
บทที่ 11 
ระบบควบคุมการผลิตและ
ระบบควบคุมพัสดุคงคลัง 



ระบบควบคมุการผลติ 

• วตัถปุระสงคข์องระบบควบคุมการผลติ 
 

 1. การน าวตัถดุิบเขา้สูก่ระบวนการผลติ 

 2. การควบคมุการใชแ้รงงาน และเครื่องจกัรใหแ้ปรสภาพ
วตัถดุิบเป็นสนิคา้ส าเรจ็รูปไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 



องคป์ระกอบของวงจรการผลติ 

ประกอบดว้ยระบบย่อย 2 ระบบ 

      1. ระบบผลติ 

  เกี่ยวขอ้งกบัการวางแผน ท าตารางการผลติ และควบคุมการผลติตลอด

กระบวนการ 

      2. ระบบขาย เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะหต์ลาดและวางแผนการขาย 

  3. ระบบบญัชีตน้ทนุ   

  ตดิตามสารสนเทศของตน้ทนุที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ 

       ตลอดการผลติ ใชใ้นการประเมินมูลค่าสนิคา้คงเหลอื ท างบประมาณ  

       ควบคมุตน้ทนุ รายงานผลการปฏบิตังิาน และการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร 



DFD: Context Diagram ของระบบการผลิต 

วงจรการผลติ วงจรรายได ้ วงจรค่าใชจ้า่ย 

วงจรบรหิาร 

ทรพัยากรมนุษย ์
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แจง้ความตอ้งการซ้ือ 

 ค่าใชจ้า่ยผลติ 

 วตัถดุิบ 

ความตอ้งการแรงงาน 

ตน้ทนุ

แรงงาน รายงาน 

ตน้ทนุการผลติสนิคา้ 



DFD: Level 0 ของระบบควบคุมการผลิต 















วธิีการผลติ 

1. กระบวนการผลติแบบต่อเน่ือง (Continuous processing) 

        -  เป็นวธิีการผลติส าหรบัสนิคา้แบบเดียวกนั  ขัน้ตอน

กระบวนการผลติเป็นมาตรฐานเดียวกนัต่อเน่ืองตลอด

กระบวนการจนเสรจ็  

        -   เป็นการผลติของธุรกจิอตุสาหกรรม     

        -    มีการพยากรณ์ยอดขายเพื่อใหผ้ลติสนิคา้เพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของตลาด  มกีารบรหิารปรมิาณสนิคา้คงเหลอื  

     

      เช่น อาหารส าเรจ็รูป  อเิลก็ทรอนิกส ์ ปิโตรเคมี 

 



วธิีการผลติ 

2. กระบวนการผลติแบบกลุม่ (Batch processing) 

       -  เป็นการผลติชดุสนิคา้ที่แยกจากกนั แต่ละรายการที่ผลติมี

ความคลา้ยคลงึกนั ใชว้ตัถดุิบเหมือนกนั  

      -   ปรมิาณการผลติแต่ละคร ัง้ (ในแตล่ะกลุม่) มปีรมิาณมาก     

      -   มกีารบรหิารสนิคา้คงเหลอื โดยการคงไวซ้ึ่งระดบัสนิคา้

คงเหลอืใหส้อดคลอ้งกนัยอดขายที่ประมาณการณ์ไว ้

 

   เช่น  รถยนต ์ อปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น คอมพวิเตอร ์

 



วธิีการผลติ 

3. กระบวนการผลติแบบงานส ัง่ท า (Make-to-order process) 

       -  เป็นการผลติที่มกีารคดิคน้สรา้งสนิคา้ที่สอดคลอ้งกบั

คณุลกัษณะที่ลูกคา้ตอ้ง 

    -   รบัค าส ัง่ซ้ือตามความตอ้งการของลูกคา้  และค าส ัง่ซ้ือของ

ลูกคา้จะเป็นการเริ่มกระบวนการผลติ 

 

     เช่น  เฟอรนิ์เจอร ์ ต่อเรอื  สรา้งบา้น  เสื้อผา้ส ัง่ตดั   



เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 

   1. พยากรณ์ยอดขาย (sale forecast) 

   ฝ่ายการตลาดเป็นผูท้ าประมาณการยอดขายตามความตอ้งการ

สนิคา้แตล่ะประเภทประจ าปี หรอืรายไตรมาส  

  - ข้ึนอยู่กบัยอดขายในอดีต 

  - ความตอ้งการของลูกคา้ตามฤดูกาล 

  - สภาวะเศรษฐกจิ 

     เป็นเอกสารเพื่อเริ่มตน้กระบวนการผลติ 



   2. ตารางการผลติ ( Master Production Schedule-MPS) 

   แผนการผลติ  เป็นเอกสารเพื่อส ัง่เริ่มการผลติ แสดงขอ้มูล 
  -  รายการสนิคา้ 

  -  ปรมิาณสนิคา้ที่ตอ้งการผลติ 

  -  ปรมิาณสนิคา้ที่ผลติแต่ละคร ัง้ 

  -  เวลาในการเริ่มผลติและผลติเสรจ็ 

   

เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 



เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 

   3. โปรแกรมประเภทวางแผนความตอ้งการวตัถดุบิ (MRP) 

       MRP เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวางแผนวตัถดุบิที่ใชใ้น
ระบบการผลติที่มปีระสทิธิภาพ  

             มีวตัถปุระสงคห์ลกั เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรบั

กระบวนการผลติตามความตอ้งการสนิคา้ของลูกคา้ที่เกดิข้ึนจรงิ

   



เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 

   4. โปรแกรมประเภทวางแผนความตอ้งการทรพัยากร (MRP II) 

       MRP II ช่วยในการวางแผนความตอ้งการใชท้รพัยากร

ทัง้หมดในการผลติสนิคา้ส าเรจ็รูป  

            ทรพัยากร หมายถงึ วตัถดิุบ ค่าแรงทางตรง และทรพัยากรอืน่

ไดแ้ก ่เวลาท างานของเครื่องจกัร เป็นตน้  

          MRP II มกัเช่ือมโยงกบั MPS 

              
      ดงันั้น ผูบ้รหิารจงึมกัใช ้MRP และ MRP II รวมถงึ   MPS 

เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลติร่วมกนั 

            



เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 

   5. ระบบการจดัการบรหิาร (Executive managerment 
system - EMS) 

 ระบบการจดัการบรหิาร ช่วยในการติดตามวิเคราะหก์ระบวนการ

ผลติที่เกดิข้ึนจรงิ EMS เป็นเครื่องมือทใีชใ้นการควบคมุการ
ผลติ และสามารถน าเสนอรายงานเชิงวเิคราะห ์และสรุปผลการ

ท างานของทรพัยากรต่าง ๆ ที่ใชใ้นกระบวนการผลติ ซ่ึง

แตกต่างจาก MRP และ MRP II ซ่ึงเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนการผลติ 

              
  



   6. บลิวตัถดุิบ (Bill of Material : BOM) 

   เป็นแบบฟอรม์ที่ระบปุระเภทและปรมิาณของ “วตัถดุิบ” ที่ใชใ้นการ

ผลติ ต่อหน่วยสนิคา้ส าเรจ็รูป   แสดงขอ้มูล 

  - รายการสนิคา้ 

  - ปรมิาณการผลติสนิคา้ส าเรจ็รูป 

  - รายการวตัถดุิบ และปรมิาณที่ใชต้่อ 1 หน่วย 

  -  ค านวณปรมิาณวตัถดิุบทัง้หมดที่ตอ้งการใชต่้อการผลติ 1 คร ัง้ 

    

เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 



   7.  ใบเสน้ทางงาน (Route Sheet) 

   แสดงเสน้ทางการผลติสนิคา้ส าเรจ็รูปโดยตลอดทกุขัน้ตอน 

  - เพื่อระบลุ าดบัการผลติ 

   - การใชเ้ครื่องจกัรในการผลติ 

  - ชัว่โมงการผลติมาตรฐาน 

    

เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 



   8.  ใบส ัง่ผลติ (work order / production order) 

   เพื่อก าหนดใหเ้ริ่มด าเนินการผลติสนิคา้ โดยอาศยัขอ้มูลจาก

ตารางการผลติ บลิวตัถดุิบ และใบเสน้ทางงาน พรอ้มกบัแนบใบ

เคลื่อนยา้ยวตัถดิุบ (Move ticket)  โดยในใบส ัง่งานจะใชเ้พื่อ
ใชส้ะสมขอ้มูลการผลติ ประกอบดว้ย 

  - ปรมิาณการผลติแตล่ะแผนก 

  - ชัว่โมงการผลติ 

  - วนัเวลาที่เริ่มและเสรจ็การผลติแต่ละแผนก 

    

เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 



   9.  ใบเคลื่อนยา้ยวตัถดิุบ (Move Ticket) 

     ใชบ้นัทึกงานที่ท าในแตล่ะศูนยก์ารท างาน และใชส้ าหรบั

เคลื่อนยา้ยงานจากศูนยห์น่ึงไปสูศู่นยก์ารท างานถดัไป 

   

เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 



   10.  ใบแจง้ความตอ้งการวตัถดุิบ  (material requisition) 

     - ส าหรบัการเบกิใชว้ตัถดุิบออกจากคลงั 

      - โดยจะระบปุรมิาณวตัถดุิบที่ตอ้งใชต้ามมาตรฐาน 

    - หากตอ้งการเบกิเกนิตอ้งแจง้สาเหตทุี่จ าเป็น 

    - กรณีมีวตัถดุิบเหลอืตอ้งท าใบคืนวตัถดุิบเขา้คลงั 

  

  

เครื่องมือและเอกสารที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 



ระบบบญัชีตน้ทนุ 

 - ท าหนา้ที่บนัทกึผลกระทบทางการเงนิที่เกดิข้ึนตลอดช่วงการผลติ 

 - ใหส้ารสนเทศส าหรบัการคิดตน้ทนุสนิคา้และบรกิาร 

 - ใหข้อ้มูลในการบรหิาร วางแผนและตดัสนิใจ 

     ดา้นบญัชีการเงนิ - ค านวณมูลค่าสนิคา้และตน้ทนุผลติ

ส าหรบัจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ 

    

 ดา้นบญัชีบรหิาร – สรา้งรายงานเพื่อผูบ้รหิาร ในเชิง
ของการวเิคราะหแ์ละควบคมุตน้ทนุการผลติ 

    

การควบคุมทางการบัญชี 



แนวคดิการบญัชีตน้ทนุ 

 ตน้ทนุการผลติประกอบดว้ย 

 1. วตัถดุิบทางตรง (Direct Material) เป็นวสัดทุี่สามารถแกะ
รอยไปหาสนิคา้หรอืบรกิารที่ก าลงัผลติได ้ สามารถก าหนดการใช้

ในสนิคา้ไดโ้ดยตรง  สงัเกตเหน็ลกัษณะทางกายภาพไดช้ดัเจน  

 2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor)  เป็นค่าแรงงานที่แกะรอย

ไปหาสนิคา้ได ้ ดว้ยการสงัเกตการณ์ทางกายภาพ  สามารถ

น าไปวดัปรมิาณค่าแรงงานที่ใชใ้นการผลติได ้    



แนวคดิการบญัชีตน้ทนุ 

 ตน้ทนุการผลติประกอบดว้ย 

 3 . ค่าใชจ้า่ยผลติ หรอืโสหุย้การผลติ (Overhead cost)  

ตน้ทนุการผลติอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากค่าวตัถดิุบและค่าแรงงาน

ทางตรง  แต่เป็นปจัจยัในการผลติที่ส าคญั เช่น 

  - ค่าเสือ่มราคาอาคารและเครื่องจกัร 

  - ค่าพลงังานและเช้ือเพลงิการผลติ 

  - เงนิเดือนผูจ้ดัการโรงงานและผูค้วบคมุงาน 

  - ค่าท าความสะอาดโรงงาน 

  - ค่าประกนัภยัอาคารและเครื่องจกัร 

 



วธิีการบนัทกึบญัชีสนิคา้คงเหลอื 

 มี 2 วธิ ี

 1. บนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเน่ือง (perpetual) 

  บนัทึกการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดในบญัชีสนิคา้คงเหลอืทนัทีที่

เกดิรายการ 

 2. บนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบสิ้นงวด (periodic)    
 บนัทกึยอดคงเหลอืเม่ือมีการตรวจนบัสิ้นงวดและตรีาคาสนิคา้  



ระบบบญัชีตน้ทนุส าหรบัวงจรการผลติ 

• แผนกบญัชีตน้ทนุ จะมีหนา้ที่สรา้งเรคคอรด์ตน้ทนุ ส าหรบัการผลติ

สนิคา้แต่ละคร ัง้ที่เริ่มตน้ผลติ  และบนัทกึเป็น “สนิคา้ระหว่างผลติ” 

• ถอืเป็นบญัชีย่อยของบญัชีคุมสนิคา้คงเหลอื 

• โดยบญัชีตน้ทนุจะตอ้งไดร้บัเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

กระบวนการผลติเพือ่สะสมตน้ทนุการผลติ จนกระทัง่สิ้นคา้ผลติ

เสรจ็ และค านวณตน้ทนุสนิคา้ต่อหน่วย 



           ฝ่ายบญัชีตน้ทนุ                                         ฝ่ายบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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รายงานทางการบญัชีเพื่อการจดัการ 







การด าเนินการผลติ 

   1. การบนัทกึตน้ทนุวตัถดุิบ 

  -  สรุปปรมิาณสนิคา้ตามใบแจง้ความตอ้งการวตัถดุิบ ซึ่งตอ้งมีการใช้

สอดคลอ้งกบัปรมิาณในใบส ัง่ผลติ  สรุปเป็นตน้ทนุการผลติแต่ละศูนย์

การผลติ 

  - เม่ือการผลติสนิคา้แต่ละศูนย ์กจ็ะจดัยา้ยสนิคา้ไปแผนกถดัไปโดย

ใชใ้บเคลื่อนยา้ยวตัถดิุบ 

   - เม่ือสนิคา้ส าเรจ็รูปผลติเสรจ็ กจ็ะสง่ไปฝ่ายควบคมุสนิคา้คงคลงัเพือ่

บนัทกึรบัสนิคา้เขา้คลงั (อพัเดรดสนิคา้ส าเรจ็รูป) 

  - สง่เอกสารเกี่ยวกบัตน้ทนุไปใหแ้ผนกบญัชีตน้ทนุเพือ่สะสมตน้ทนุ

การผลติ 



การด าเนินการผลติ 

   2. การบนัทกึและตรวจสอบเวลาท างาน 

  -  การควบคุมการบนัทกึขอ้มูลเวลาท างาน เป็นหนา้ที่งานภายใตค้วาม

ดูแลของผูค้วบคุมงานหรอืผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 

  -  ผูค้วบคมุงานท าหนา้ที่ตรวจสอบบตัรบนัทกึเวลา ก่อนสง่ใหแ้ผนก

บญัชีเงนิเดือนเพือ่ตรวจสอบอกีคร ัง้ 

  -  และตรวจสอบบตัรตน้ทนุงาน และสง่ใหแ้ผนกบญัชี 



การด าเนินการผลติ 

   3. การควบคุมสนิคา้คงคลงั 

  ด าเนินการโดยฝ่ายควบคุมสนิคา้  มีหนา้ที่หลกั คอื 

  -  จดัเตรยีมการวางแผนกการผลติและควบคุมการผลติ   รายงาน

สถานะวตัถดุิบและสนิคา้ส าเรจ็รูป 

  - ควบคมุการอพัเดดเรคคอรท์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้และวตัถดุิบ 

  - บนัทกึการผลติเม่ือไดร้บัใบส ัง่ผลติ และบนัทกึการผลติเสรจ็เม่ือ

สนิคา้ส าเรจ็รูปผลติเสรจ็ 



กระบวนการทางธุรกจิและขั้นตอนงาน 

ระบบควบคุมพัสดุคงคลัง 



วตัถุประสงค์ของระบบควบคุมพสัดุคงคลงั 

• เพื่อจดัการน าส่งสินคา้ สนบัสนุนการผลิต และ
การตลาด โดยใหมี้การลงทุนและค่าใชจ่้ายใน
เร่ืองสินคา้และพสัดุคงคลงันอ้ยท่ีสุด และ
สามารถใหข้อ้มลูดา้นงบประมาณท่ีเช่ือถือได้
และรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการ 



แหล่งข้อมูลจากเอกสาร 

1 

2 

3 





การควบคมุสนิคา้คงคลงั 

EOQ : ปรมิาณการส ัง่ซ้ือทปีระหยดัที่สดุ 

  สมการที่ถูกใชใ้นการก าหนด EOQ  คอื 

 

 
                                          

 เม่ือ   Q   =       Economic order quantity 

  D   = ความตอ้งการปริมาณหน่วยสนิคา้ของทัง้ปี 

  S   = ตน้ทนุคงที่ของการจดัการแต่ละการส ัง่ซ้ือ 

  H   = ตน้ทนุการดูแลหรือการล าเลยีงสนิคา้ต่อหน่วยต่อปี  



การควบคมุสนิคา้คงคลงั 

ตวัอย่าง  บ.เอ มีความตอ้งการใชส้นิคา้ท ัง้ปี 31,250 หน่วย ตน้ทนุการจดัซ้ือต่อหน่วย 8 
บาท  ตน้ทนุการล าเลยีง 2 บาทต่อหน่วย 

  Q =         2 x 31250 X 8 

    2 

 

      =          500 หน่วย 

 

 

      ดงันั้น การส ัง่ซ้ือคร ัง้ละ 500 หน่วย เป็นปรมิาณการส ัง่ซ้ือที่ประหยดัที่สดุ 
                                          
  



การควบคมุสนิคา้คงคลงั 

จุดส ัง่ซ้ือ  

  ROP = I x d 

 

เม่ือ  I =  ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานจนกบัการเริ่มผลติ (Lead time) 

 d =  ความตอ้งการในแต่ละวนั (Daily demand) คอื ความตอ้งการ
ท ัง้หมดหารจ านวนของวนัท างาน 



การควบคมุสนิคา้คงคลงั 

ตวัอย่าง บรษิทัมีความตอ้งการใชส้นิคา้ในแตล่ะวนั 3 หน่วย และมี
ช่วงเวลารอคอยกอ่นเริ่มผลติ 5 วนั    

   ROP = 5 วนั x หน่วย 

    = 15 หน่วย 
 

        ดงันั้นปรมิาณสนิคา้ขัน้ต า่ที่จะตอ้งส ารองไวค้อื 15 หน่วย 



ผลกระทบของการบรหิารการผลติยุคใหม่ 

  การบรหิารการผลติยคุปจัจุบนั เป็นการผลติแบบยดืหยุ่น  เน่ืองจากลูกคา้

มีทางเลอืกมากมาย  ซึ่งท าใหเ้กดิการด าเนินการร่วมกนั ไดแ้ก่  

  1. การจดัโครงสรา้งพื้นฐานทางการผลติใหม่ 

  2. ความอตัโนมตัขิองกระบวนการผลติ 

  3. การเพิม่คณุภาพของสนิคา้ใหสู้งข้ึน 

  4. การลดการจดัเกบ็สนิคา้ลง 

 

 



ผลกระทบของการบรหิารการผลติยุคใหม่ 

การจดัโครงสรา้งพื้นฐานทางการผลติใหม่ 

  - การจดัโครงสรา้งใหเ้กดิการไหลเวยีนงานโดยตลอด   

  - ใชค้อมพวิเตอรค์วบคมุเครื่องจกัรและหุน่ยนตก์ารผลติ 

  - การจดัผงัโรงงานใหม่ ใหร้ะยะหา่งของการผลติส ัน้ลง 

  - ลดเวลาในการตดิต ัง้เครื่องและเวลาในกระบวนการผลติ 

  - ลดตน้ทนุการขนยา้ย การจดัการ ลดวตัถดุิบและสนิคา้ระหว่างผลติที่  

           คา้งในเสน้ทางการผลติ 

 



ผลกระทบของการบรหิารการผลติยุคใหม่ 

การเพิม่คณุภาพของสนิคา้ใหสู้งข้ึน 

  - สรา้งพนกังานและกระบวนการผลติที่ไดม้าตรฐาน 

  - น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการวางแผนและควบคุม

กระบวนการผลติ  เช่น 

    

  

 

- Computer-aided design :CAD 
- Computer-aided manufacturing : CAM 
- Manufacturing resources planning :MRP 
- Enterprise resource planning : ERP 
- Electronic data interchange : EDI 
    
  
 



การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นวงจรการผลติ 

   

  

 

   Computer-aided design :CAD 
  การใช ้CAD ในการออกแบบสนิคา้ใหม่ และประเมิน

กระบวนการผลติส าหรบัสนิคา้ใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ี
    
  
 

Computer-aided Manufacturing :CAM 

  การใช ้CAM เพื่อแทนที่แรงงานคน  เกดิการผลติ
อตัโนมตั ิ มากข้ึน  เนน้กระบวนการผลติที่ใชค้อมพวิเตอรใ์น

การควบคมุ      
  
 






