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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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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ความหมายของสิ นค้ าคงเหลื อ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ ให้หมายความสินค้า
คงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซ่ งึ มีลกั ษณลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ถือไว้เ พื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรก ิจ ตามปกติของก ิจการ
2) อยูใ่ นระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เ ป็ นสินค้าสาเร็ จรู ปเพื่อขาย หรื อ
3) อยูใ่ นรู ปของวัตถุดิบ หรื อวัสดุที่มีไว้เ พื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรื อ
ให้บริ การ
2.2 จาแนกได้ตามลั กษณะการดาเนินงาน ดังนี้
2.2.1 กิ จการที่ จาหน่ ายสิ นค้ า สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้าสาเร็ จรู ป หรื อสินค้าที่ก ิจการซื้อ
เข้ามาและนาออกไปขายต่อ เพื่อหวังผลกาไร
2.2.2 กิ จการอุตสาหกรรม (Manufacturing firm) สินค้าจะมี 3 ชนิด ประกอบด้วยวัต ถุ ดิ บ
สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็ จรู ปและวัสดุโรงงาน
วัตถุ ดบิ (Raw Materials) หมายถึง สิ่งของที่กจิ การซื้อมาเพื่อแปรสภาพเป็ นสินค้าสาเร็ จรู ป
ต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บนี้ จะกลายเป็ นต้น ทุน ทางตรงส่ว นหนึ่ งของสิ น ค้าสาเร็ จรู ป เช่น วัต ถุดิ บที่ เ ป็ นไม้ซงุ
สามารถนามาผลิตเป็ นประตู เฟอร์ นิเ จอร์ ไม้ เป็ นต้น ซึ่งวัตถุดิบนี้อาจเห็นด้วยตาเปล่า หรื ออาจมองไม่
เห็นด้วยตาเปล่า แต่อาจสัมผัสด้วยลิน้ หรื อจมูก เช่น ขนมเค้ก น้ าหอม เป็ นต้น
สิ นค้ าระหว่างผลิ ต (Goods in Process) หมายถึง สินค้าที่ผา่ นกระบวนการผลิตมาแล้ว แต่
ยัง ไม่เ สร็ จ สมบรู ณ์ แ ละยัง ไม่อ ยู ่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะขายได้ ราคาทุ น ของสิ น ค้า ระหว่า งผ ลิ ต
ประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิต และค่าใช้จา่ ยในการผลิต
สิ นค้ าสาเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง สินค้าที่ผลิตสาเร็ จและอยูใ่ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะ
ขายได้ ราคาทุนของสินค้าสาเร็ จรู ป ประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางตรงที่ใ ช้ใ น
การผลิต และค่าใช้จา่ ยในการผลิตสินค้าสาเร็ จรู ป
วัสดุโรงงาน (Factory Supplies) หมายถึง สิง่ ที่กจิ การใช้ในการประกอบการผลิต ซึ่งอาจจะ
กลายเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของสิ น ค้า สาเร็ จรู ป บางครั้ง เรี ยกว่า วัต ถุ ดิ บทางอ้อม (Indirect Materials) วัสดุ
โรงงานที่ใช้ในการประกอบการผลิตมีเ พียงเล็กน้อย และยากแก ่การคานวณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่ว ยจะ
ใช้วสั ดุโรงงานในราคาเท่าใด ในทางปฎิบตั ิจึงถือว่าวัสดุโรงงานที่ใช้ในการผลิตงวดหนึ่งๆ เป็ น
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ค่าใช้จา่ ยในการผลิตงวดนัน้ ส่วนวัสดุโรงงานที่คงเหลืออยู ่ ณ วันสิน้ งวด ถือเป็ นสินค้าคงเหลือในงวด
นั้น
2.3 ต้นทุนของวัสดุคงคลั ง สามารถจาแนกออกได้ ดังนี้
2.3.1 ต้ นทุนสิ นค้ า (Item Costs) คือ ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดเริ่ มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าโรงงา น
กระทั้งผ่านกระบวนการออกมาเป็ นสินค้าสาเร็ จรู ปพร้อมขาย ซึ่งปั จจัยที่ควรนามาพิจารณาประกอบ คือ
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Product) ก า ร ข นส่ ง (Transportation) ภา ษี (Customs Duties) ก า ร ปร ะก นั ภัย
(Insurance) ค่าโสหุย้ ในการผลิต (Overhead Costs)
2.3.2 ต้ นทุนการจัดเก็บ (Carrying Cost) คือ ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เ กดิ ขึ้น เนื่องจากการจัดเก ็บ
วัสดุให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ ประกอบด้วย
2.3.3 ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Costs) คือ จานวนเงิ นที่จา่ ยออกไปเมื่อมีการซื้อสินค้า
จากภายนอก
2.3.4 ค่ าใช้ จ่ายในการเก็บรั กษา (Storage Costs) คือ จานวนเงิ นที่ใช้จา่ ยออกไปเพื่อจัดการ
ในคลังสินค้า อาทิ ค่าใช้จา่ ยในการจัดการพื้นที่ คา่ แรงคนงานที่ดูแลเครื่ อ งมือเครื่ อ งใช้ใ นการอ า นวย
ความสะดวก เช่น เครน รถลาก
2.3.5 ค่ าความเสี่ ยงภัย (Risk Costs) ค่าความเสี่ยงที่อาจเกดิ ขึ้นจากสินค้าหมดอายุ การสูญ
หายและการเสื่อมสภาพ
2.3.6 ต้ นทุนการสั่ งซื ้ อ (Ordering Costs) คือ ค่าใช้จา่ ยที่เ กดิ ขึ้นทั้งหมดในการสั่งซื้อ วั ส ดุ
เริ่ มตัง้ แต่การออกใบสัง่ ซื้อ การติดต่อประสานงานกระทัง้ ได้รับสินค้า
2.3.7 ต้ นทุนเมื่อเกิ ดการขาดแคลนสิ นค้ า (Stock Out Costs) คือ ต้นทุนที่เ กดิ ขึ้นในกรณี ที่มี
ความต้องการหรื ออุปสงค์มีปริ มาณที่ มากกว่าที่คาดการณ์ ไว้ ทาให้ไม่สามารถขายหรื อจัด ส่ง สิ น ค้า ได้
ตามความต้องการต้นทุนของใบสัง่ ที่คา้ งส่ง (Backorder Costs)
2.3.8 ต้ นทุนการสู ญเสี ยโอกาสการขาย (Lost Sales Costs)
2.3.9 ต้ นทุนการสู ญเสี ยลูกค้ า (Lost Customer Costs)
ดังนั้น ต้นทุนสินค้าคงคลัง = ต้นทุนสินค้า+ต้นทุนการจัดเกบ็ +ต้นทุนการสัง่ ซื้อ +ต้นทุนเมื่อเก ิดการขาด
แคลนสินค้า
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2.4 บทบาทของคลั งสิ นค้ า มีหน้าที่สาคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรก ทาหน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจานวน คุณลักษณะ
ในการที่จะแยกแยะ จัดเกบ็ ให้เ ป็ นหมวดหมู ่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความ
ถูกต้องที่เ กยี่ วข้องก ับปริ มาณ จานวน สภาพ และคุณภาพ โดยคลังสินค้าทาหน้าที่ในฐานะผู ท้ รงสิทธิใ น
ความเป็ นเจ้าของสินค้าชัว่ คราว หมายถึง ความรับผิดชอบที่จะมีตอ่ ตัวสินค้า
ประการที่ส อง เกยี่ วข้องก ับการควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จดั เก ็บอยูใ่ นคลัง (Storage)
ซึ่งต้องอาศัยการบริ หารจัดการ ทั้งการใช้เ ทคนิค เทคโนโลยีในการเกบ็ และทักษะ โดยกจิ กรรมในการ
ควบคุมสินค้านี้จะเกยี่ วข้องก ับการคัดแยกสินค้า , การ Packing, การแบ่งบรรจุ, การคัดเลือก, การติดป้ าย
ประการที่ส าม การควบคุมทางด้านเอกสาร ทั้งที่เ กยี่ วก ับรายงาน (Inventory Control) การ
เคลื่อนไหว การรับและการเบิก -จ่าย ที่เ รี ยกว่า (Inventory Report) และการควบคุมทางบัญชี โดยต้นทุน
ในการเกบ็ รักษาสินค้า
ประการที่สี่ หน้าที่ในการส่งมอบและกระจายสินค้า (Order Picking) ไม่วา่ จะส่งมอบสิ น ค้า
ให้ก ับผู ผ้ ลิต หรื อการจัดส่งสินค้าให้ตรงก ับความต้องการของผู ร้ ับ ทั้งจานวน, สภาพ, สถานที่และเวลา
เพื่อส่งมอบให้ก ับลูกค้า ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้ก ับลูกค้า
2.5 การนาโลจิสติกส์ มาใช้ ในองค์ การ
การนาระบบโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในองค์การให้ได้เ ห็นผลได้ชดั เจนที่ สุดก ็ต้อ งมุ ่ ง ไปที่
การลดสินค้าคงเหลือ โดยควรจัดเป็ นแผนแม่แบบ ที่เ รี ยกว่า Logistics Matrix เพื่อให้สามารถควบคุม
ปริ มาณสินค้าคงคลัง ให้มีป ริ มาณที่เ หมาะสมและประหยัดต้ นทุ น ในการเกบ็ รั กษา ซึ่งทั้งหมดนี้ ต ้อ ง
อาศัย การจัดการที่ เ รี ยกว่า Just In Time Value คื อ ทุ ก หน่ว ยงานภายในองค์ กรต่างมี การบริ การแบบ
ทันเวลา มาใช้ในกระบวนการที่เ กยี่ วข้องก ับปั จจัยดังนี้
ประการแรก Material Plan คือ วางแผนด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกยวก
ี่ ับการไหล
ลื่นของสินค้าให้สมั พัน ธ์ก ับเวลาที่จะใช้ คือ เกยวข้
ี่ องก ับอรรถประโยชน์ของเวลา(Time Utility) ซึ่งจะ
เกยวข้
ี่ องก ับการจัดการปฏิ สัมพัน ธ์ก ับคูค่ า้ ที่เ รี ยกว่า SRM (Suppliers Relationship Management) คือ
การจัดการ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบของคูค่ า้ ในโซ่อุปทาน
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ประการที่สอง Production Plan ซึ่งจะเกยวข้
ี่ องก ับการวางแผนระบบการผลิต โดยการผลิต
สมัยใหม่ ได้เ ปลี่ยนแนวความคิดจากการผลิตที่ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) มาเป็ นลักษณะ
การผลิตแบบประหยัดต่อความเร็ ว (Economies of Speed) จะทาการผลิตเมื่อสินค้ามี Demand หรื อความ
ต้องการและเป็ นการผลิตเพื่อการส่งมอบเท่านั้น
ประการที่สาม Delivery Plan เก ยี่ วข้อ งก ับกระบวนการส่ง มอบสิ น ค้าความออกแบบให้
สัมพันธ์ก ับกระบวนการผลิต โดยให้มีลกั ษณะเป็ น Cross Dock คือ มีชอ่ งทางสาหรับวัตถุดิที่เ ข้า และมี
ช่องทางที่ตอ่ เนื่องก ับกระบวนการผลิตแบบ Flow Production ไปจนถึงส่งมอบสินค้าสาเร็ จรู ป
2.6 การจัดการเพื่อลดปริมาณสิ นค้ าคงคลัง
การจัด การสิ น ค้า คื อ การจัดการความสมดุ ล ของสิ น ค้าที่ เ ก บ็ ให้มีจ านวนซึ่ง เก ดิ ความ
ประหยัดสูงสุดแต่ยงั คงขีดความสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ในเงื่ อนของเวลา
การลดปริ มาณของสิน ค้า คงคลังที่ มีประสิ ท ธิ ภาพจะเกยวข้
ี่ อ งก ับการบริ หารข้อ มู ล เพื่อ
นาไปประมวลเป็ นการพยากรณ์ อุปสงค์และความต้องการของลูกค้า เพื่อนามากาหนดปริ มาณสินค้า คง
คลังซึ่งจะต้องควบคูไ่ ปก ับระบบการผลิตแบบมีสต็อกน้อยที่สุด ภายใต้การผลิตแบบ Demand Push ซึ่ง
เป็ นรู ปแบบการผลิตโดยเอา Production เป็ นศูนย์กลาง จะเป็ นการผลิตโดยการคาดเดาปริ มาณความ
ต้องการของลูกค้า โดยการพยากรณ์ ที่ดีจะต้องเป็ นการคาดคะเนความต้อ งการของตลาดรวม เรี ยกว่า
Aggregate Demand Planning ซึ่งเป็ นการวางแผนระยะยาว สามารถเลือกใช้การสารวจหรื อการให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลลูกค้า (CRM : Customer Relationship Management) และจากการสัมภาษณ์ และแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลก ับซัพพลายเออร์ (SRM : Supplier Relationship Management) ซึ่งการพยากรณ์ ความต้องการของ
ลูกค้า จะถือเป็ นพื้นฐานสาคัญของการนาข้อมูลไปวิเ คราะห์ร่วมก ับวิธีการอื่นๆ ในการลดสินค้า คงคลัง
2.7 การลดสิ นค้ าคงคลั ง มีดงั นี้
2.7.1 การส่ งมอบแบบทันเวลา หรื อ Just in Time Delivery หมายถึง การส่งมอบสินค้าแบบ
ทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงความต้องการและเงื่ อนไขของลูกค้า
JIT ถูกใช้เ ป็ นกลไลในการขับเคลื่อ นระบบการผลิต ที่เ ป็ น การประหยัด จากการส่ง มอบที่
ทันเวลา คือ รับมอบวัตถุดิบเมื่อจะผลิตจริ งและผลิตเมื่อจะมีการส่ง มอบสิ นค้าให้ลูกค้า หลักการดีแต่
ทางปฎิบตั ิทาได้ยาก แต่จะให้ประสบความสาเร็ จต้องทาร่วมก ับระบบการผลิตแบบลีน
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2.7.2 การผลิ ตแบบลี น (Lean Production) คือ ระบบการผลิตแบบพอเหมาะ มีแนวคิดที่มงุ ่
สร้างสายการไหลของผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่าโดยปราศจากการขัดจังหวะ การไหลทีละ
ชิ้น (One-Piece Flow) มีระบบการผลิตแบบดึ ง มีกลไกที่สง่ ทอดมาจากความต้อ งการของลูก ค้า การ
ปฎิบตั ิงานส่วนของการผลิต จะต้อ งมีการประสานงานก ับทุกฝ่ ายในองค์กรแบบบรู ณาการมีเ ป้ า หมาย
ร่วมก ันตั้งแต่ลูกค้าได้สงั่ ซื้ อ จนถึงเมื่อนแผนกการเงิ นรับเงิ น จากลูกค้า โดยมีเ ป้ าหมายคือต้องการลด
ช่วงเวลาให้สน้ ั ลงด้วยการกาจัดความสูญเปล่าที่ไม่เ พิม่ มูลค่า
การผลิตแบบลีน มุง่ ที่สต็อกหรื อ Inventory โดยการผลิตต่อเมื่อลูกค้ามีคาสัง่ ซื้อ การที่จะลด
ขนาดของสต็อก จะต้องมีระบบการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้มีความยืดหยุน่ และง่ายต่อการปรับเปลี่ ย น
โดยจะต้องมีการมอบหมายงานให้พนัก งานมีการทางานเป็ น กลุม่ และรั บผิดชอบร่ว มก ัน โดยลดระดับ
การบังคับบัญชาให้ส้นั ที่สุด
2.7.3 ปริ มาณการสั่ งซื ้ อที่ มีต้นทุนตา่ ที่ สุดในแต่ ละครั้ ง (Economic Order Quantity: EOQ )
ซึ่งถ้าผู ป้ ระกอบการสามารถคานวณหาปริ มาณการสัง่ ซื้อที่ทาให้ท้งั ต้นทุน ในการสัง่ ซื้อ และต้นทุนใน
การเก บ็ รัก ษานี้ไ ด้ ก จ็ ะท าให้ท ราบว่าเมื่ อสิ น ค้าในคลังสิ น ค้าถู กขายออกไปจนหมด จะต้อ งสัง่ ซื้อ
สินค้าเข้ามาใหม่ในจานวนเท่าใดจึงจะประหยัดที่สุด
2.7.4 การส่ งมอบแบบกันบัง (Kanban Method) เป็ นแนวคิดที่ตอ่ ยอดมาจาก EOQ ซึ่งจะเอา
การผลิ ต เป็ น ศู น ย์ก ลาง แต่ระบบ Kanban จะใช้ค วามต้อ งการของลู ก ค้า เป็ น ศู น ย์ก ลางโดยจะวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องก ับแผนการส่ง มอบ เป็ นการผลิตซึ่งมีการจัดการปริ มาณวัตถุดิบที่รับเข้า มา
ในแต่ละวันให้เ ท่าก ับปริ มาณสินค้าที่สง่ มอบในแต่ละวัน
ปรัชญาในการผลิตต่อเมื่อมีคาสัง่ ซื้อและมีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบเข้าไปสายการผลิ ต
โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านเข้าไปเกบ็ ในคลังสินค้า ระบบ Kanban จึงไม่มีท้งั วัตถุดิบคงคลังและสินค้าคงคลัง
2.7.5 บทบาทของการจั ดซื ้ อ ในการลดสิ น ค้ า คงคลั ง การจะลดสิ น ค้าคงคลัง ไปสู ่จุดที่มี
ความสมดุ ล ทั้ง การส่ง มอบสิ น ค้า ให้ลู ก ค้า ตรงเวลาและต้น ทุน ของการเก บ็ สิ น ค้าคงคลัง ที่ ต่าสุด
จาเป็ นต้องอาศัยร่วมมือของหน่วยงานจัดซื้อ
ภาระกจิ ของแผนกจัดซื้อ เป็ นก ิจกรรมที่จดั การความสมดุลระหว่างซัพพลายเออร์ และลูกค้า
เป็ นหน่วยงานอยูต่ รงรอยต่อของโซ่อุ ปทานและมี ผลโดยตรงก ับความบล้มเหลวของการจัดกา รซัพ
พลายเออร์ และโลจิสติกส์
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2.7.6 การบริ หารจั ด การล ดระยะเวลา ส่ งมอ บสิ นค้ า ขอ งคู่ ค้ า (Vendor Lead Time
Managament : VMI) คือ การบริ หารจัดการที่มีการปฏิ สัมพัน ธ์เ ชิง บรู ณาการก ับคูค่ า้ ในโซ่อุป ทานใน
ลักษณะที่จะให้มีการส่งมอบวัตถุดิบที่เ ป็ น Daily made to order ซึ่งการจะดาเนินการดังกล่าวได้จะต้อ ง
มี ก ารบริ ห ารจัดการ Lead Time GAP ไม่ใ ห้เ ป็ นอุ ป สรรคต่อการส่ง มอบสิ น ค้า ที่ เ ป็ น Just in Time
Deliver ให้เ ป็ นหน้าที่ของคูค่ า้ ที่เ ป็ น Vendor ในต่างประเทศจะต้องเป็ นผู บ้ ริ หารจัดการสินค้าคงคลัง ใน
ส่วนของตนเอง โดยบริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เ ป็ น Surplus Stock โดยชาระค่าสินค้าเฉพาะสิน ค้า
ที่มีการส่งมอบเป็ นรายวัน หรื อสินค้าที่สง่ มอบโดยตรงเข้าไปในสายการผลิต ไม่ใช่เ ข้าไปเก ็บในสต็อก
สินค้า
2.7.7 การวางแผนการใช้ ทรั พยากรการผลิ ต MRP (Manufacturing Resource Planning) เป็ น
ระบบที่ ใ ช้ใ นงานบริ ห ารการผลิต ในธุ ร ก ิจประเภทอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เป็ นระบบที่ ช ่วยในการ
วางแผนเกยี่ วก ับความต้องการใช้วตั ถุดิ บว่าใช้ในช่ว งใดบ้าง ปริ มาณเท่าใด นาไปใช้ในเงื่ อนไขอะไร
(ผลิต, ขาย) เพื่อให้ปริ มาณสินค้าคงคลังอยู ่ในระดับที่เหมาะสม (ไม่สูงหรื อต่าเก ินไป) รวมไปถึงการ
จัดการเรื่ อง เงิ นทุน แรงงาน และเครื่ องจักร และ การจัดการวางแผน และ ควบคุมการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบ MRP มี หลัก การทางานโดยสรุ ป อย่า งไรวัตถุ ประสงค์ ห ลัก ในธุ รก จิ การผลิต คือ
ต้องการผลิตสินค้าให้ทนั เวลาและเพียงพอก ับความต้องการของลูกค้า โดยควบคุมให้เ ก ิดความเสียหาย
น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด การทางานของระบบ MRP โดย เริ่ มจากปริ มาณสินค้า
ทั้งหมดที่ตอ้ งการ โดยคานวณจากจานวนยอดขายทั้งหมดที่ลูกค้า สัง่ ซื้อเข้ามา จานวนยอดสินค้าที่ค ้า ง
ส่ง และ ปริ มาณการใช้สินค้าในกรณี อื่นๆ เมื่อได้ยอดสินค้าทั้งหมดแล้ว จากนั้นกจ็ ะต้องตรวจสอบก บั
สินค้าในคลังสินค้า สาเร็ จรู ป พร้อมขาย ว่ามีจานวนเพียงพอหรื อไม่ ถ้ามีเ พียงพอ ก ็จะจัดเตรี ยมสิ น ค้า
และ จัดส่งสินค้า ให้ลูกค้า แต่ถา้ หากสินค้ามีไ ม่พ อที่จ ะส่งให้ลูก ค้า ก ็จะต้องทาการวางแผนกา รผลิ ต
สิ น ค้า ตามจ านวนที่ ยงั ขาดอยู ่ โดยการวางแผนเกยวก
ี่ ับความต้องการวัตถุ ดิบ ว่า จะต้อ งใช้วตั ถุดิบ
อะไรบ้าง จานวนเท่าไร และต้องใช้เ วลาใดบ้าง ใช้เ ครื่ องจักรไหนบ้าง ใช้พนักงานเท่าไหร่ โดยคานวณ
จากรายการวัตถุดิบ (Bill of Material) ซึ่ง ได้กาหนดว่าสินค้าสาเร็ จรู ปแต่ละชนิดประกอบด้วยวัต ถุ ดิ บ
อะไรบ้าง และ รายการใช้วตั ถุดิบในกรณี อื่นๆ เมื่อได้วตั ถุดิบทั้งหมดแล้ว กจ็ ะต้องมาตรวจสอบวัตถุดิ บ
ว่ามีเ พียงพอหรื อไม่ โดยตรวจสอบจาก ยอดคงเหลือของวัตถุดิบคงคลัง และ รายการวัตถุดิบที่คา้ งรั บ
จากการสัง่ ซื้อ (อยู ่ ในระหว่างการจัดส่งจากผู จ้ าหน่าย) ถ้าวัตถุดิบเพียงพอ กเ็ บิกวัตถุดิบไปผลิตสิน ค้า
ตามแผนการผลิต ขบวนการผลิต และ การควบคุมการผลิต เมื่อผลิตเสร็ จก ็จัด ส่ง สิ นค้า ให้ก ับลู ก ค้า
ระบบกเ็ ชื่อมต่อไปยังการบริ หารข้อมูลทางด้านต้นทุน บัญชี และการเงิ น
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2.8 ประโยชน์ข องระบบ MRP
1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบและรวมถึงการได้
ผ่านการใช้งานจริ งมาแล้วจากโรงงานที่นาไปใช้ซ่ งึ ได้ผลเป็ นที่นา่ พอใจเป็ นอย่างมาก
2. ช่วยลดปั ญหาที่เ กดิ จากการบริ หาร กระบวนการ วัสดุ เครื่ องจักร
3. เป็ นที่เ กบ็ องค์ความรู ้ขององค์กร เช่น มาตรฐานการผลิต (BOM) วิธีการบริ หารจัด การ
คลังสินค้า วิธีสงั่ ซื้อ สัง่ ผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. สามารถเรี ยกดูรายงานในการสรุ ปผลได้ ณ ตอนนั้นเลย แม้จะอยูต่ า่ งประเทศ
5. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ สินค้า ด้วยนโยบายการบริ หารแบบ FIFO ,L4L ,EOQ ,ROP
6. สามารถท างานได้ทุ ก ที่ ทุ กเวลาผ่า นเครื อ ข่ายอิน เทอร์ เ น็ ต สามารถที่ จ ะตรวจสอบ
กระบวนการต่างๆได้เ หมาะสมสาหรับผู บ้ ริ หารที่ตอ้ งการนาเสนอสินค้าให้แก ่ลูกค้าปั จจุบ ันหรื อ ลู ก ค้า
ในอนาคต ด้วยข้อมูลที่มีอยูจ่ ริ ง
7. กาหนดระยะเวลาการส่ง สิ นค้าได้ถูก ต้องมากยิ่ง ขึ้น ก ่อนผลิตจริ งจะได้ไม่ถูกปรั บ และ
สูญเสียความน่าเชื่อถือเมื่อกาหนดเวลาแล้วส่งสินค้าไม่ทนั
8. สามารถเทียบน้ าหนัก Supplier ก ับทางองค์กรของตัวเองได้วา่ น้ าหนักแตกต่างก ันจะมีผ ล
ต่อจานวนคงคลังและราคาซื้อขายหรื อไม่
9. จานวนการใช้งานของคนไม่จาก ัดผู ใ้ ช้งานเพิ่ ม USER ได้เ องมีรูปภาพของชื่อผู ใ้ ช้แ ต่ล ะ
คนและลายเซ็น
10. รองรับการทางานให้สอดคล้องก ับ ISO โดยตอบคาถาม ISO ได้ไม่ตอ้ งกลัวผิด
11. พนักงานจะมีความรู ้ และศักยภาพมากขึ้นเพื่อช่วยการจัดการงานในหน้าที่ของตัวเองได้
เป็ นอย่างดี
2.9 ลั กษณะของสิ นค้ าที่เป็ น Dead Stock
Reject cargoes
สินค้าคืนจากลูกค้าและขายไม่ได้
Damage cargoes
สินค้าเสียหาย
Out of date goods
สินค้าล้าสมัยขายไม่ได้
Slow move cargoes
สินค้าซื้อมากแต่ใช้นอ้ ย (จนไม่ใช้)
Sleepy cargoes
สินค้าไม่เ คลื่อนไหว (ตลอดกาล)
Scrap & waste cargoes เศษซาก/ของเสีย
Cargoes on paper
สินค้ามีแต่ในบัญชีแต่สินค้าจริ งไม่มี
Non value cargoes
สินค้าไม่มีราคา (แต่ทางบัญชียงั คงมีมูลค่า)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั วิทย์คอร์ ป โปรดักส์ จำก ัด เลขที่ 77/113 อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนกรุ ง
ธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุ งเทพมหำนคร 10600 โทรศัพท์ 02-440-0809 แฟกซ์ 02440-0827-8
เวลำปฏิบตั ิงำน (สำนักงำนใหญ่) จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 น. – 17.00 น.
(โรงงำน)
จันทร์ – เสำร์ เวลำ 8.30 น. – 17.00 น.

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั ของ บริ ษทั วิทย์คอร์ ป โปรดักส์ จำก ัด (สำนักงำนใหญ่)
3.2 ลั กษณะการประกอบการ
บริ ษทั วิทย์คอร์ ป โปรดักส์ จำก ัด ก ่อตั้งขึ้นในปี 2529 เพื่อดำเนินธุรก ิจจัดจำหน่ำยวัตถุดิบที่
ใช้ใน อุตสำหกรรมพื้นฐำนหลัก สำยธุรก ิจของบริ ษทั ประกอบด้วยสำย ธุรก ิจเคมีภณั ฑ์ สำยธุ ร ก จิ
น้ ำมันหล่อลื่น และสำยธุรกจิ เหล็กและเฟอร์ โ รอัล ลอยด์ โดยฐำนลูกค้ำของบริ ษ ัทครอบคลุ มทั้ ง ใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้ำงองค์กรของบริ ษทั
3.4 ตาแหน่งและลั กษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำย : เจ้ำหน้ำที่สต็อกและต้นทุน
ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย :
1. ตรวจสอบเอกสำรกำรบันทึกบัญชีซื้อวัตถุดิบและสินค้ำสำเร็ จรู ปเพื่อขำย,
ตรวจสอบเอกสำรกำรรับ-จ่ำยสินค้ำภำยในคลัง, บันทึกและประมวลผลต้นทุนสินค้ำสำเร็ จรู ป
ที่ได้จำกกำรผลิต
2. ตรวจสอบรำยงำนใบเบิกผลิต (Work Order) ก ับ Stock Card
3. จัดทำรำยงำนสินค้ำสำเร็ จรู ปคงเหลือและวัตถุดิบคงเหลือประจำเดือน
4. จัดทำรำยงำนอำยุสินค้ำประจำเดือน
3.5 ชื่อและตาแหน่งพนักงานที่ปรึกษา
นำงสำวนัฎพร มโนรถพำนิช ตำแหน่ง หัวหน้ำแผนกบัญชีสต็อกและต้นทุน
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3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบัตงิ าน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 2 ก ันยำยน 2559รวมทั้งสิ้น 14 สัปดำห์
ตำรำงที่ 3.1 ตำรำงขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
พ.ค.59
1.รวบรวมข้อมูลของโครงงำน
2. วิเ ครำะห์ระบบงำน
3. ออกแบบระบบงำน
4. พัฒนำระบบ
5. จัด ท ำเอกสำรและน ำเสนอ
โครงงำน

มิ.ย.59 ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59 ต.ค.59

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การรวบรวมข้ อมูลของโครงงาน
ปฎิ บ ัติ ง ำนที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยพร้ อมศึ ก ษำหัวข้อ รำยงำนที่ เ หมำะสมโดยกำรสอบถำม
พนักงำนที่ปรึ กษำที่คอยให้ควำมรู ้เ พิ่มเติม
3.7.2 วิ เคราะห์ ระบบงาน
น ำข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ำกำรปฎิ บ ัติ ง ำนมำวิ เ ครำะห์ ว ่ำ มี ปัญหำหรื อ ไม่ อย่ำงไร โดยได้ปรึ กษำ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ เพื่อเลือกหัวข้อรำยงำน
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
ได้ทำกำรปรึ กษำก ับพนักงำนที่ปรึ กษำถึงปั ญหำที่เ กดิ ขึ้นจำกกำรปฎิ บตั ิงำนและได้ร วมก นั
ออกรู ปแบบรำยงำนที่ตอ้ งกำร
3.7.4 พัฒนาระบบ
ได้ทำกำรเกบ็ รวบรวมข้อ มูลกำรรับ สิ น ค้ำจำกกำรซื้อ -กำรผลิต และศึกษำข้อมูลเก ยี่ วก บั
วิธีกำรที่จะทำให้ได้มำซึ่งรำยงำนได้และลงมือปฎิบตั ิงำนจริ ง
3.7.5 จัดทาเอกสารและนาเสนอโครงงาน
ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่เ กยี่ วข้องก ับโครงงำนเพื่อให้ทรำบถึง วิธีกำรแก ้ไขปั ญหำและเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฎิบตั ิงำน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ฮำร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
3. กล้องถ่ำยรู ป
ซอฟแวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรม Verticent

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการจัดทารายงานอายุสินค้ า
ตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี ให้ตรงก ับเดือนปั จจุบนั ที่มีการรับสินค้า และมูลค่าให้ถูกต้อง
ตามใบสัง่ ซื้อ (Purchase Order) รวมทั้งตรวจสอบลายเซ็นผู ม้ ีอานาจอนุมตั ิ
4.1.2 ตรวจสอบ วัน /เดือ น/ปี ให้ต รงก ับเดื อนปั จจุ บ ันที่ ท าการผลิต อยู ่ และตรวจสอบ
รายการและจานวนที่ฝ่ายผลิตเบิกไปใช้ให้ถูกต้องตามใบ Blending และลายเซ็นผู ม้ ีอานาจอนุมตั ิการนา
สินค้าออกจากคลัง
4.1.3 ตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี ให้ตรงก ับเดือ นปั จ จุบ ันที่ ทาการ Repack กรณี มีการเปลี่ย น
บรรจุภณั ฑ์ตามความต้องการของลูกค้า หรื อกรณี บรรจุภณั ฑ์ชารุ ดและลายเซ็ นผู ม้ ีอานาจอนุมตั ิ

รู ปที่ 4.1 เอกสารใบ Blending , ใบรับสินค้า, ใบเบิกผลิต, ใบ Repack
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4.2 บันทึกและประมวลผลต้นทุนสิ นค้ าสาเร็จรูป
4.2.1 ทาการจดจานวนต้นทุนวัตถุดิบแต่ละสินค้าที่ประกอบเป็ น เนื้อน้ ามัน โดยนาต้นทุน
ทัง้ หมดบันทึกเข้าเป็ นเนื้ อน้ า มัน โดยการ Adjust Cost และกด Stock Calculate เรี ยก Stock Card เพื่อ
ตรวจสอบหลังจาการการใส่ตน้ ทุนว่าถูกต้อง
4.2.2 ทาการจดต้นทุนภาชนะบรรจุและใส่โสหุย้ การผลิต เพื่อจะบันทึกเป็ นสินค้าสาเร็ จรู ป
โดยการ Adjust Costและกด Stock Calculate เรี ยก Stock Card เพื่อตรวจสอบหลังจากการใส่ตน้ ทุ น ว่า
ถูกต้อง

รู ปที่ 4.2 หน้าจอการ Adjust Cost
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอการ Stock Calculate

รู ปที่ 4.4 รายงานสินค้าคงหลือ (Stock Card)
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4.3 สิ้ นงวดทาการ Stock Calculate สิ นค้ าทั้งหมด
4.3.1 ท าการเรี ยกรายงานใบเบิ กผลิ ต (Work Order) เพื่ อ ตรวจสอบว่า ถูก ต้อ ง ส่ว นต่าง
สินค้าสาเร็ จรู ปคงเหลือ คือ โสหุย้ การผลิตที่เราบันทึก
4.3.2 ทาการเรี ยกรายงาน Stock Card และนามาตรวจสอบก ับเอกสารใบรับ,ใบเบิกผลิต
ใบเบิก Repack ให้ครบถ้วน

รู ปที่ 4.5 รายงานใบเบิกผลิต
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4.4 ปิ ดบัญชีสินค้ าคงเหลื อปลายงวด
4.4.1 เรี ยกรายงานแยกประเภท ซื้อสินค้า กระทบยอดให้ตรงก ับใบรับที่บนั ทึกใน
Stock Card
4.4.2 เรี ยกค่าใช้จา่ ยรายเดือน เพื่อโอนค่าใช้จา่ ยเข้าโสหุย้ การผลิต
4.4.3 ปรับปรุ งส่วนต่างโสหุย้ การผลิตที่ประมาณการก ับค่าใช้จา่ ยรายเดือนที่เ ก ิดจริ งใน
ข้อ 4.4.2 เข้าต้นทุนขาย
4.4.4 เรี ยกรายงานสินค้าคงเหลือ และนามาบันทึกปิ ดสินค้าคงเหลือปลายงวด

รู ปที่ 4.6 รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ

6

4.5 ทารายงานอายุสินค้ า
4.5.1 นารายงานสินค้าคงเหลือข้อ 4.4.4 นามาจัดรู ปแบบเป็ นช่วงอายุสินค้า
4.5.2 นารายงาน Stock Card มา Sort & Filter เอาเฉพาะรายการที่เ ป็ นการรับจากการ ซื้ อ
สินค้า และการรับจากการผลิต
4.5.3 นาข้อมูลข้อ 4.5.2 มา PivoTable และนามา VLOOKUP ในข้อ 4.5.1 ข้อมูลนี้ถือเป็ น
อายุสินค้า 30 วัน และ ช่วงอายุอื่น นาข้อมูลที่มีการจัดทารายงานอายุสินค้าในเดือนก ่อนมา VLOOKUP
สินค้าที่เ หลือตามลาดับต่อไป

รู ปที่ 4.7 รายงานอายุสินค้า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั วิทย์คอร์ ป โปรดักส์ จาก ัด ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สต็อกและต้นทุน
ส่งผลให้เ กดิ ประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการวิเ คราะห์ปัญหาและการศึกษาข้อมู ลเกยี่ วก บั การแก ้ไขปั ญหาการบริ หารสิน ค้า คง
คลัง ทาให้บริ ษทั มีการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้น โดยมีปริ มาณสินค้าคงเหลื อ
ลดลงจากก ่อนหน้าที่ได้เ ริ่ มทาการวิจยั และนาไปปฎิบตั ิจริ ง
5.1.2 ข้ อจากัด
1. ปั ญหาความล่าช้าของการทางาน เนื่องจากบางครั้งมีความผิด พลาดของเอก สาร
หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน ก ่อให้เ กดิ ผลกระทบต่อการทางานไม่ตอ่ เนื่อง
2. เอกสารมีความหลากหลายในแต่ละกระบวนการผลิต แต่มีชื่อเอกสารที่เ หมือนก ัน
ทาให้ผูป้ ฎิบตั ิงานมีความสับสน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ฝ่ ายปฎิบตั ิงานคลังสินค้าควรมีการตรวจสอบเอกสารให้เ รี ยบร้อยก ่อนส่งเอกสาร
มายังสานักงานใหญ่
2. ควรมีการเขียนอธิบายกระบวนการผลิตให้ชดั เจน เช่น การ Repack, หรื อมีการ
สูญเสียระหว่างการผลิตเพื่อการทางานที่สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดี ของการปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษา
1. ช่วยให้เ กดิ ความรู ้ในการบริ หารจัดการคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น
2. สามารถวิเ คราะห์และแก ้ไขปั ญหาที่เ กดิ ขึ้นได้
3. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้ก ับงาน
5.2.2 ปั ญหาที่ พบของการปฎิบัติงานสหกิ จ
1. การทางานในช่วงแรกยังมีความสับ สนกระบวนการผลิตแต่ได้รั บคาแนะน าจาก
พนักงานพี่เ ลี้ยงจึงมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
2. เอกสารที่ได้รับจากฝ่ ายปฎิบตั ิงานคลังมีความผิดพลาดทาให้การทางานล่าช้า
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการกาชับให้พนักงานคลังสิ นค้ามีการตรวจสอบเอกสารให้ถูก ต้องก อ่ นส่ง
มายังสานักงานใหญ่
2. ควรให้พนักงานคลังเขียนอธิบายกระบวนการผลิต ที่เ อกสารว่าเป็ นการ Repack ,
มีการเบิกสินค้าที่เ กนิ ปกติเ ป็ นจานวนเท่าไรเนื่องจากการสูญเสียเพื่อความสะดวกในการทางานยิ่งขึ้น
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รู ปททีี กก.5.5 นนักั ศศึึกษาขณะปฏิ
ษาขณะปฏบิ ตั ิงาานสหก
นสหกจศึ
ิ กษา 5
ิจศึ

รู ปที ก.6 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงานสหก ิจศึกษา 6
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ษาขณะปฏบิ ตั ิงานสหก
านสหกจิจศึ
ิ ศกึ ษา 3
รูรู ปทีที กก.3.3 นันกั ศึศกึ ษาขณะปฏิ

รู ปที ก.4 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงานสหก ิจศึกษา 4
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รู ปที ก.1 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงานสหก ิจศึกษา 1

รู ปที ก.2 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงานสหก ิจศึกษา 2
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