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บทคัดยอ 
 
  หางหุนสวนจํากัดโรงงานน้ําตาลสดสเตอริไลส  เปนผูผลิตและผูจําหนายเครื่องดื่มน้ําผัก  
ผลไมและน้ําสมุนไพรบรรจุขวดแกว  ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ สินคาประกอบดวย 
น้ําตาลสดมะพราว น้ํามะตูม น้ํามะขาม และน้ําตะไคร  ขณะที่ผูจัดทําไดปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนก
บัญชี  พบวา  โรงงานซื้อขวดแกวเกาที่ผานการทําความสะอาดแลวเปนจํานวนมากเพื่อใหไดราคาที่
ถูกที่สุด  วันสงมอบสินคาพนักงานคลังสินคาไมสามารถตรวจสอบคุณภาพสินคาทั้งหมดไดทันที  
และไมไดจัดทํารายงานการรับสินคาและผูจําหนาย  ดวยเหตุนี้ไมสามารถตรวจสอบยอนกลับ
แหลงที่มาได   ขวดจํานวนมากที่ไมไดคุณภาพถูกขายเปนเศษซากในราคาที่ต่ํามาก   

 
  โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ  การบริหารคลังสินคาและสินคาคง
คลัง  และลดคาใชจายตางๆ  โดยทําการศึกษาระบบการสั่งซื้อสินคา  การบริหารคลังสินคาและ
สินคาคงคลัง  การจัดทํารายงานการรับและตรวจสอบคณุภาพขวดเพื่อยอนกลับแหลงที่มา  ผลลัพธ
ที่ไดจากการศึกษาคือ การบริหารคลังสินคาและสินคาคงเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดคาใชจาย
และเพิ่มกําไรใหธุรกิจได  
 
คําสําคัญ:  การจัดซื้อ ขวดแกวใชแลว การตรวจสอบคุณภาพสินคา   
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Abstract 
 

Namtarnsod Sterilized Partnership Ltd. is a manufacturer and a beverage distributor of 
vegetables, fruits, and herb juice in glass bottles for both the domestic and international markets. 
The products consists of  coconut nectar, bael fruit juice, tamarind juice, and lemongrass juice.  
While attending the internship under the cooperative education program at the accounting 
department, the author found that the factory bought a lot of cleaned glass bottles in order to get 
the lowest price.  On the delivery date, the warehouse staff could not immediately inspect the 
product quality and did not prepare the reports of receiving of products and suppliers, this caused 
inventory to not be traced to their sources. Many used bottles were not of quality, so, they were 
sold as scrap at very low price. 
 

 This project was designed to increase the efficiency of purchasing, warehouse 
management and inventory, and reduce expenses, through studying the process of purchasing, 
warehouse management and inventory, and preparing the reports for receiving and quality 
inspection of used glass bottles for traceability of  sources. The results showed that the warehouse 
management and inventory were more efficient,  reduced expenses and increased profit for 
business. 
 

Keywords: Purchasing, Used glass bottles, Quality inspection 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.l  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

          สถานประกอบการประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองดื่มน้้าผลไม้และน้้าสมุนไพรบรรจุขวดแก้วซึ่ง

ท้าให้มีอายุการเก็บรักษา 1ปี และน้าออกจ้าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งขวดแก้วที่กิจการ

น้ามาใช้บรรจุสินค้าเป็นขวดรีไซเคิลโดยการรับซื้อจากร้านขายขวดเก่า  ซึ่งร้านขายขวดเก่าจะหาซื้อ

ขวดเก่าจากแหล่งต่างๆ แล้วน้ามาล้างท้าความสะอาดและคัดขวดตามคุณภาพที่กิจการต้องการ  คือ

ขวดแก้วต้องล้างให้สะอาด ปากขวดไม่บิ่น หรือร้าว  ซึ่งร้านขายขวดเก่าจะจัดส่งขวดแก้วให้กับ

กิจการโดยการบรรจุใส่กล่องกระดาษกล่องละ 24 ใบ  และน้าส่งถึงกิจการ  กิจการจะสั่งซื้อขวด

แก้วจากร้านขายขวดเก่าหลายรายเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณที่ต้องการใช้และเพื่อให้มีอ้านาจต่อรอง

เร่ืองราคาและคุณภาพ   ซึ่งคุณภาพขวดแก้วของร้านขายขวดเก่าแต่รายที่ทางกิจการรับซื้อ หรือแต่

ละคร้ังที่มีการรับซื้อคุณภาพไม่เหมือนกัน  บางครั้งคุณภาพดีตามที่กิจการก้าหนด  บางคร้ังมีขวด

แก้วช้ารุด คือปากขวดบิ่น ร้าว จ้านวนมาก  ขวดแก้วเป็นคราบสกปรกล้างไม่ออก เพราะในการ

จัดส่งขวดแก้วแต่ละคร้ังจะมีจ้านวนมาก หากจะตรวจสอบคุณภาพทุกกล่อง ณ วันรับสินค้าเป็นไป

ได้ยาก เพราะต้องใช้เวลานานมากและมีค่าใช้จ่ายสูง  ดังนั้นกิจการจะใช้วิธีตรวจเช็คคุณภาพก่อน

เข้ากระบวนการผลิต   เมื่อตรวจพบขวดแก้วไม่มีคุณภาพต้องคัดออกไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตได้  ซึ่งท้าให้กิจการต้องรับภาระค่าเสียหายดังกล่าวเน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็น

ขวดแก้วที่กิจการรับซื้อมาจากร้านขายขวดเก่ารายใด และซื้อมาเมื่อไหร่ จึงไม่สามารถส่งคืนขวด

แก้วที่ไม่ได้คุณภาพแก่ร้านขายขวดเก่าได้  กิจการจึงต้องน้ามาขายเป็นเศษแก้วแตกในราคากิโลกรัม

ละไม่กี่สตางค ์

          จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของขวดแก้วแต่ละล็อตที่เรา

ท้าการตรวจสอบคุณภาพว่าซื้อมาจากร้านขายขวดเก่ารายใด ซื้อมาเมื่อไหร่ เมื่อพบปัญหาว่าขวด

แก้วไม่มีคุณภาพดังกล่าวจะได้แจ้งให้ร้านขายขวดเก่ารับผิดชอบในความเสียหายนั้น  เพราะกิจการ

มีหลักฐานแน่ชัดและเป็นระบบที่น่าเชื่อถือ   ข้าพเจ้าจึงได้น้าเสนอโครงการ “การตรวจรับและ
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เบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับแหล่งท่ีมา”  แก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  ซึ่งผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ในการจัดท้าโครงงานดังกล่าวนี้ 

               

 

 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

          (1)  เพื่อให้สามารถควบคุมการตรวจรับขวดแก้วและตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณขวด

แก้วที่รับซื้อ 

          (2)  เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของขวดแก้วที่น้าเข้าสู่กระบวนการผลิต และสามารถตรวจสอบ

ประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับคุณภาพขวดแก้วที่ใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละงวดได้ 

          (3)  เพื่อให้เอกสารมีความรัดกุมและน่าเชื่อถือ ส้าหรับขวดแก้วที่ไม่มีคุณภาพส่งคืนให้ซัพ

พลายเอ่อร์แต่ละราย 

          (4)  เพื่อให้มีการเบิกใช้ขวดแก้วมีการหมุนเวียนตามวิธี เข้าก่อน-ออกก่อน   

          (5)  เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลับประวัติของซัพพลายเอ่อร์แต่ละราย เกี่ยวกับ  

ประมาณการรับซื้อ ราคา และคุณภาพของขวดแก้ว 

          (6)  เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจเช็คคุณภาพขวดแล้ว 

    

รูปท่ี 1.1  รูปของร้านขายขวดเก่าน าขวดแก้วมาส่ง 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

         (1)  จัดท้าเอกสารและขั้นตอนการตรวจรับขวดแก้วจากลูกค้า  ตลอดจนการเบิกขวดแก้วมา

ตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้ากระบวนการบรรจุสินค้า 

          (2)  จัดท้าระบบการจัดเก็บและเบิกใช้ขวดแก้วตามวิธี เข้าก่อน-ออกก่อน    

          (3)  จัดท้าการบันทึกข้อมูลประวัติของคุณภาพขวดแก้วของร้านขายขวดเก่าแต่ละราย  ให้มี

ความเข้าใจง่ายและสะดวกในการใช้ปฏิบัติงาน   

          (4)  วางขั้นตอนการท้างานให้เหมาะกับลักษณะงาน ช่วยลดเวลาการท้างาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท้างาน 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีได้รับ 

          (1)  ท้าให้สามารถควบคุมและสอบยันความถูกต้องในการตรวจรับขวดแก้วของพนักงาน 

และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณขวดแก้วตามใบส่งสินค้า 

          (2)  เมื่อเบิกขวดแก้วมาใช้ในกระบวนการผลิตจะท้าให้สามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นขวดแก้ว

ของร้านขายขวดเก่ารายใด ซื้อมาเมื่อใหร่ หากขวดแก้วไม่มีคุณภาพหรือช้ารุดเสียหายจะได้แจ้งให้

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและด้าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 

         (3)  ท้าให้มีเอกสารรัดกุม น่าเชื่อถือในกรณีขวดเปล่าไม่ได้คุณภาพ เพื่อให้ร้านขายขวดเก่าทุก

รายมั่นใจว่าขวดไม่มีคุณภาพที่ทางกิจการส่งคืนนั้นได้รับซื้อมาจากร้านของตนเองจริงมิใช่เป็นของ

ร้านขายขวดเก่ารายอ่ืน  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาข้อขัดแย้งในอนาคต 

          (4)  ท้าให้เกิดการหมุนเวียน ขวดไม่ค้างสต็อกไว้นานซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เพราะหากขวด

เก็บไว้นานๆอาจมีฝุ่นจับ กิจการจะต้องใช้เวลาในการล้างท้าความสะอาดมากขึ้น 

          (5)  สามารถตรวจสอบประวัติได้ว่าคุณภาพขวดแก้วของร้านขายขวดเก่าแต่ละรายมีคุณภาพ

เป็นอย่างไร เพื่อใช้ในการพิจารณาในการสั่งซื้อและต่อรองด้านราคากับร้านขายขวดเก่า 
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         (6)  สามารถลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการท้างานของขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพขวด

แก้วได้ 

 

                   

 

 

รูปท่ี 1.2  รูปการขนถ่ายขวดแก้วจากรถของร้านขายขวดเก่าที่น าขวดแก้วมาส่ง 



บทที่ 2   

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

ลักษณะและความส าคัญของระบบสินค้าคงคลัง  

          1.มีการก าหนดหน้าที่และแผนการด าเนินการต่าง ๆ 

          2.มีการก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการบัญชีสินค้าคงคลัง 

         3.มีการควบคุมสินค้าคงคลังที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และนโยบายของผู้บริหารแต่ละ

ระดับ 

          4.มีความแตกต่างระหว่างสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้กับสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงน้อยที่สุด 

          5.มีข้อมูลสินค้าคงคลังที่สามารถวินิจฉัยสั่งการด้านธุรกิจในเวลาที่ต้องการ 

 

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ 

          1.เพื่อรักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การเดิน

เคร่ืองจักร ฯลฯ ให้สม่ าเสมอ 

         2.ท าให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณ(Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินค้าจ านวนมากต่อคร้ัง   

         3.เพื่อเก็บไว้ส าหรับในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานทั้งกรณีที่คาดว่าจะมีความ

ต้องการเพิ่มขึ้นตามปกต ิ และกรณีวัสดุและสินค้านั้นอาจเกิดการขาดแคลนชั่วคราว 

          4.เพือ่เก็บไว้ส ารองในกรณีที่ความต้องการของลูกค้าหรือการจัดส่งสินค้าจาก  Supplier  มี

ความไม่แน่นอน 
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องค์ประกอบในการด าเนินการระบบสินค้าคงเหลือ 

 การจัดการสินค้าคงเหลือ 

 ระบบคอมพิวเตอร์ 

 ความถูกต้องของข้อมูล 

 การสนับสนุนจากผู้บริหาร 

 ความรู้ของผู้ใช้ระบบสินค้าคงคลัง 

          การจัดระบบสินค้าคงคลังการด าเนินงานในระบบสินค้าคงคลังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ – 

ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง -  การจัดการสินค้าคงคลัง 

          1.ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง  ประกอบด้วย 

             1.1  การรับสินค้าเข้าสู่ระบบ 

             1.2  การเบิกสินค้าออกจากระบบ 

             1.3  การรับคืนสินค้าและส่งคืนสินค้า 

             1.4  คลังสินค้าคงเหลือ โดยในคลังสินค้าคงเหลือจะมีการปฏิบัติดังนี้ 

                    1) การจัดให้มีปริมาณสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ 

                    2) การจัดท าข้อมูลรายงานสินค้าคงคลังต่อผู้บริหาร 

                    3) การดูแลเก็บรักษาและขนย้ายสินค้า 

                    4) การตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า 

          2. การจัดการสินค้าคงคลัง 

             การจัดการสินค้าคงคลัง หมายถึง การดูแลและการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพที่

เหมาะสมไปจนถึงการขนส่งทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 

          ขั้นตอนของการจัดการสินค้าคงคลัง 

          2.1  การวางแผนสินค้าคงคลัง หมายถึง  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ

จัดการสินค้าคงคลัง 

         2.2  การควบคุมสินค้าคงคลัง หมายถึง การตรวจสอบวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 
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การจัดการปริมาณสินค้าคงคลัง มีการจัดการดังนี้ 

          1. ก าหนดประเภทสินค้าที่จัดเก็บในคลังสิตค้า 

          2. การวัดระดับปริมาณสินค้าในคลังสินค้า 

          3. การเปรียบเทียบและประเมินผล 

          4. การหาวิธีแก้ไข 

 

การควบคุมประเภทสินค้า 

          การก าหนดปริมาณสั่งซื้อ อาศัยปัจจัยในด้านต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง 2 ประเภท คือ ต้นทุนใน

การสั่งซื้อ และต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง 

          การก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่ สามารถก าหนดได้จาก เวลารอคอย และอัตราการใช้สินค้าเฉลี่ยต่อ

วัน 

         การควบคุมสินค้าคงคลังมีประโยชน์ได้หลายประการ คือ   ลดต้นทุนป้องกันการเก็บสินค้า

นานแล้วเสื่อมคุณภาพ   ลดต้นทุนในการเก็บรักษา ป้องกันการทุจริต การผลิตเป็นไปอย่าง

สม่ าเสมอ มีสินค้าเสนอขายลูกค้าตลอดเวลา 

         ท่ีมา  http://istockexpress.blogspot.com 

 

การบริหารจัดการวัสดุคงเหลือ 

 มีระบบการพยากรณ์ความต้องการใช้ที่เชื่อถือได้  

 สามารถประมาณการต้นทุนที่เกี่ยวกับวัสดุคงเหลือได้ ได้แก่ 

 ต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้วัสดุหรือสินค้า 

 ต้นทุนการเก็บวัสดุคงเหลือ 

 ต้นทุนในการสั่งซื้อต่อคร้ัง 

 ต้นทุนกรณีเกิดการการขาดแคลนวัสดุ 

 มีระบบในการควบคุมการตรวจรับและเบิกจ่ายวัสดุ พร้อมตรวจนับวัสดุคงเหลือ 

 มีระบบการจัดหมวดหมู่วัสดุคงเหลือที่เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
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 มีการจัดท าประวัติการสั่งซื้อวัสดุแต่ละประเภท 

 มีการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อต่อคร้ังที่เหมาะสมกับปริมาณความต้องการและมีต้นทุน

ต่ าสุด  

 

ระบบการควบคุมและตรวจนับวัสดุคงเหลือ 

          ระบบวัสดุคงเหลืออย่างต่อเนื่อง(Continuous Inventory System Perpetual System)   

          เป็นระบบวัสดุคงเหลือที่มีบันทึกบัญชีทุกคร้ังที่มีการรับและจ่ายวัสดุ  บัญชีวัสดุคงเหลือจะ

แสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงทุกครั้งที่เกิดรายการรับและจ่ายวัสดุ  ซึ่งเหมาะส าหรับวัสดุรายการที่มี

ความส าคัญต่อการผลิตที่ไม่สามารถปล่อยให้ขาดมือได้ 

          ดังนั้น  การน าระบบสารสนเทศต่างๆเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้รหัสแท่งหรือ

บาร์โค๊ต  จะช่วยให้การปฏิบัติมีความถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขี้น 

          ระบบวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นงวด(Perriodic Inventory System) 

          เป็นระบบวัสดุคงคลังที่มีการบันทึกบัญชีการรับและจ่ายวัสดุเป็นช่วงเวลา  เช่น ท าการตรวจ

นับและบันทึกบัญชีทุก 15 วัน หรือทุกสิ้นเดือน เป็นต้น   ระบบนี้จะเหมาะกับวัสดุที่มีการสั่งซื้อ

และเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่ 

         ข้อดีของระบบวัสดุคงเหลือแบบต่อเนื่อง 

         มีวัสดุคงเหลือเผื่อขาดมือน้อยกว่า  โดยจะเผื่อวัสดุไว้เฉพาะช่วงเวลารอคอยเท่านั้นเนื่องจาก

สามารถสั่งเพิ่มได้บ่อยคร้ัง  ในขณะที่การตรวจนับวัสดุคงเหลือเมือ่สิ้นงวดต้องเผื่อวัสดุคงเหลือไว้

ทั้งช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่างการสั่งซื้อเนื่องจากจะไม่สามารถสั่งซื้อได้ถ้ายังไม่ถึงช่วงเวลา

ที่ก าหนดไว้ 

          ข้อดีของระบบวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นงวด 

          1.ใช้เวลาในการสั่งซื้อน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมต่ ากว่าระบบต่อเนื่อง 

          2.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลวัสดุคงเหลือน้อยกว่า 
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ระบบการจัดเก็บวัสดุคงเหลือเป็นแบบหมวดเอบีซี 

         ระบบนี้เป็นวิธีการจัดเก็บวัสดุคงเหลือโดยแบ่งประเภทของวัสดุคงเหลือตามปริมาณและ

มูลค่าของวัสดุคงเหลือ เพื่อลดภาระในการดูแล เวลาในการตรวจนับ และควบคุมวัสดุคงเหลือที่มี

อยู่จ านวนมาก    

          ตัวอย่างการจัดเก็บวัสดุคงเหลือเป็นแบบหมวดเอบีซี 

           หมวด เอ  คือ วัสดุคงเหลือที่มีปริมาณน้อย  แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างสูง  ต้องควบคุมอย่าง

เข้มงวดมาก  บันทึกบัญชีทุกคร้ังที่มีการรับและการเบิกจ่าย    ต้องท าการตรวจนับบ่อยๆ เช่น ทุกวัน 

หรือทุก 10 วัน  ควรควบคุมระบบวัสดุคงเหลือแบบต่อเนื่อง 

          หมวด บี  คือ วัสดุคงเหลือที่มีปริมาณปานกลาง มีมูลค่ารวมปานกลาง  ควบคุมอย่างเข้มงวด

ปานกลาง  บันทึกบัญชีทุกคร้ังที่มีการรับและการเบิกจ่าย  ท าการตรวจนับเช่นเดียวกับ หมวด เอ  

แต่ความถี่น้อยกว่า เช่น ทุก 10 วัน หรือทุกสิ้นเดือน  ควรควบคุมระบบวัสดุคงเหลือแบบต่อเนื่อง    

          หมวด ซี  คือ  วัสดุคงเหลือที่มีปริมาณมาก  แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างต่ า  อาจไม่มีการบันทึก

บัญชีทุกคร้ังที่เกิดรายการเบิกจ่าย  จะจัดวางให้สะดวกต่อการเบิกใช้งาน ตรวจนับไม่บ่อยนักเพราะ

มีเป็นจ านวนมาก  ควรควบคุมระบบวัสดุคงเหลือแบบสิ้นงวด 

 

Lead Time & Its Impact 

          เวลาน า(Lead Time)  คือ  ช่วงเวลาตั้งแต่มีความต้องการใช้วัสดุคงเหลือ จนกระทั้งได้รับวัสดุ

คงเหลือ 

 

วัสดุคงเหลือท่ีเก็บส ารองเพื่อความปลอดภัย(Safety Stock) 

         วัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัย(Safety Stock)  เป็นวัสดุคงคลังที่ต้องส ารองไว้กันวัสดุหรือ

สินค้าขาดเมื่อวัสดุหรือสินค้าถูกใช้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
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         วัสดุคงคลังที่เก็บส ารองไว้โดยปริมาณของ Safety Stock   จะมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นกับความ

ไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการ  ถ้าปริมาณความต้องการวัสดุหรือสินค้า ในแต่ละช่วงเวลาไม่

สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน อาจต้องเก็บ Safety Stock  ในปริมาณมากขึ้น 

 

การก าหนดวัสดุคงเหลือท่ีเก็บส ารองเพื่อความปลอดภัย 

         ความถูกต้องในการพยากรณ์(Forecast Accuracy)  ถ้าความถูกต้องในการพยากรณ์มากจะช่วย

ให้ปริมาณ Safety Stock น้อยลง 

         เป้าหมายการบริการลูกค้า(Target service Level)  ถ้าเราตั้งเป้าหมายในการบริการลูกค้าไว้สูง  

เราจะต้องเก็บ Safety Stock  ในปริมาณมากขึ้น 

         ความถี่ในการเติมเต็ม(Replenishment Frequency)  ถ้าเราสามารถเติมเต็มวัสดุคงคลังได้บ่อยๆ 

เราจะสามารถลดปริมาณ Safety Stock ลงได้  เนื่องจากเรามีโอกาสถี่ขึ้นที่จะสั่งวัสดุหรือสินค้ามา

เพิ่ม 

          เวลาน าและความแปรปรวนของเวลาน า(Lead time & Its’ variability)  ถ้าเวลาน าในการเติม

เต็มวัสดุคงคลังลดลง  เราสามารถลดปริมาณ Safely Stock ลงได้  เนื่องจากเราสามารถสั่งวัสดุหรือ

สินค้ามาเพิ่มได้โดยใช้เวลาไม่นาน   

 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวัสดุคงเหลือ 

 ควรสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้าเมื่อไร บ่อยแค่ไหน(ความถี่)  และแต่ละคร้ังห่างกันเท่าไร

(Timing) 

 ควรสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้าคร้ังละเท่าไร(Quantity) 

 ควรมีวัสดุคงคลังส ารองไว้บ้างหรือไม่ ด้วยจ านวนเท่าใด(Safety Stock) 
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การก าหนดรอบเวลาในการเติมเต็มวัสดุคงเหลือ 

 การใช้การวางแผนความต้องการวัสดุ(Material requirement Planning) 

 การสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่(Reorder Point) 

 การสั่งเมื่อครบรอบเวลาในการสั่ง(Fixed-Order-Interval) 

 

การวางแผนความต้องการวัสดุ 

          แนวคิดของระบบ MRP  มุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้อง เพียงพอกับจ านวนที่ต้องการ  และใน

เวลาที่ต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีการประสานงานภายในระบบเป็นอย่างดี ระหว่างความต้องการของ

ใช้วัสดุ  และระยะเวลาในการได้รับมอบวัสดุ  โดยมีหน่วยงานกลาง เช่น ฝ่ายวางแผนช่วยในการ

ประสานและรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆ มาท าการประมวลผลและจัดท าเป็นแผนความต้องการ

วัสดุแต่ละรายการ   

          ผลจากระบบ MRP  จะเป็นรายงานที่บอกให้ทราบว่าจะต้องท าการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุ

อะไร จ านวนเท่าไร และเมื่อไร  โดยแผนการสั่งซื้อวัสดุทั้งหมดจะมีการก าหนดให้สอดคล้องกัน  

คือ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุขั้นสุดท้ายที่ก าหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก(Master Production Schedule) 

 

การวางแผนความต้องการใช้วัสดุ :  Input 

          ตารางการผลิตหลัก  เป็นตารางที่แสดงก าหนดการของรายการวัสดุที่เป็นความต้องการอิสระ

(Independent Demand)  ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัท โดยตารางการผลิตหลักจะบันทึก

ก าหนดการผลิตที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และจะแสดงให้ทราบว่า ต้องการจะผลิตอะไร จ านวน

เท่าไร และ เมื่อไร   

          บัญชีรายการวัสดุ(Bill of Material)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แฟ้มโครงสร้างผลิตภัณฑ์

(Product Structure Files)  จะบรรจุสารสนเทศที่เป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่าง

สมบูรณ์  โดยแฟ้มบัญชีรายการวัสดุจะบันทึกโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ทุกๆ รายการของบริษัท  
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รายละเอียดภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์จะแสดงให้ทราบถึงรายการวัสดุใช้ในการผลิต  พร้อมทั้ง

ปริมาณความต้องการใช้วัสดุแต่ละรายการที่จ าเป็นต่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหนึ่งหน่วย 

          แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงเหลือ(Inventory Record Files)  เป็นแฟ้มข้อมูลที่บันทึกรายการ

วัสดุแต่ละรายการที่คงคลังไว้อย่างสมบูรณ์ 

         ข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังที่จ าเป็นต่อการประมวลผลในระบบ MRP   สามารถแยกได้เป็น 2 

กลุ่มหลัก คือ  กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และกลุ่มที่ค่อนข้างคงที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว

หรือเปลี่ยนแปลง 

แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงเหลือ 

          ข้อมูลพัสดุคงเหลือที่แสดงสถานะจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา(Status Data)  เมื่อเกิด

รายการรับเข้า หรือการจ่ายออกพัสดุคงเหลือ 

 แผนการสั่งซื้อ(Planed order Releases) 

 พัสดุคงคลังในมือ(Inventory on hand) 

 วัสดุระหว่างการสั่งซื้อ(Materials on order) 

 พัสดุคงคลังพร้อมใช้(Available Inventory) 

         ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการวางแผนที่ใช้ในระบบ MRP 

 ขนาดรุ่นการสั่ง(Lot sizes) 

 ช่วงเวลาน า(Lead Times) 

 ระดับวัสดุคงเหลือที่เก็บส ารองเพื่อความปลอดภัย(Safety Stock Level) 

 อัตราของเสีย(Scrap Rates) 

 อัตราผลได้(Yield) 
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การวางแผนความต้องการใช้วัสดุ :  Output 

          ผลได้จากระบบ MRP   จะออกมาในรูปของรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลในการจัดหาวัสดุแต่

ละรายการในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้วัสดุในแต่ละช่วงเวลา   ตามแผนการสั่งซื้อ 

หรือ สั่งผลิต 

 ใบสั่งซื้อ หรือ สั่งผลิต 

 การเปลี่ยนแปลงแผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

 ข้อมูลสถานะพัสดุคงเหลือ 

 

จุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ 

          จุดสั่งเติมเต็มวัสดุ หรือ สินค้าคงคลังใหม่(Reorder Point)   เป็นการบริหารจัดการวัสดุและ

สินค้าคงคลังโดยก าหนดจุดที่จะสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ไว้ล่วงหน้า 

          ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ 2 ตัวแปร  คือ อัตราความต้องการใช้วัสดุคงคลังและรอบเวลาน าในการ

สั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลัง(Lead Time) 

         ระดับวัสดุคงคลังรายการน้ันจะลดต่ าลงในช่วงสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังจนถึงระดับ

ต่ าสุดที่วางแผนไว้ และเมื่อถึงก าหนดเวลารับวัสดุหรือสินค้า จะท าการรับสินค้าเข้ามา 

 การรับวัสดุหรือสินค้าแต่ละคร้ังมีปริมาณที่จะท าให้มีวัสดุคงเหลือหรือสินค้าคงคลัง

ถึงระดับที่วางแผนไว้(Min-Max) 

 การรับวัสดุหรือสินค้าแต่ละคร้ังมีปริมาณคงที่ตาม lot size   ที่ก าหนดไว้ 

 

การสั่งเมื่อครบรอบเวลาในการสั่ง 

          ระบบนี้จะก าหนดช่วงห่างของการตรวจสอบระดับและสั่งวัสดุคงคลังแต่ละคร้ังเป็น

ระยะเวลาคงที่  หากระดับวัสดุคงคลังไม่เพียงพอกับความต้องการก่อนถึงก าหนดการตรวจสอบคร้ัง

ต่อไป  ให้ท าการสั่งวัสดุหรือสินค้ามาก่อนก าหนดการตรวจสอบได้ 
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          ความถี่ในการตรวจสอบและสั่งวัสดุหรือสินค้าจะแตกต่างกันตามประเภทของวัสดุหรือ

สินค้า  โดยเป็นการก าหนดจากฝ่ายวางแผน ปริมาณการสั่งวัสดุหรือสินค้าแต่ละรายการจะแตกต่าง

โดยปริมาณการสั่งจะเป็นการประมาณการล่วงหน้าและครอบคลุมความต้องการใช้เป็นระยะเวลา

สั้นๆ  เช่น สองสัปดาห์ สี่สัปดาห์ หรือ สิบสองสัปดาห์  โดยใช้การตรวจสอบระดับของวัสดุ

คงเหลือหรือสินค้าคงเหลือ เช่น การตรวจนับ การดูข้อมูลจากวัสดุคงคลังการ์ด การใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.1  ตัวอย่างแบบควบคุมทะเบียนวัสดุ(Stock card 



  

บทที่ 3   

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1  ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

          ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดโรงงานน้้าตาลสดสเตอริไลส์  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 15  หมู่ 4  ต.ดอนมะโนรา  

อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  75120   โทรศัพท์ 034-769154  แฟ็กซ์. 034-769156 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1  รูปสถานประกอบการ 
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3.2  ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

          ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเคร่ืองดื่มน้้าผลไม้และน้้าสมุนไพร คือ  น้้าตาลสด น้้ามะตูม น้้า

มะขาม และน้้าตะไคร้  บรรจุใส่ขวดแก้วขนาดบรรจุ 330 ซี.ซี.  จ้าหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “พระอาทิตย์กับมะพร้าว 9 ต้น”  ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่

ใช้ตั้งแต่เร่ิมต้นท้าธุรกิจ ซึ่งมีความผูกพันกับองค์กรอย่างมาก   และเครื่องหมายการค้า  “เน็กตร้า”  

ซึ่งตราสินค้าที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ 

 

                                                        

   

 

                  

 

 

            

 

  รูปท่ี 3.2  รูปผลิตภัณฑ์ของกิจการ 

น้้าตาลสด น้้าตะไคร้ น้้ามะขาม น้้ามะตูม 

บรรจุภัณฑ์สินค้า 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์การ 

          การบริหารงานขององค์การจะมีการแบ่งแยกการบริหารจัดการเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะงาน  

โดยการจัดงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันอยู่ในแผนกเดียวกัน 

          ฝ่ายผลิต  แบ่งเป็นหน่วยงานย่อยๆ คือ หน่วยควบคุมคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบ  หน่วย

ผลิต หน่วยปิดฉลาก และหน่วยซ่อมบ้ารุง 

          ฝ่ายการตลาด  แบ่งเป็นหน่วยงานย่อยๆ คือ หน่วยขายและหาลูกค้า  หน่วยส่งเสริมการขาย

และลูกค้าสัมพันธ์  หน่วยจัดส่งสินค้า 

          ฝ่ายจัดซื้อ  ท้าหน้าที่จัดหา จัดซื้อ วัสดุหรือ รายการต่างๆ ตามที่แผนกต่างๆ ต้องการ  โดยท้า

การสอบเทียบราคา จากซัพพลายเอ่อร์ต่างๆ เพื่อหาราคาเหมาะและคุณภาพที่เหมาะสม 

          ฝ่ายบุคคล  ท้าหน้าที่จัดหาพนักงาน และ ดูแล ให้ค้าปรึกษาพนักงานที่มีปัญหา พร้อมจัดหา 

จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายก้าหนด  และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับ

พนักงานในองค์กร 

          ฝ่ายบัญชีและการเงิน แบ่งเป็นหน่วยงานย่อยๆ คือ  หน่วยบัญชี ท้าหน้าที่บันทึกบัญชี จัดท้า

เอกสารรายการรับจ่ายแล้วจัดส่งให้แผนกการเงิน ติดตามหนี้สินที่ถึงก้าหนดช้าระแล้วแต่ลูกค้ายัง

ไม่ได้ท้าการช้าระเงิน   หน่วยการเงินมีหน้าที่รับจ่ายตามเอกสารอ้างอิงจากหน่วยบัญชี น้าเงินสดเข้า

บัญชีธนาคาร

 

หุ้นส่วนผู้จัดการ 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

ที่ปรึกษา 

รูปท่ี 3.3  รูปโครงสร้างองค์กร 
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3.4  ต้าแหน่งและลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

          ข้าพเจ้าท้าในหน่วยบัญชี มีหน้าที่บันทึกบัญชี จัดท้าเอกสารทางการบัญชีและเอกสารต่างๆที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน น้าส่งภาษีต่างๆ  อบรม

พัฒนาความรู้ทางการบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจการตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อหน่วยงาน

ราชการและประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ 

 

3.5  ชื่อและต้าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

         พนักงานที่ปรึกษาชื่อ นางสาวรวิศสกุล  ลิ้มไพบูลย์  ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

3.6  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

          ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 3 เดือน  เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30  พฤษภาคม  2559     ถึง    

วันที่ 2  กันยายน  2559  

 

3.7  ขั้นตอนและวิธีการด้าเนินงาน 

          3.7.1  รวบรวมข้อมูลความต้องการและศึกษาข้อมูลแผนกต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ระบบงาน 

         ความต้องการของผู้บริหาร คือ  ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสียหายจากการรับซื้อขวด

แก้วซึ่งเป็นภาชนะบรรจุสินค้าของกิจการซึ่งรับซื้อมาจากร้านขายขวดเก่าหลายรายซึ่งคุณภาพ

ต่างกันในและในแต่ละคร้ังที่รับซื้อคุณภาพก็ต่างกันเพราะเป็นขวดรีไซเคิลแต่การรับซื้อแต่ละคร้ังมี

เป็นจ้านวนมากเราไม่สามารถตรวจสอบขวดแก้วทุกใบได้ กิจการจะรู้ว่าขวดแก้วไม่ได้คุณภาพก็

ต่อเมื่อท้าการตรวจเช็คในช่วงกระบวนการผลิตก่อนที่จะน้าเข้าบรรจุสินค้า  ท้าให้ตรวจสอบไม่ว่า

เป็นขวดแก้วของร้านขายขวดเก่ารายใดเพราะไม่มีระบบควบคุมที่น่าเชื่อท้าให้กิจการรับภาระความ

เสียหาย 
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         ฝ่ายจัดซื้อ   สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการสั่งซื้อขวดแก้ว    ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ คือ   เมื่อได้รับ

แจ้งจากหน่วยบัญชีว่ายอดขวดแก้วในสต็อกเหลือถึงเกณฑ์ขั้นต่้า  ฝ่ายจัดซื้อจะโทรสอบถามราคา

ขวดแก้วของร้านขายขวดเก่าแต่ละรายเพื่อเทียบราคา และท้าการสั่งซื้อรายที่ให้ราคาถูกกว่า พร้อม

นัดวันรับสินค้า   และน้าส่งเอกสารการสั่งซื้อให้หน่วยบัญชี 

          ฝ่ายผลิต  สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการผลิต  ซึ่งมีดังนี้คือ    ฝ่ายผลิตจะท้าการ

เบิกขวดแก้วจากสต๊อกขวดแก้วมาท้าการตรวจเช็คคุณภาพขวดแก้ว เพื่อคัดขวดแก้วที่ไม่มีคุณภาพ 

คือ ขวดเลอะ ขวดปากบิ่น ขวดร้าวแยก ออกไว้ต่างหาก  โดยขวดแก้วที่เลอะจะเก็บแยกไว้เพื่อน้าไป

ล้างปั่นแส้  ส่วนขวดปากบิ่นและขวดร้าวจะน้าไปเข้ากองเศษขวดแตก   และส่วนขวดแก้วที่มี

คุณภาพดีจะน้าลงกล่องกระดาษเพื่อเตรียมน้าเข้ากระบวนการบรรจุสินค้า 

       

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.5  ขวดแก้วเลอะน้ามาปั่นแส้เพื่อท้าความสะอาด 

รูปท่ี 3.4  การตรวจเช็คคุณภาพขวดแก้ว 
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รูปท่ี 3.6 เครื่องล้างขวดแก้วก่อนผ่านเข้ากระบวนการบรรจุสินค้า 

รูปท่ี 3.7  ขวดแก้วท่ีผ่านเคร่ืองล้างท้าความสะอาดแล้วจะผ่านสายพานล้าเลียงเข้า

อุโมงค์ความร้อนเพื่อท้าการพาสเจอไรซ์ก่อนการบรรจุสินค้า 
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          ฝ่ายบัญชีและการเงิน    เมื่อร้านขายขวดเก่าน้าขวดแก้วมาส่งตามค้าสั่งซื้อของฝ่ายจัดซื้อ  

หน่วยบัญชีจะจัดพนักงานเข้าตรวจนับขวดและแจ้งยอดให้แผนกบัญชีทราบ  แผนกบัญชีจะน้ายอด

รูปท่ี 3.8  พนักงานน้าสินค้าที่บรรจุและปิดฝาแล้วลงตะแกรงเพื่อน้าไปสเตอริไรส์ 

รูปที่ 3.9  น้าสินค้าท่ีบรรจุปิดฝาเรียบร้อยเข้าหม้อรีทอร์ทเพื่อสเตอริไรส์ 
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ที่พนักงานตรวจนับมาเทียบกับข้อมูลการสั่งซื้อและใบสง่ของของร้านรับซื้อขวดเก่าว่ามียอด

ตรงกันหรือไม่  หากตรงกันก็จะท้าการเซ็นต์รับสินค้า  และส่งคืนส่งเนาใบส่งของให้ร้านขายขวด

เก่า ส่วนส้าเนาเก็บบันทึกบัญชี  ส่วนต้นฉบับน้าส่งให้หน่วยการเงินเพื่อจ่ายช้าระหนี้ต่อไป      

          3.7.2  วิเคราะห์ระบบงาน 

         จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริหารและขั้นตอนการท้างานของแผนกที่

เกี่ยวข้อง  พบว่า 

          (1)  เกณฑ์การพิจารณาเลือกซื้อขวดแก้วจากร้านขายขวดเก่านั้น  ฝ่ายจัดซื้อจะพิจารณาจาก

ราคาขวดแก้วที่ต่้าสุดแต่ไม่ได้น้าข้อมูลคุณภาพขวดแก้วของร้านขายขวดเก่าแต่ละรายมา

ประกอบการพิจารณา  เพราะไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลประวัติในส่วนน้ีไว้ 

          (2)  ฝ่ายผลิตท้าการเบิกขวดแก้วไปตรวจเช็คคุณภาพนั้น  จะไม่ทราบว่าขวดที่น้าไปตรวจเช็ค

คุณภาพนั้นเป็นของร้านขายขวดเก่ารายใด และรับเข้ามาวันไหน ใครเป็นผู้ตรวจนับ เพราะไม่มี

ข้อมูลประวัติในส่วนนี้เลย  และในการเบิกขวดแก้วมาตรวจเช็คคุณภาพไม่ได้ค้านึงระบบ  FIFO  

ท้าให้บางครั้งขวดแก้วที่รับเข้ามาก่อนค้างอยู่ในคลังนานท้าให้ฝุ่นจับต้องเสียเวลาในการท้าความ

สะอาดมากขึ้น 

          (3)  การตรวจนับขวด ณ วันที่ร้านขายขวดเก่าน้าขวดแก้วมาส่งนั้น  ไม่มีหลักฐานการตรวจ

นับว่าใครเป็นตรวจนับสินค้าจริงๆ  เพราะใบส่งของจะมีข้อมูลเร่ืองราคาซึ่งเป็นความลับ  ดังนั้น

เมือ่หน่วยบัญชีได้รับแจ้งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจรับแล้วหากจ้านวนตรงกับเอกสาร

หน่วยบัญชีจะเป็นเซ็นต์รับของ  ดังนั้นหากในภายหลังพบว่ายอดรับขวดแก้วที่มีการรับเข้ามานั้นมี

ยอดไม่ถูกต้องจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้เพราะไม่หลักฐานผู้ตรวจนับไว้อ้างอิง 

          3.7.3  ออกแบบระบบงาน 

          การออกแบบระบบงานโดยให้เข้าง่ายใจ ปฏิบัติได้จริง ไม่เกิดความซ้้าซ้อน กระชับ สามารถ

แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มี  พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นซ้้าอีก  และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้   เพื่อให้การท้างานมีประสิทธิภาพและลดภาระความรับผิดชอบในความเสียหายจากขวดแก้วที่

รับซื้อมาไม่มีคุณภาพ  
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         ดังนั้นในการออกแบบระบบงานจึงมุ่งที่การท้าเอกสารและหลักฐานให้รัดกุมและกระชับ เพื่อ

ความสะดวกต่อการปฏิบัติจริง  และเป็นหลักฐานยันยืนที่น่าเชื่อถือได้ 

         3.7.4  การจัดท้าหรือพัฒนาระบบ 

          (1)  จัดท้าเอกสารควบคุมการตรวจรับขวดแก้ว โดยตั้งรหัสย่อซัพพลายเอ่อร์แต่ละราย  ระบุ

วันที่รับขวดแก้ว จ้านวนขวดแก้วที่รับเข้ามา ผู้ตรวจรับขวดแก้ว จ้านวนพาเลท  โดยใบตรวจรับ

ขวดแก้วจะจัดส่งให้กับหน่วยบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับใบสั่งซื้อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดท้า และเอกสาร

การส่งของของซัพพลายเอ่อร์หรือไม่ 

          (2)  จัดท้าป้ายแปะไว้ที่พาเลทขวดแก้วที่รับเข้ามา เพื่อให้ทราบว่า ขวดแก้วในพาเลทนั้นเป็น

ของซัพพลายเอ่อร์รายใด รับเข้ามาเมื่อไหร่ จ้านวนเท่าใด ใครเป็นผู้ตรวจรับ  

          (3)  เมื่อมีการเบิกขวดแก้วเข้าสู่กระบวนการผลิต จะใช้ระบบ เข้าก่อน-ออกก่อน  โดยจะมี

การบันทึกประวัติการใช้ขวดแก้วในแต่ละวัน ว่าใช้ขวดแก้วไปเท่าไหร่ และคุณภาพขวดแก้วเป็น

อย่างไร  เป็นขวดแก้วของซัพพลายเอ่อร์รายใด มีขวดแก้วไม่มีคุณภาพกี่ใบที่จะต้องส่งคืนให้กับซัพ

พลายเอ่อร์ 

         (4)  ส่งข้อมูลให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อสรุปผลทุกวัน  โดยฝ่ายบัญชีต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ใน

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา  พร้อมทั้งจัดท้ารายงานสรุปเกี่ยวประวัติของ

ซัพพลายเออร์แต่ละรายทุกสิ้นเดือน  

          3.7.5  ทดสอบการปฏิบัติงานและติดตามผล 

          ท้าการทดสอบการปฏิบัติงานจริงเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแผนงานที่

วางไว้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่  หากพบข้อบกพร่องที่ต้องท้าการแก้ไข ทดสอบการปฏิบัติงานจริงอีก

คร้ัง   และวัดผลประสิทธิภาพของระบบงานว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

หรือไม่  พร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บริหารทราบ 

         3.7.6  จัดท าเอกสาร 

          เก็บและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวข้อง จัดท้าเอกสารรายงาน   เพื่อ

สรุปผลการปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเข้าเป็นรูปเล่มรายงาน 
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          3.7.7  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางที่ 3.1  ระยะเวลาการด้าเนินงานประมาณ 3 เดือน  ดังนี้ 

ขั้นตอนการด้าเนินงาน มิย.59 กค.59 สค.59 กย.59 
1.รวบรวมข้อมูลของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
2.วิเคราะห์ระบบงาน 
3.ออกแบบระบบงาน 
4.จัดท้าหรือพัฒนาระบบ 
5.ทดสอบการปฏิบัติงานและติดตามผล 
6.จัดท้าเอกสาร 

    

 

 

3.8  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 

         อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี ดังนี้ 

         (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

         (2)  โปรแกรม Microsoft Word 

         (3)  โปรแกรม Excell 

 (4)  เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

 (5)  กล้องถ่ายรูป 

 (4)  ข้อมูลทางวิชาการบัญชีและความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตที่ส้าคัญ 

 

 



 
 

บทที่ 4   

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

1.ขั้นตอนการสั่งซื้อขวดแก้วและการตรวจรับขวดแก้ว 

          1.1  การสั่งซื้อขวดแก้วจากร้านขายขวดเก่า 

         เมื่อหน่วยบัญชีได้รับแจ้งจากฝ่ายผลิตว่าขวดแก้วในสต็อกเหลือถึงเกณฑ์ขั้นต่่าจุดที่ต้องสั่งซื้อ

และจะการตรวจบัญชีสต็อกขวดแก้วเปรียบเทียบ   จากนั้นจะแจ้งให้ฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อขวดแก้วจาก

ร้านขายขวดเก่า 

         ฝ่ายจัดซื้อจะสอบถามราคาขวดแก้วของร้านขายขวดเก่าแต่ละรายและท่าการตรวจเช็คประวัติ

การสั่งซื้อขวดแก้วจากร้านขายขวดเก่าแต่ละรายว่าขวดแก้วมีคุณภาพเป็นอย่างไร  เพราะถ้าขวด

แก้วมีคุณภาพต่่าจะท่าให้กิจการต้องเสียเวลาตรวจเช็คนานกว่าขวดที่มีคุณภาพดีถึงจะได้ปริมาณ

ขวดแก้วที่เพียงต่อการน่าไปบรรจุสินค้าในแต่ละวัน   จากนั้นท่าการสั่งซื้อพร้อมทั้งก่าหนดวันที่รับ

สินค้า 

 

 

 รูปท่ี 4.1  ท่ีเก็บสต็อกขวดแก้ว 
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รูปท่ี 4.2  ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีสต็อกขวด 

รูปท่ี 4.3  ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติผู้ขายขวดเก่า 
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          1.2  การตรวจรับขวดแก้วที่ร้านขายขวดเก่าน ามาส่ง 

          เมื่อร้านขายขวดเก่าน่าขวดแก้วมาส่ง  หน่วยบัญชีจะมอบหมายให้พนักงานท่าการตรวจนับ

ขวดแก้ว   พนักงานที่ท่าการตรวจนับจะต้องบันทึกการตรวจนับลงในใบตรวจรับขวดแก้วและลง

ชื่อผู้ตรวจนับเพื่อเป็นหลักฐานว่าใครเป็นตรวจนับเพราะหากพบในภายหลังว่าปริมาณขวดที่ตรวจ

นับนัน้ไม่ถูกต้องจะได้หาผู้รับผิดชอบได้  

 

 

 

 

       

 

 

รูปท่ี 4.4  ร้านขายขวดเก่าน าขวดแก้วมาส่งท่ีสถานประกอบการ 

รูปท่ี 4.5  พนักงานท าการตรวจนับสินค้าและบันทึกลงในใบตรวจรับขวดแก้ว และน า 

                   ใบตรวจรับขวดแก้วส่งให้หน่วยบัญชี 
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         และจัดท่าใบทะเบียนขวดแปะไว้ที่พาเลทขวดก่อนน่าเข้าคลังสต๊อกขวดแก้ว เพื่อให้แผนก

ตรวจสอบคุณภาพขวดทราบข้อมูลว่าเป็นขวดของซัพพลายเออร์รายใด น่าเข้ามาเมื่อใด เมื่อเบิกขวด

แก้วไปตรวจสอบคุณภาพ และส่งใบตรวจรับขวดแก้วให้หน่วยบัญชี   

                 

 

 

       

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6  พนักงานตรวจนับขวดแก้วจะจัดท าใบทะเบียนขวดติดไว้ที่พาเลทขวดแก้วท่ี   

               ตรวจนับแล้วก่อนน าเข้าเก็บในคลังสต็อกขวดแก้ว 

รูปท่ี 4.7  น าขวดแก้วเก็บในคลังสต็อกขวดแก้วโดยวางเรียงล าดับก่อนหลังเพื่อให้ง่ายต่อ 

                การเบิกใช้แบบ FIFO 
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พนักงานตรวจนับขวดแก้ว 

           

เมื่อตรวจนับเสร็จพนักงานตรวจนับแปะใบทะเบียนขวดไว้ทุกพาเลท 

 

น าเก็บเข้าคลังขวดแก้ว 

รูปที่ 4.8  รูปสรุปขั้นตอนการตรวจนับขวดแก้วท่ีร้านขายขวดเก่าน ามาส่ง 
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2.ขั้นตอนการเบิกขวดแก้วมาใช้ในกระบวนการผลิต 

         2.1  เบิกขวดแก้วมาตรวจเช็คคุณภาพ 

         ฝ่ายผลิตจะเบิกขวดแก้วจากคลังสต็อกขวดแก้วมาท่าการตรวจเช็คคุณภาพ  ซึ่งพนักงานหยิบ

ขวดแก้วจะดึงใบทะเบียนขวดที่ติดไว้ที่พาเลทขวดออกก่อนแล้วน่าส่งให้กับพนักงานตรวจสอบ

คุณภาพเก็บเป็นหลักฐานประการบันทึก  จากนั้นจึงหยิบขวดแก้วใส่สายพานล่าเลียงเพื่อส่งไปที่จุด

ตรวจเช็คคุณภาพ   

          

 

 

          พนักงานจะตรวจสอบคุณภาพขวดแก้ว โดยจะหยิบขวดแก้วที่ไม่มีคุณภาพออกจากสายพาน

ล่าเลียง โดยแยกเป็นขวดเลอะ และขวดบิ่น/ร้าว ใส่กล่องเพื่อส่งคืนซัพพลายเอ่อร์   และจดบันทึก

ใบตรวจสอบคุณภาพขวด  ว่าขวดแก้วแต่ละพาเลทมีขวดแก้วคุณภาพดีกี่ใบ ขวดเลอะกี่ใบ  ขวด

แตก/บิ่นกี่ใบ  และเป็นขวดขวดซัพพลายเอ่อร์รายใด รับเข้ามาวันที่เท่าไหร่  และลงชื่อผู้ตรวจเช็ค 

รูปท่ี 4.9  พนักงานหยิบขวดแก้วใส่สายพานล าเลียงเพื่อส่งให้พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

ขวดแก้ว 
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รูปท่ี 4.10  พนักงานตรวจเช็คคุณภาพขวดแก้ว จะหยิบขวดแก้วท่ีเลอะ  แตก/บิ่น  ออกจาก       

                สายพาน 

รูปท่ี 4.11  ใบตรวจสอบคุณภาพขวดแก้ว 
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          ส่วนขวดแก้วที่ได้คุณภาพจะถูกส่งผ่านสายพานล่าเลียงไปยังจุดหยิบออกซึ่งจะมีพนักงานอีก

หนึ่งชุดรอท่าการหยิบขวดแก้วออกใส่กล่องและวางบนพาเลทไว้เพื่อเตรียมส่งเข้ากระบวนการผลิต 

                

 

 

  

         เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจเช็คขวดแก้ว  พนักงานตรวจสอบคุณภาพจะจัดท่าใบสรุปขวด

แก้วที่ไม่มีคุณภาพ ว่ามีจ่านวนขวดเลอะ และขวดแตก/บิ่น กี่ใบ ติดแปะไว้ที่พาเลทขวดแก้วที่คัด

ออก  โดยแยกแต่ละซัพพลายเอ่อร์   เพื่อรอส่งคืนให้ซัพพลายเอ่อร์ต่อไป  

                 

 

รูปท่ี 4.12  พนักงานหยิบขวดแก้วที่ผ่านการตรวจเช็คคุณภาพแล้วใส่กล่อง 

รูปท่ี 4.13  พนักงานตรวจสอบคุณภาพท าใบสรุปขวดแก้วท่ีไม่มีคุณภาพติดที่พาเลท 

                    ขวดแก้ว 
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          น่าส่งใบตรวจสอบคุณภาพขวดแก้วและใบทะเบียนขวดที่ดึงออกจากพาเลทขวดแก้วก่อนท่า

การตรวจเช็คคุณภาพให้หน่วยบัญชีบันทึกข้อมูลและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

                

 

          

เบิกขวดจากคลังสต็อกขวดแก้ว เพื่อมาท า

การตรวจเช็ค 

พนักงานหยิบขวดแก้ววางบน

สายพานล าเลียงผ่านไปจุดตรวจเช็ค

คุณภาพ 

พนักงานตรวจเช็คคุณภาพขวดและแยกขวดไม่มีคณุภาพออกใสก่ล่องเพื่อส่งคนื Suppliers 

ส่วนขวดท่ีได้คุณภาพจะปลอ่ยผ่านไปยังจุดหยิบลงกล่อง 

พนักงานเกบ็ขวดแก้วท่ีได้คุณภาพใส

กล่องเพื่อน าเข้ากระบวนการผลิต 

พนักงาน

ตรวจเช็ค

แยกขวด

ไม่ได้

คุณภาพใส่

กล่องไว ้

รูปท่ี 4.14  รูปสรุปกระบวนการตรวจเช็คคุณภาพขวดแก้วก่อนน าเข้ากระบวนการบรรจุสินค้า 
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         2.2  น าขวดแก้วท่ีตรวจสอบคุณภาพแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15  พนักงานหยิบขวดที่ตรวจเช็คคุณภาพแล้วเข้าเครื่องล้างท า 

                    ความสะอาด 

รูปท่ี 4.16  ขวดแก้วผ่านสายพานล าเลียงเข้าอุโมงค์เพื่อพาสเจอไรซ์ก่อน 

                  เข้าบรรจุ สินค้าและปิด 
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รูปท่ี 4.17  พนักงานหยิบขวดที่บรรจุสินค้าแล้วลงตะแกรง 

รูปท่ี 4.18  น าตะแกรงสินค้าเข้าหม้อรีทอร์ทเพื่อสเตอริไรส์ 



บทที่ 5   

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

         จากการเข้าร่วมการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ ในสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

โรงงานน้ าตาลสดสเตอริไลส์  ในต าแหน่งพนักงานบัญชี  โดยได้มีการน าเสนอโครงงาน “การ

ตรวจรับและเบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับแหล่งท่ีมา” แก่ผู้บริหาร และได้รับอนุมัติให้จัดท า

โครงงานดังกล่าว  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  เร่ิมวันที่ 30  พฤษภาคม  2559    ถึง   วันที่  2  กันยายน  

2559           ท าให้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาในการท างานต่างๆ มุมมองในการท างาน การ

วางแผนงาน และการน าทฤษฏีทางการบัญชีที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมา

เป็นแนวทางในการประกอบการวางแผนงานและการปฏิบัติงาน ท าให้มีความเข้าใจและเพิ่มทักษะ

ด้านงานบัญชีมากขึ้น 

         5.1.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย   

          จากผลการปฏิบัติงานในโครงงาน “การตรวจรับและเบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับ

แหล่งท่ีมา”  ซึ่งท าให้สามารถตรวจย้อนกลับได้ว่าขวดแก้วที่ฝ่ายผลิตได้ท าการตรวจเช็คคุณภาพ

ภายหลังวันที่รับซื้อเข้ามาเป็นขวดแก้วที่กิจการรับซื้อมาจากร้านขายขวดเก่ารายใด เป็นจ านวน

เท่าไหร่ และรับเข้ามาเมื่อไหร่  เพราะได้มีการจัดท าเอกสารควบคุมจึงท าให้ทราบข้อมูลดังกล่าวได้

ทันที  ดังนั้นเมื่อฝ่ายผลิตเบิกขวดแก้วไปตรวจเช็คคุณภาพก่อนน าเข้ากระบวนการบรรจุสินค้า  เมื่อ

ตรวจพบขวดแก้วไม่มีคุณภาพก็สามารถตรวจย้อนกลับแหล่งที่มาขวดแก้วล็อตนั้นได้ทันทีว่าเป็น

ของใครและประกอบกับมีเอกสารที่ชัดเจนท าให้ร้านขายขวดเก่ายอมรับขวดที่ไม่มีคุณภาพกลับคืน  

ท าให้สถานประกอบการไม่ต้องแบกรับภาระค่าเสียหายจากขวดที่รับซื้อมาจากร้านขายขวดเก่าที่

ไม่ได้คุณภาพนั้น   และท าให้กิจการมีอ านาจต่อรองเร่ืองราคาและมีหลักฐานข้อมูลประกอบการ

เลือกซื้อขวดจากร้านขายขวดเก่าที่มีคุณภาพที่ดีกว่า ท าให้ระบบการท างานของฝ่ายผลิตเร็วขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คคุณภาพลดลง 
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          5.1.2  ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

          1.เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดเล็กและอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้งานมากนัก  ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัตินาน 

          2.ระบบงานผลิตมีหลายขั้นตอน  และโครงงานที่จัดท ามีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  

คือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี     เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขั้นตอนการท างาน  จึงท าให้

เพื่อนร่วมงานบางคนเกิดความไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานดังกล่าว 

          3.ระยะเวลาในการจัดท าโครงงานค่อนข้างสั้น เพราะต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายฝ่าย  ท าให้

ต้องใช้เวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล   อุปสรรค  ปัญหา และจุดอ่อนต่างๆ  ในแต่ละฝ่ายเพื่อ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  ตลอดจนต้องท าความเข้าใจกับผู้ร่วมที่เกี่ยวข้อง  

          5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

          1.ควรจัดให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัตงาน เพื่อลดเวลาในการ

ปฏิบัติงานและท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น           

         2.ก่อนมีการปฏิบัติงานจริงควรมีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจ พร้อมทั้งให้มี

การแสดงความคิดเห็น  และเมื่อมีการปฏิบัติงานจริงควรมีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง  เพื่อ

ประเมินผลการท างาน และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการท างาน  พร้อมทั้งให้มีการแสดงความ

คิดเห็น   เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการวางระบบงานใหม่ 

          3.ควรขยายระยะเวลาในการจัดท าโครงงานเพื่อให้นักศึกษามีเวลาในการวางแผนและทดลอง

ปฏิบัติงานตามโครงงานที่วางไว้ และแก้ไขจุดอ่อนและปัญหาของโครงงาน   เพื่อให้โครงงาน

สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงตามที่วางไว้ 
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

         5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

         ท าให้นักศึกษามีความช านาญ และมีทักษะในการท างานมากขึ้น  ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจนการพบเจอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    

          การน าสิ่งที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเร่ืองของทฤษฎีมาปรับใช้กับการ

ท างานเพื่อก่อให้ประโยชน์และมุมมองใหม่ๆ และเพื่อการพัฒนางานที่ท าในปัจจุบันและในอนาคต 

              5.2.2  ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

          ด้วยเป็นนักศึกษาภาคค่ า ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่แล้วท าให้ประสบปัญหาในเร่ืองการท า

รายงาน เพราะต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดด้วยท าให้ไม่มีเวลาในการจัดท ารายงาน และประกอบ

กับระยะเวลาในการ ศึกษาข้อมูล วางแผน  ทดสอบระบบงาน และจัดท ารายงานแค่ 3 เดือน ซึ่งถือ

ว่าน้อย เพราะการคิดโครงงานและการปฏิบัติตามโครงงานนั้น เราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย

แผนก ในการศึกษาหาข้อมูล ปัญหาอุปสรรค การวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งต้องมี

การขอความร่วมมือจากแผนกต่างๆ  เพราะบางคร้ังการคิดโครงงานอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

หรือ เพิ่มงานในบางสายงาน เราอาจต้องท าความเข้าใจกับเพื่อนในที่ท างาน และให้เวลาปรับตัว   

ตลอดจนการทดลองการปฏิบัติงานจริงตามโครงงาน และอาจต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

ระบบงานใหม่ที่วางไว้เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ท าขึ้น 

         5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

          ข้าพเจ้าคิดว่า การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีประโยชน์และมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการฝึก

ทักษะให้นักศึกษาและน าความรู้ที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาคิดพัฒนางาน สร้างนวัตกรรม เป็น

ต้น  จึงอยากให้ขยายระยะเวลาเพื่อให้มีเวลาคิดและจัดท าโครงงาน เพื่อให้โครงงานที่นักศึกษาคิด

หรือจดัท ามีประโยชน์และใช้ได้จริง  และก่อให้เกิดการพัฒนาหรือต่อยอดได้ในอนาคต 
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