบ Kanban จะใช้ความต้องการของลูกคา้ เป็นศูนย์กลางโดยจะวาง
แผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัแผนการสง่มอบ เป็นการผลิตซึ่งมีการจดัการปริมาณวตัถุดิบที่รับเข ้ามา
ในแตล่ะวนัใหเ้ทา่กบัปริมาณสินคา้ที่สง่มอบในแตล่ะวนั 
 ปรัชญาในการผลิตตอ่เม่ือมีค  าสัง่ซื้อและมีการก  าหนดระยะเวลาสง่มอบเขา้ไปสายการผลิต
โดยตรงไมต่อ้งผา่นเขา้ไปเกบ็ในคลงัสินคา้ ระบบ Kanban จึงไมมี่ทั้งวตัถุดิบคงคลงัและสินคา้คงคลงั 
 2.7.5 บทบาทของการจัดซ้ือในการลดสินค้าคงคลัง  การจะลดสินคา้คงคลงัไปสู่จุดที่มี
ความสมดุล ทั้งการส่งมอบสินค้าให้ลูกค ้าตรงเวลาและต้นทุนของการเกบ็สินค้าคงคลงัท่ีต  ่าสุด 
จ าเป็นตอ้งอาศยัร่วมมือของหนว่ยงานจดัซื้อ 
 ภาระกจิของแผนกจดัซื้อ เป็นกจิกรรมที่จดัการความสมดุลระหวา่งซพัพลายเออร์และลูกคา้
เป็นหนว่ยงานอยูต่รงรอยตอ่ของโซอุ่ปทานและมีผลโดยตรงกบัความบลม้เหลวของการจัดกา รซ ัพ
พลายเออร์และโลจิสติกส์ 
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 2.7.6 การบริหารจัดการลดระยะ เวลา ส่งมอบสินค้า ขอ งคู่ ค้า  (Vendor Lead Time 
Managament : VMI) คือ การบริหารจดัการที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบรูณาการกบัคูค่า้ในโซอุ่ปทานใน
ลกัษณะที่จะใหมี้การสง่มอบวตัถุดิบที่เป็น Daily made to order ซึ่งการจะด าเนินการดงักลา่วไดจ้ะตอ้ง
มีการบริหารจัดการ Lead Time GAP ไม่ให้เ ป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบสินค้า ที่ เ ป็น Just in Time 
Deliver ใหเ้ป็นหนา้ที่ของคูค่า้ที่เป็น Vendor ในตา่งประเทศจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการสินคา้คงคลงัใน
สว่นของตนเอง โดยบริษทัไมร่ับผิดชอบตอ่สินคา้ที่เป็น Surplus Stock โดยช าระคา่สินคา้เฉพาะสินค้า
ที่มีการสง่มอบเป็นรายวนั หรือสินคา้ที่สง่มอบโดยตรงเขา้ไปในสายการผลิต ไมใ่ชเ่ขา้ไปเกบ็ในสต็อก
สินคา้ 
 2.7.7 การวางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต MRP (Manufacturing Resource Planning) เป็น
ระบบที่ใช้ในงานบริหารการผลิตในธุรกจิประเภทอุตสาหกรรมการผลิต เป็นระบบที่ช ่วยในการ
วางแผนเก ีย่วกบัความตอ้งการใช้วตัถุดิบวา่ใชใ้นชว่งใดบา้ง ปริมาณเทา่ใด น าไปใชใ้นเง่ือนไขอะไร 
(ผลิต, ขาย) เพ่ือใหป้ริมาณสินคา้คงคลังอยู ่ในระดบัที่เหมาะสม (ไมสู่งหรือต ่าเกนิไป) รวมไปถึงการ
จดัการเร่ือง เงินทุน แรงงาน และเคร่ืองจกัร และ การจดัการวางแผน และ ควบคมุการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ระบบ MRP มี หลักการท างานโดยสรุปอยา่งไรวัตถุประสงค์หลกัในธุรกจิการผลิต คือ
ตอ้งการผลิตสินคา้ใหท้นัเวลาและเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยควบคมุใหเ้กดิความเสียหาย
นอ้ยที่สุดเทา่ที่จะท าได ้เพ่ือผลตอบแทนที่ดีที่สุด การท างานของระบบ MRP โดย เร่ิมจากปริมาณสินคา้
ทั้งหมดท่ีตอ้งการ โดยค านวณจากจ านวนยอดขายทั้งหมดท่ีลูกคา้สัง่ซื้อเขา้มา จ  านวนยอดสินคา้ท่ีค ้าง
สง่ และ ปริมาณการใชสิ้นคา้ในกรณีอื่น  ๆ เม่ือไดย้อดสินคา้ทั้งหมดแลว้ จากนั้นกจ็ะตอ้งตรวจสอบกบั
สินคา้ในคลงัสินคา้ส าเร็จรูปพร้อมขาย วา่มีจ  านวนเพียงพอหรือไม ่ ถา้มีเพียงพอ กจ็ะจดัเตรียมสินค้า  
และ จดัสง่สินคา้ให้ลูกคา้ แตถ่า้หากสินคา้มีไมพ่อที่จะส่งใหลู้กคา้ กจ็ะตอ้งท าการวางแผนกา รผลิต
สินค้า  ตามจ านวนที่ยงัขาดอยู ่โดยการวางแผนเก ีย่วกบัความต้องการวัตถุดิบ ว ่าจะตอ้งใช้วตัถุดิบ
อะไรบา้ง จ านวนเทา่ไร และตอ้งใชเ้วลาใดบา้ง ใชเ้คร่ืองจกัรไหนบา้ง ใชพ้นกังานเทา่ไหร่ โดยค านวณ
จากรายการวตัถุดิบ (Bill of Material) ซึ่ง ไดก้  าหนดวา่สินคา้ส าเร็จรูปแตล่ะชนิดประกอบดว้ยวัตถุดิบ
อะไรบา้ง และ รายการใชว้ตัถุดิบในกรณีอื่น  ๆเม่ือไดว้ตัถุดิบทั้งหมดแลว้ กจ็ะตอ้งมาตรวจสอบวตัถุดิบ 
วา่มีเพียงพอหรือไม ่ โดยตรวจสอบจาก ยอดคงเหลือของวตัถุดิบคงคลงั และ รายการวตัถุดิบที่คา้งรับ
จากการสัง่ซื้อ (อยู ่ในระหวา่งการจดัสง่จากผูจ้  าหนา่ย) ถา้วตัถุดิบเพียงพอ กเ็บิกวตัถุดิบไปผลิตสินค้า  
ตามแผนการผลิต ขบวนการผลิต และ การควบคมุการผลิต เม่ือผลิตเสร็จกจ็ดัส่งสินคา้ให้กบั ลูกค้า  
ระบบกเ็ช่ือมตอ่ไปยงัการบริหารขอ้มูลทางดา้นตน้ทุน บญัชี และการเงิน 
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2.8 ประโยชน์ของระบบ MRP 
  1. ชว่ยลดตน้ทุนสินคา้ไดม้าก เน่ืองจากมีการวางแผนการจดัการวตัถุดิบและรวมถึงการได้
ผา่นการใชง้านจริงมาแลว้จากโรงงานที่น าไปใชซ้ึ่งไดผ้ลเป็นที่นา่พอใจเป็นอยา่งมาก 
  2. ชว่ยลดปัญหาที่เกดิจากการบริหาร กระบวนการ วสัดุ เคร่ืองจกัร 
  3. เป็นที่เกบ็องค์ความรู้ขององค์กร เชน่ มาตรฐานการผลิต (BOM) วิธีการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ วิธีสัง่ซื้อ สัง่ผลิต ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
  4. สามารถเรียกดูรายงานในการสรุปผลได ้ณ ตอนนั้นเลย แมจ้ะอยูต่า่งประเทศ  
  5. ลดการสูญเสียวตัถุดิบ สินคา้ ดว้ยนโยบายการบริหารแบบ FIFO ,L4L ,EOQ ,ROP  
  6. สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถที่จะตรวจสอบ
กระบวนการตา่งๆไดเ้หมาะสมส าหรับผูบ้ริหารที่ตอ้งการน าเสนอสินคา้ใหแ้กลู่กคา้ปัจจุบันหรือลูกค้า
ในอนาคต ดว้ยขอ้มูลที่มีอยูจ่ริง  
  7. ก  าหนดระยะเวลาการส่งสินคา้ไดถู้กตอ้งมากยิ่งขึ้น กอ่นผลิตจริงจะไดไ้ม่ถูกปรั บและ
สูญเสียความนา่เช่ือถือเม่ือก  าหนดเวลาแลว้สง่สินคา้ไมท่นั  
  8. สามารถเทียบน ้าหนกั Supplier กบัทางองค์กรของตวัเองไดว้า่น ้าหนกัแตกตา่งกนัจะมีผล
ตอ่จ านวนคงคลงัและราคาซื้อขายหรือไม ่ 
  9. จ านวนการใชง้านของคนไม่จ  ากดัผูใ้ช้งานเพ่ิม USER ไดเ้องมีรูปภาพของช่ือผูใ้ชแ้ต่ละ
คนและลายเซ็น 
  10. รองรับการท างานใหส้อดคลอ้งกบั ISO โดยตอบค าถาม ISO ไดไ้มต่อ้งกลวัผิด  
  11. พนกังานจะมีความรู้ และศกัยภาพมากขึ้นเพ่ือชว่ยการจดัการงานในหนา้ที่ของตวัเองได้
เป็นอยา่งดี 
2.9 ลักษณะของสินค้าที่เป็น Dead Stock 
 Reject cargoes  สินคา้คืนจากลูกคา้และขายไมไ่ด  ้
 Damage cargoes สินคา้เสียหาย 
 Out of date goods สินคา้ลา้สมยัขายไมไ่ด ้
 Slow move cargoes สินคา้ซื้อมากแตใ่ชน้อ้ย (จนไมใ่ช)้ 
 Sleepy cargoes สินคา้ไมเ่คลื่อนไหว (ตลอดกาล) 
 Scrap & waste cargoes เศษซาก/ของเสีย 
 Cargoes on paper สินคา้มีแตใ่นบญัชีแตสิ่นคา้จริงไมมี่ 
 Non value cargoes สินคา้ไมมี่ราคา (แตท่างบญัชียงัคงมีมูลคา่) 
  



 
 

 



 
 

บทท่ี 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
 บริษทั วิทย์คอร์ป โปรดกัส์ จ  ำกดั เลขที่ 77/113 อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุง
ธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600 โทรศพัท์ 02-440-0809  แฟกซ์ 02-
440-0827-8  
เวลำปฏิบตัิงำน (ส ำนกังำนใหญ)่ จนัทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 น. – 17.00 น.  
 (โรงงำน) จนัทร์ – เสำร์ เวลำ 8.30 น. – 17.00 น. 

 

รูปที่ 3.1 แผนท่ีตั้งของ บริษทั วิทย์คอร์ป โปรดกัส์ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ)่ 

3.2 ลักษณะการประกอบการ 
  บริษทั วิทย์คอร์ป โปรดกัส์ จ  ำกดั กอ่ตั้งขึ้นในปี 2529 เพ่ือด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหนำ่ยวตัถุดิบที่
ใชใ้น อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนหลัก สำยธุรกจิของบริษทั ประกอบดว้ยสำย ธุรกจิเคมีภณัฑ์ สำยธุรกจิ
น ้ำมนัหลอ่ลื่น และสำยธุรกจิเหล็กและเฟอร์โรอลัลอยด์ โดยฐำนลูกคำ้ของบริษ ัทครอบคลุมทั้ ง ใน
ประเทศ และตำ่งประเทศ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.2 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั 

3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ต ำแหนง่งำนที่ไดร้ับมอบหมำย :  เจำ้หนำ้ที่สต็อกและตน้ทุน 
  ลกัษณะงำนที่ไดร้ับมอบหมำย : 
  1. ตรวจสอบเอกสำรกำรบนัทึกบญัชีซื้อวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปเพ่ือขำย, 
ตรวจสอบเอกสำรกำรรับ-จำ่ยสินคำ้ภำยในคลงั, บนัทึกและประมวลผลตน้ทุนสินคำ้ส ำเร็จรูป 
ที่ไดจ้ำกกำรผลิต 
  2. ตรวจสอบรำยงำนใบเบิกผลิต (Work Order) กบั Stock Card  
  3. จดัท ำรำยงำนสินคำ้ส ำเร็จรูปคงเหลือและวตัถุดิบคงเหลือประจ ำเดือน 
  4. จดัท ำรำยงำนอำยุสินคำ้ประจ ำเดือน 
3.5 ช่ือและต าแหน่งพนกังานที่ปรึกษา 
  นำงสำวนฎัพร มโนรถพำนิช ต ำแหนง่ หวัหนำ้แผนกบญัชีสต็อกและตน้ทุน  
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3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบัตงิาน 
  ตั้งแตว่นัท่ี 30 พฤษภำคม 2559 ถึงวนัที่ 2 กนัยำยน 2559รวมทั้งส้ิน 14 สปัดำห์ 

ตำรำงที่ 3.1 ตำรำงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค.59  มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 
1.รวบรวมขอ้มูลของโครงงำน       
2. วิเครำะห์ระบบงำน       
3. ออกแบบระบบงำน       
4. พฒันำระบบ       
5. จ ัดท ำ เอกสำรและน ำเสนอ
โครงงำน 

      

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนนิงาน 
 3.7.1 การรวบรวมข้อมลูของโครงงาน 
 ปฎิบัติงำนที่ได ้รับมอบหมำยพร้อมศึกษำหัวข้อรำยงำนที่ เหมำะสมโดยกำรสอบถำม
พนกังำนท่ีปรึกษำท่ีคอยใหค้วำมรู้เพ่ิมเติม 
 3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน  
 น ำข ้อมูลที่ได ้จำกำรปฎิบัติงำนมำวิเครำะห์ว่ำมีปัญหำหรือไม่  อย ่ำงไร โดยไดป้รึกษำ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือเลือกหวัขอ้รำยงำน 
 3.7.3 ออกแบบระบบงาน 
 ไดท้  ำกำรปรึกษำกบัพนกังำนท่ีปรึกษำถึงปัญหำท่ีเกดิขึ้นจำกกำรปฎิบติังำนและไดร้วมกนั
ออกรูปแบบรำยงำนที่ตอ้งกำร 
 3.7.4 พัฒนาระบบ 
 ไดท้  ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลกำรรับสินคำ้จำกกำรซื้อ -กำรผลิต และศึกษำขอ้มูลเก ีย่วกบั
วิธีกำรที่จะท ำใหไ้ดม้ำซึ่งรำยงำนไดแ้ละลงมือปฎิบตัิงำนจริง 
 3.7.5 จัดท าเอกสารและน าเสนอโครงงาน 
 ศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้งกบัโครงงำนเพ่ือใหท้รำบถึงวิธีกำรแกไ้ขปัญหำและเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฎิบตัิงำน 
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 
 ฮำร์ดแวร์ 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. เคร่ืองพิมพ์ (Printer) 
 3. กลอ้งถำ่ยรูป 
 ซอฟแวร์ 
 1. โปรแกรม Microsoft Word 
 2. โปรแกรม Microsoft Excel 
 3.  โปรแกรม Verticent 



 
 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานอายสิุนค้า 
  ตรวจสอบเอกสารการรับ – จา่ยสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  4.1.1 ตรวจสอบ วนั/เดือน/ปี ใหต้รงกบัเดือนปัจจุบนัที่มีการรับสินคา้ และมูลคา่ใหถู้กตอ้ง
ตามใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) รวมทั้งตรวจสอบลายเซ็นผูมี้อ  านาจอนุมตัิ 
  4.1.2 ตรวจสอบ วัน/ เดือน/ปี ให้ตรงกบัเดือนปัจจุบันที่ท  าการผลิตอยู ่ และตรวจสอบ
รายการและจ านวนที่ฝ่ายผลิตเบิกไปใชใ้หถู้กตอ้งตามใบ Blending และลายเซ็นผูมี้อ  านาจอนุมตัิการน า
สินคา้ออกจากคลงั 
  4.1.3 ตรวจสอบ วนั/เดือน/ปีใหต้รงกบัเดือนปัจจุบันที่ท  าการ Repack กรณีมีการเปลี่ยน
บรรจุภณัฑ์ตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือกรณีบรรจุภณัฑ์ช ารุดและลายเซ็นผูมี้อ  านาจอนุมตัิ 

 

รูปที่ 4.1 เอกสารใบ Blending , ใบรับสินคา้, ใบเบิกผลิต, ใบ Repack 
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4.2 บันทึกและประมวลผลต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 
  4.2.1 ท าการจดจ านวนตน้ทุนวตัถุดิบแตล่ะสินคา้ท่ีประกอบเป็น เน้ือน ้ามนั โดยน าตน้ทุน
ทั้งหมดบนัทึกเขา้เป็นเน้ือน ้ามัน โดยการ Adjust Cost และกด Stock Calculate เรียก Stock Card เพ่ือ
ตรวจสอบหลงัจาการการใสต่น้ทุนวา่ถูกตอ้ง 
  4.2.2 ท าการจดตน้ทุนภาชนะบรรจุและใสโ่สหุย้การผลิต เพ่ือจะบนัทึกเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
โดยการ Adjust Costและกด Stock Calculate เรียก Stock Card เพ่ือตรวจสอบหลงัจากการใสต่น้ทุนว่า
ถูกตอ้ง 

 

รูปที่ 4.2 หนา้จอการ Adjust Cost 
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รูปที่ 4.3 หนา้จอการ Stock Calculate 

 

รูปที่ 4.4 รายงานสินคา้คงหลือ (Stock Card)
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4.3 ส้ินงวดท าการ Stock Calculate สินค้าทั้งหมด 
  4.3.1 ท าการเรียกรายงานใบเบิกผลิต (Work Order) เ พ่ือตรวจสอบวา่ถูกตอ้ง ส่วนตา่ง
สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ คือ โสหุย้การผลิตที่เราบนัทึก 
  4.3.2 ท าการเรียกรายงาน Stock Card และน ามาตรวจสอบกบัเอกสารใบรับ,ใบเบิกผลิต  
ใบเบิก Repack ใหค้รบถว้น 

 

รูปที่ 4.5 รายงานใบเบิกผลิต 
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4.4 ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด 
  4.4.1 เรียกรายงานแยกประเภท ซื้อสินคา้ กระทบยอดใหต้รงกบัใบรับที่บนัทึกใน  
Stock Card 
  4.4.2 เรียกคา่ใชจ้า่ยรายเดือน เพ่ือโอนคา่ใชจ้า่ยเขา้โสหุย้การผลิต  
  4.4.3 ปรับปรุงสว่นตา่งโสหุย้การผลิตที่ประมาณการกบัคา่ใชจ้า่ยรายเดือนที่เกดิจริงใน  
ขอ้ 4.4.2 เขา้ตน้ทุนขาย  
  4.4.4 เรียกรายงานสินคา้คงเหลือ และน ามาบนัทึกปิดสินคา้คงเหลือปลายงวด  

 

รูปที่ 4.6 รายงานมูลคา่สินคา้คงเหลือ
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4.5 ท ารายงานอายสิุนค้า 
  4.5.1 น ารายงานสินคา้คงเหลือขอ้ 4.4.4 น ามาจดัรูปแบบเป็นชว่งอายุสินคา้ 
  4.5.2 น ารายงาน Stock Card มา Sort & Filter  เอาเฉพาะรายการที่เป็นการรับจากการซื้อ
สินคา้ และการรับจากการผลิต 
  4.5.3 น าขอ้มูลขอ้ 4.5.2 มา PivoTable และน ามา VLOOKUP ในขอ้ 4.5.1 ขอ้มูลน้ีถือเป็น
อายุสินคา้ 30 วนั และ ชว่งอายุอื่น น าขอ้มูลที่มีการจดัท ารายงานอายุสินคา้ในเดือนกอ่นมา VLOOKUP 
สินคา้ที่เหลือตามล าดบัตอ่ไป 

 

รูปที่ 4.7 รายงานอายุสินคา้



 
 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการปฏิบตัิงานในบริษทั วิทย์คอร์ป โปรดกัส์ จากดั ต  าแหนง่เจา้หนา้ที่สต็อกและตน้ทุน
สง่ผลใหเ้กดิประโยชน์ในหลายๆดา้นดงัตอ่ไปน้ี 

  5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการวิเคราะห์ปัญหาและการศึกษาขอ้มูลเก ีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาการบริหารสินค้า คง
คลงั ท าใหบ้ริษทัมีการบริหารสินคา้คงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีปริมาณสินคา้คงเหลือ
ลดลงจากกอ่นหนา้ท่ีไดเ้ร่ิมท าการวิจยัและน าไปปฎิบติัจริง 

  5.1.2 ข้อจ ากัด 

   1. ปัญหาความลา่ชา้ของการท างาน เน่ืองจากบางครั้งมีความผิดพลาดของเอก สาร 
หรือเอกสารไมค่รบถว้น กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การท างานไมต่อ่เน่ือง 

   2. เอกสารมีความหลากหลายในแตล่ะกระบวนการผลิต แตมี่ช่ือเอกสารที่เหมือนกนั
ท าใหผู้ป้ฎิบตัิงานมีความสบัสน 

  5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

   1. ฝ่ายปฎิบตัิงานคลงัสินคา้ควรมีการตรวจสอบเอกสารใหเ้รียบร้อยกอ่นส่งเอกสาร
มายงัส านกังานใหญ ่

   2. ควรมีการเขียนอธิบายกระบวนการผลิตให้ชดัเจน เชน่ การ Repack, หรือมีการ
สูญเสียระหวา่งการผลิตเพ่ือการท างานท่ีสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

  5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   1. ชว่ยใหเ้กดิความรู้ในการบริหารจดัการคลงัสินคา้เพ่ิมมากขึ้น 

   2. สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิขึ้นได ้

   3. น าความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนมาประยุกต์ใชก้บังาน 

  5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบัติงานสหกิจ 

   1. การท างานในชว่งแรกยงัมีความสับสนกระบวนการผลิตแตไ่ดร้ับค าแนะน าจาก
พนกังานพ่ีเลี้ยงจึงมีความเขา้ใจเพ่ิมมากขึ้น 

   2. เอกสารที่ไดร้ับจากฝ่ายปฎิบตัิงานคลงัมีความผิดพลาดท าใหก้ารท างานลา่ชา้
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  5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

   1. ควรมีการก  าชบัใหพ้นกังานคลงัสินคา้มีการตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งกอ่ น ส่ง
มายงัส านกังานใหญ ่

   2. ควรใหพ้นกังานคลงัเขียนอธิบายกระบวนการผลิตที่เอกสารวา่เป็นการ Repack , 

มีการเบิกสินคา้ท่ีเกนิปกติเป็นจ านวนเทา่ไรเน่ืองจากการสูญเสียเพ่ือความสะดวกในการท างานยิ่งขึ้น 
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