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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์
จ ากดั ในต าแหน่ง พนกังานผูช่้วยฝ่ายคลงัสินคา้ ผูจ้ดัท าไดห้นา้ท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดั
วางและล าดบัวตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้คงเหลือ รวมถึงการตรวจนบั การรับสินคา้ และการ
เบิกสินคา้ บกัทึกรายการสั่งซ้ือ และบนัทึกรายงานสินคา้คงเหลือ 

ดังนั้นผูจ้ ัดท ามีความสนใจในการจัดท าโครงงาน เร่ืองการจัดระบบคลังสินคา้ของ
บริษทัฯ เพื่อใหค้วามเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานคลงัสินคา้ การวางแผนการจดัวางและล าดบัวตัถุดิบ 
งานระหวา่งท า และสินคา้คงเหลือ รวมไปถึงรวมถึงการตรวจนบั การรับ และการเบิกสินคา้ บนัทึก
รายการสั่งซ้ือ และบนัทึกรายงานสินคา้คงเหลือ รวมทั้งตอ้งการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจเพื่อ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาการวางระบบการจัดวางและล าดับวตัถุดิบ งานระหว่างท า และสินค้า

คงเหลือ 
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจนบั การรับ และการเบิกสินคา้ 
1.2.3 เพื่อศึกษาการบนัทึกรายการสั่งสินคา้และรายงานสินคา้คงเหลือ ดว้ยโปรแกรมบญัชี 

Acc Billing 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ศึกษาการวางระบบการจดัวางและล าดบัวตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้คงเหลือ  
1.3.2 ศึกษาระบบการตรวจนับ การรับ และการเบิกสินคา้ รวมไปถึงการบนัทึกรายการ

สั่งซ้ือ และบกัทึกรายงานสินคา้คงเหลือ 
1.3.3 ศึกษาการบนัทึกรายการสั่งสินคา้และจดัท ารายงานสินคา้คงเหลือดว้ยโปรแกรม

บญัชี Acc Billing 
1.3.4 ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์จ ากดั ระหวา่งวนัท่ี 3  กุมภาพนัธ์ 

2563  ถึงวนัท่ี  22 พฤษภาคม  2563 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 มีความรู้ความเขา้ในการวางระบบการจดัวางและล าดบัวตัถุดิบ งานระหว่างท า และ
สินคา้คงเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

1.4.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจนบั การรับ และการเบิกสินคา้ 
1.4.3 มีทกัษะการบนัทึกรายการสั่งสินคา้และจดัท ารายงานสินคา้คงเหลือ ดว้ยโปรแกรม

บญัชี Acc Billing 
1.4.4 เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) ถือไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ ตามปกติของกิจการ 
2) อยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตเพื่อใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อขาย หรือ 
3) อยู่ในรูปของวตัถุดิบ หรือวสัดุท่ีมีไวเ้พื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือ
ใหบ้ริการ   

ความหมายของสินคา้คงเหลือดังกล่าว แบ่งเป็น กิจการประเภทซ้ือสินคา้มาขาย สินคา้
คงเหลือคือสินคา้ส าเร็จรูปท่ีกิจการซ้ือมาแลว้ยงัขายไม่หมด กิจการประภทการให้บริการ สินคา้
คงเหลือคือวสัดุส้ินเปลืองต่างๆ ท่ียงัเหลืออยูท่ี่จะตอ้งใชใ้นการด าเนินงานใหบ้ริการหรือตน้ทุนงาน
ใหบ้ริการ และกิจการประเภทอุตสาหกรรม สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

1.สินค้าส าเร็จรูป (finished goods) เป็นสินค้าท่ีผลิตส าเร็จแล้ว ซ่ึงอยู่ในสภาพ
พร้อมจ าหน่าย ราคาทุนของสินคา้ส าเร็จรูปประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง ค่างแรงงาน
ทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต เฉพาะส่วนท่ีเป็นของสินคา้ส าเร็จรูป 

2.งานระหว่างท า (work in process) เป็นสินคา้ท่ียงัผลิตไม่เสร็จเม่ือส้ินงวดบญัชี 
ราคาทุนประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต ซ่ึงจะ
ค านวณเฉพาะท่ีใชไ้ปเท่านั้น 

3.วตัถุดิบทางตรง (direct materials) เป็นวตัถุดิบท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิต หรือ
เรียกว่า วตัถุดิบทางตรง เป็นส่วนประกิบหลักท่ีกิจการน ามาแปรสภาพให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 

4.วตัถุดิบทางออ้ม (indirect materials) เป็นวตัถุดิบท่ีไม่เป็นส่วนประกอบหลกัใน
การผลิตสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงจะน าไปค านวณเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 
2.2 การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 
 กิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้จะมีการซ้ือวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อให้
มัน่ใจว่ากิจการมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสินคา้ เพื่อน าไปจ าหน่าย ดงันั้นเม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชี 
ตอ้งตรวจนับและตีราคาสินคา้คงเหลือว่ามีอยู่จ  านวนเท่าใด และบนัทึกเป็น “สินคา้คงเหลือ ณ วนั
ส้ินงวดบญัชี หรือ สินคา้คงเลือปลายงวด” เพื่อน าไปแสดงเป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินต่อไป วิธีการ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือมีอยู ่2 วิธีดีงน้ี 
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1.ระบบการบันทึกสินค้าคงเหลือเม่ือส้ินงวด (periodic inventory system) มี
กระบวนการดงัน้ี สินคา้ท่ีซ้ือมาระหว่างงวดจะบนัทึกลงในบญัชีซ้ือ ซ่ึงเป็นบญัชีค่าใชจ่้าย 
สินค้าคงเหลือต้นงวดจะไม่มีการเปล่ียนแปลงจนกว่าจะถึงวนัส้ินงวด มีการตรวจนับ
จ านวนสินคา้คงเหลือและตีราคาสินคา้คงเหลือจะเปล่ียนไปเป็นสินคา้คงเหลือปลายงวด 
และเม่ือกิจการขายสินคา้ จะมีการบนัทึกเฉพาะรายไดจ้ากการขายเท่านั้น ไม่มีการบนัทึก
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายไป เน่ืองจากระหว่างงวดจะไม่มีการค านวณตน้ทุน บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบนัทึกสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวด จะมีบญัชีสินคา้คงเหลือ บญัชีซ้ือ บญัชีส่วนลดรับ 
บญัชีส่งคืนและส่วนลดท่ีไดรั้บ และบญัชีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่างๆ 

2.ระบบการบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง (perpetual inventory system) มี
กระบวนการดงัน้ี สินคา้ท่ีซ้ือระหวา่งงวดจะบนัทึกเพิ่มเป็นสินทรัพยใ์นบญัชีสินคา้คงเหลือ 
เม่ือมีการขายสินคา้ระหว่างงวดจะบนัทึกลดสินทรัพยใ์นบญัชีสินคา้คงเหลือพร้อมกบัเพิ่ม
ค่าใชจ่้ายบญัชีตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือท่ีจ่ายไปจะบนัทึกการ
เปล่ียนแปลงในบญัชีสินคา้คงเหลือ เช่น ค่าขนส่งเขา้ ส่วนลดรับ และส่งคืนสินคา้ เม่ือส้ิน
งวดมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือจริงแลว้เปรียบเทียบกบับญัชีสินคา้คงเหลือแยกประเภทท่ี
แสดงไวต้อ้งตรงกนั หากไม่ตรงตอ้งมีการปรับปรุงใหเ้ท่ากบัสินคา้คงเหลือท่ีมีอยู่จริง บญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งในการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง จะมีบญัชีสินคา้คงเหลือ และบญัชี
ตน้ทุนขาย 

 
2.3 การค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ 
 วิธีการค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือมีดงัน้ี 

1.วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน (first-in first-out หรือ FIFO) เป็นการค านวณตน้ทุนสินคา้
ท่ีซ้ือมาก่อน และจะถูกขายออกไปก่อน จึงส่งผลให้รายการสินคา้ท่ีเหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวด
เป็นสินคา้ท่ีซ้ือมาหรือผลิตขึ้นเป็นล็อตหลงัสุด วิธีการค านวณน้ีเป็นท่ีนิยมในการค านวณ
ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากสามารถค านวณมูลค่าสินคา้คงเหลือไดใ้กลเ้คียงกบัมูลค่าใน
ตลาดมากท่ีสุด อีกทั้งยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของบริษทัไดใ้กลเ้คียงกับ
ความเป็นจริง 

2.วิธีราคาเจาะจง (specific identification) เป็นวิธีท่ีสอดคลอ้งกบัการบนัทึกบัญชี
แบบต่อเน่ือง เน่ืองจากสินคา้แต่ละช้ินจะมีมูลค่าเป็นของตวัเอง เม่ือมีรายการซ้ือขายสินคา้
จะบนัทึกจ านวนของสินคา้ช้ินนั้น จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะกบัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และราคา
สูง 

3. วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (weighted-average) เป็นการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย หารดว้ยจ านวนหน่วยทั้งหมดท่ีมีไวเ้พื่อขาย ซ่ึงจะน าไปค านวณเม่ือ
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ส้ินงวดบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ ไดก้ าหนดแนวทางให้
ถือปฏิบติั ดงัน้ี “จะพิจารณาดว้ยการถวัเฉล่ีย ตน้ทุนของสินคา้ท่ีเหมือนกนั ณ วนัตน้งวดกบั
ตน้ทุนท่ีซ้ือมา หรือผลิตขึ้นในระหว่างงวด วิธีการ ค านวณถวัเฉล่ียอาจค านวณเป็นระยะ ๆ 
ไป หรือค านวณทุกคร้ังท่ีไดรั้บสินคา้ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัสภาพ ของกิจการ” 

                   
2.4 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ เป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าของกิจการท่ีตอ้งบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการขายหรือเพื่อใชใ้นการผลิต ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป หากปริมาณ
สินค้าคงเหลือท่ีมากเกินไปจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาท่ีสูงขึ้ น ท าให้สินค้า
เส่ือมสภาพเสียหาย แต่หากสินคา้มีปริมาณน้อยจนเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 
ขาดโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากการขาย การบริหารสินคา้คงเหลือ คือ ทบทวนการก าหนดค่า
เร่ิมระบบ การบนัทึกราคาสินคา้ชุด การบนัทึกตดัยอดสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อน าไปผลิตต่อ การ
รับเขา้สินคา้ส าเร็จรูปหลงัจากผลิตเสร็จ การปรับมูลค่าสินคา้จากค่าใชจ่้ายในการผลิต การตรวจ
นับและปรับปรุงทั้งปริมาณและมูลค่าสินคา้ท่ีเกินหรือขาดหายจากระบบให้ถูกตอ้ง ตลอดจน
รายงานของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบริหารสินคา้คงเหลือ กระบวนการท างานของระบบ
บริหารสินคา้คงเหลือ ดงัน้ี 
 2.4.1 การก าหนดคลงัสินคา้ใหม่ 

การก าหนดคลงัสินคา้ สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดต้ามสถานการณ์ อาจเกิดขึ้นจาก
การขยายกิจการ ขยายสาขา หรือมีการจดัระบบการบริหารสินคา้คงเหลือใหม่ ซ่ึงตอ้งมีการ
ก าหนดคลงัสินคา้ใหม่ไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

 2.4.2 การบนัทึกชุดราคาสินคา้ 
การบนัทึกชุดราคาสินคา้ จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุนการบริหารการซ้ือและการ

ขาย มีความสัมพนัธ์กบัระบบพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงจะมีการก าหนด ช่ือของชุดสินคา้, ราคา
ของชุดสินคา้ และชุดราคาใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจ 

 2.4.3 ระบบการบนัทึกรับสินคา้เขา้คลงัสินคา้ 
การบนัทึกรับสินคา้เข้าคลงัสินคา้ จะเป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อเน่ืองจากการเบิก

สินคา้เพื่อน าไปผลิต โดยอา้งอิงถึงสินคา้ท่ีเคยตดัเบิกจ่ายออกไป เพื่อทราบว่าสินคา้นั้นได้
ตดัจ าหน่ายออกไปเม่ือไหร่ และเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ในกรณีท่ีมีการบนัทึกรับสินคา้เขา้คลงั
ก็จะบนัทึกปรับปรุงขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
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 2.4.4 ระบบการบนัทึกปรับมูลค่าสินคา้ 
การบันทึกปรับมูลค่าเกิดได้หลายกรณี เช่น การปรับปรุงต้นทุนการได้มาของ

สินคา้ การน าสินคา้ไปผลิตต่อ เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นไดโ้ดยทัว่ไป ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนการไดม้าของสินคา้ 

 2.4.5 ระบบการบนัทึกโอนสินคา้ระหวา่งคลงั 
การบนัทึกโอนสินคา้ระหว่างคลงัเป็นกิจกรรมหน่ึงของการบริหารสินคา้ ซ่ึงคลงัท่ี

โอนจะมีปริมาณสินคา้ลดลง และคลงัท่ีไดรั้บโอนจะมีปริมาณสินคา้เพิ่มขึ้น การโอนสินคา้
ระหว่างคลงั จะปรากฏใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 วิธีการโอนสินคา้ระหว่างคลงัโดยไม่
จ าเป็นตอ้งจดัท าใบขอโอน และรูปแบบท่ี 2 วิธีการโอนสินคา้ระหว่างคลงัโดยจดัท าใบขอ
โอน 

 2.4.6 ระบบการบนัทึกการตรวจนบัสินคา้ 
การตรวจนับสินคา้คงเหลือ ถือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญัในธุรกิจซ้ือ

ขายสินคา้ การตรวจนับสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นเน่ืองจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะ
แสดงดว้ยมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน การควบคุมภายในท่ีของระบบการบริหาร
สินค้าคงเหลือ คือ การตรวจนับเพื่อให้ทราบถึงปริมาณท่ีมีอยู่จริง และจ านวนถูกต้อง
ตรงกนัระหวา่งแผนกคลงัสินคา้และขอ้มูลทางบญัชี  โดยการวางแผนท่ีส าคญัของการตรวจ
นับสินคา้ คือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือจะต้องถูกก าหนดขึ้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด
แน่นอน หรืออาจเป็นการสุ่มตรวจนับท่ีตอ้งครอบคลุมสินคา้คงเหลือทุกประเภท วิธีการ
ตรวจนบั การจดัระบบการตรวจนบั และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจนับ  การตรวจนบั
สินคา้อยา่งสม ่าเสมอจะท าใหท้ราบถึงปริมาณท่ีแทจ้ริง สินคา้เส่ือมสภาพลา้สมยั สินคา้เกิน 
หรือขาดหายจากระบบ และหากพบผลต่างจากการตรวจนับ ก็จะน าไปปรับปรุงรายการ
ผลต่างต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 

3.1  ช่ือและที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ 

3.1.1 สถานประกอบการ บริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์จ ากดั 
3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 1334/354-356 ซอยพระรามท่ี 3 ซอย 56 แขวงช่องนนทรี       

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
3.1.3 วนัและเวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. 
1.4.4 โทรศพัท ์ 02 – 294 – 1225, 086 – 599 – 8989 
 อีเมล ์ info@vps-equipment.com 
 เวป็ไซต ์ www.vps-equipment.com 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/maps/search/1334%2F354-356+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2+56+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.google.co.th/maps/search/1334%2F354-356+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2+56+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.google.co.th/maps/search/1334%2F354-356+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2+56+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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3.2  ลกัษณะสถานประกอบการ 

บริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จ ากดั ประกอบกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต ์ส าหรับรถบรรทุกประเภทหกลอ้ แปดลอ้และสิบลอ้ รวมถึงรถพ่วง มีการจดทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 แรกเร่ิมก่อตั้งส านกังานใหญ่ท่ี 1334/354-356 ซอยพระรามท่ี 3 ซอย 56 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มีการขยายสาขาท่ี 1 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 
20 แยก 13 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ สาขาท่ี 2 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 1 ซอยกรุงเทพ
กรีฑา 20 แยก 8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ และสาขาท่ี 3 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 89/9 หมู่ท่ี 
2 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานี ซ่ึงส านักงานใหญ่เป็นแหล่งจัด
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนสาขาทั้งหมดเป็นสถานท่ีผลิตสินคา้และส่งมายงัส านกังานใหญ่เพื่อจดัจ าหน่าย 
ฝ่ายการผลิตในบริษทัฯ มีขั้นตอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงวตัถุดิบบางช้ินจะมีการสั่งผลิตมาจากผูผ้ลิต
โดยตรงไม่ผา่นกระบวนการแปรรูปในบริษทัฯ และวตัถุดิบส่วนมากจะมีการสั่งจากผูผ้ลิตและน ามา
ผา่นกระบวนการผลิตภายในบริษทัฯ ซ่ึงแต่ละช้ินส่วนของแต่ละสินคา้จะมีกระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไป 

 

3.3  รูปแบบการจัดองค์กรของสถานประกอบการ 

โครงสร้างองคก์ร 

บริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์จ ากดั 
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3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน 

3.4.1 ต าแหน่งงาน พนกังานผูช่้วย ฝ่ายคลงัสินคา้ 
3..4.2 ลกัษณะงาน   หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัวางและล าดบัวตัถุดิบ งาน

ระหวา่งท า และสินคา้คงเหลือ รวมถึงการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
การรับสินคา้จากผูข้ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทั และการเบิกสินคา้เพื่อ
ใชแ้ก่กระบวนการผลิตและจดัส่ง บนัทึกรายการสั่งซ้ือถึงผูข้าย
สินคา้ใหแ้ก่บริษทั และบนัทึกรายงานสินคา้คงเหลือ 

                                                              
3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

3.5.1 ต าแหน่งงาน นางสาวรัตนาภรณ์ ทองค าใส 
3.5.2 ลกัษณะงาน   ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายคลงัสินคา้ 

 

3.6  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

               ตั้งแต่วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2563  ถึงวนัท่ี  22 พฤษภาคม  2563 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

          3.7.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลโครงสร้างการท างาน 

• ส ารวจหนา้ท่ีและต าแหน่งการท างานของแต่ละแผนก 

• ศึกษาการวางแปลนพื้นท่ี เพื่อจดัสรรการจดัเก็บวตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้
ส าเร็จรูป 

          3.7.2 จดัท าการเลือกหัวขอ้ 

• สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งถึงระบบแผนการด าเนินงานและ
กระบวนการผลิต ณ ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ติดปัญหาท่ีจุดไหนบา้ง 

          3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 

• วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิจารณาความเก่ียวขอ้ง แยกประเภทหมวดหมู่ของขอ้มูล และ
วางแผนขั้นตอนในการท างานต่างๆ เพื่อด าเนินงานไดอ้ยา่งมีระบบและแบบแผน 
ไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งยงัท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและตรง
ต่อความคาดหมาย 

          3.7.4 จดัท าโครงการวางแผน 

          3.7.5 สรุปการจดัท าโครงการ 

          3.7.6 จดัท ารูปเล่มรายงานและเอกสารน าเสนอโครงการ 
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3.8 ฮาร์ดแวร์ 

• คอมพิวเตอร์ 

• เคร่ืองคิดเลข 

• เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

• เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

 

3.9 ซอฟต์แวร์ 

• โปรแกรม Microsoft word 

• โปรแกรม Microsoft Excel 
• โปรแกรม Power Point 
• โปรแกรม Acc Billing 

• Google Forms 

• Google Sheet  
 
 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
4.1 การวางแผนการจัดวางและล าดับวัตถุดิบ งานระหว่างท า และสินค้าคงเหลือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1 พื้นท่ีโรงงานการผลิตของ บริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์จ ากดั 

พื้นท่ีสีเหลือง พื้นท่ีเคร่ืองจกัรประเภทงานกลึง พื้นท่ีสีชมพู พื้นท่ีงานเจาะ 
พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีประเภทงานลอ้ พื้นท่ีสีฟ้า พื้นท่ีงานตรวจสอบคุณภาพ 
พื้นท่ีสีส้ม พื้นท่ีประกอบสินคา้ พื้นท่ีสีม่วง พื้นท่ีคลงัสินคา้ 

 

จดุที่ 1 

จดุที่ 2 

จดุที่ 3

 

จดุที่ 4
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 ซ่ึงกระบวนการไหลเวียนของสินคา้จะเร่ิมจากจุดท่ี 1 เป็นจุดท่ีผูข้ายสินคา้ให้แก่บริษทัน า
สินคา้มาส่งแลว้จึงน ามาจดัเก็บในจุดท่ี 2 หรือ  จุดท่ี 3 แลว้แต่ประเภทของสินคา้  วตัถุดิบส่วนใหญ่
จะถูกน าไปผา่นกระบวนการผลิต ตามพื้นท่ีสีเขียว สีเหลือง สีชมพู และเม่ือวตัถุดิบผา่นกระบวนการ
ผลิตไปแลว้นั้น จะถูกน ามาจดัเก็บท่ีคลงัสินคา้ หรือพื้นท่ีสีม่วง แลว้จึงรอค าสั่งผลิตสินคา้  เม่ือมีการ
สั่งผลิตสินคา้ ฝ่ายคลงัสินคา้จะเป็นผูจ้ดัเตรียมช้ินส่วนทั้งหมดและน าไปมอบให้แก่ฝ่ายประกอบ 
เพื่อประกอบช้ินงานในพื้นท่ีสีส้ม เม่ือสินค้าถูกประกอบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายคลังสินค้าจะเป็นผู ้
ประสานงานและส่งต่อไปยงัฝ่ายตรวจเช็คคุณภาพของสินคา้ในพื้นท่ีสีฟ้า หลงัจากการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้แลว้เสร็จทั้งสิน จึงมีการน ามาจดัเก็บมายงัพื้นท่ีคลงัสินคา้ หรือพื้นท่ีสีม่วง 
 
4.2 การรับวัตถุดิบ 

ฝ่ายคลงัสินคา้ไดมี้การท าระบบการรับวตัถุดิบจากผูข้ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัผา่น Google 

Forms เพื่อเป็นการอพัเดตขอ้มูลวตัถุดิบแบบเรียลไทม์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 แบบฟอร์มการรับวตัถุดิบ จาก Google Forms 
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4.3 การเบิกวัตถุดิบ 
ฝ่ายคลงัสินคา้ไดมี้การท าระบบการเบิกวตัถุดิบผา่น Google Forms เพื่อเป็นการอพัเดต

ขอ้มูลวตัถุดิบ แบบเรียลไทม ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 แบบฟอร์มการเบิกวตัถุดิบ จาก Google Forms 
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4.4 การลงบันทึกรายงานประจ าวัน 
เม่ือผูข้ายสินคา้ให้แก่บริษทัมาส่งวตัถุดิบ ฝ่ายคลงัสินคา้จะมีการตรวจนบัและตรวจสอบ

จ านวนกับใบสั่งซ้ือให้ครบถว้น แลว้จึงน ามากรอกลงแบบฟอร์มตามรูป 4.4 เพื่อรายงานสินค้า
คงเหลือ 

รูปท่ี 4.4 แบบฟอร์มรายงานประจ าวนั เพื่อใชใ้นการตรวจรับ/นบัสินคา้ 
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4.5 การลงบันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจ าเดือน 

ในทุกๆวนัส้ินเดือนของบริษทั จะมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ เพื่อตรวจสอบยอดการรับ
หรือเบิกวตัถุดิบให้ตรงกบัความเป็นจริง อีกทั้งเพื่อปรับยอดในระบบให้ตรงกบัจ านวนวตัถุดิบ งาน
ระหว่างท า และสินคา้คงเหลือท่ีมีอยู่แลว้จึงน าไปกรอกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี Acc 
Billing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.5 ใบรายงานตรวจสอบสินคา้คงเหลือประจ าเดือน 
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4.6 การบันทึกรายการส่ังซ้ือ  
ฝ่ายคลังสินค้าตรวจนับวัตถุดิบ งานระหว่างท า และสินค้าคงเหลือ  เม่ือวัตถุดิบ                

งานระหว่างท า และสินค้าคงเหลือเหลือต ่ากว่า dead stock ท่ีก าหนดไว ้จะมีการออกใบสั่งซ้ือ

วตัถุดิบใหแ้ก่ผูข้ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทั เพื่อด าเนินขั้นตอนการผลิตต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.6 แบบฟอร์มใบสั่งซ้ือ 
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4.7 การบันทึกสินค้าคงเหลือ 
 เม่ือมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือเรียบร้อยแลว้ จะมีการน ายอดมาปรับในโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี Acc Billing เพื่อน ามาใชใ้นการท าบญัชีของบริษทั 

 

รูปท่ี 4.7 รายงานสินคา้คงเหลือโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Acc Billing  
 
 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
  จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในบริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์จ ากดั ในต าแหน่ง
ผูช่้วยพนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ และไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “การจดัการระบบคลงัสินคา้ (สินคา้
คงเหลือ) ของบริษทั วี.พี.เอส. อีควิปเมนท ์จ ากดั” นั้นไดข้อ้สรุปตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

- มีความรู้ความเขา้ในการวางระบบการจดัวางและล าดบัวตัถุดิบ งานระหว่างท า และ
สินคา้คงเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

- มีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการตรวจนบั การรับ และการเบิกสินคา้ 
- มีทกัษะการบนัทึกรายการสั่งสินคา้และจดัท ารายงานสินคา้คงเหลือ ดว้ยโปรแกรม

บญัชี Acc Billing 
- เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

- เอกสารของบริษทับางอยา่งไม่สามารถน ามาใชป้ระกอบการจดัท ารายงานได ้เน่ืองจาก
เป็นขอ้มูลเฉพาะของบริษทั 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
- นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป ตอ้งจดัท าเอกสารต่างๆขึ้นเอง โดยรวบรวมวขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ บทความ หรือ ขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต  

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
          5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

- มีทกัษะในการท างานเพิ่มขึ้น 
- มีความมัน่ใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 

          5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน 
- ไม่มี 

          5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
- ไม่มี 
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