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 บริษทั วี.เอส.เอส.โปรดกัท ์กรุ๊ป จาํกดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียน  5 ลา้นบาท 

บนเน้ือท่ีโรงงาน 2 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา มีพนกังานทั้งหมด 40 คน บริษทัทาํเก่ียวกบัพ่นสี

ผลิตภณัฑ์ ได้ร่วมงานกบัห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิเช่น โลตสั บ๊ิกซี เซเว่นอีเลฟเว่น  เป็นต้น 

ห้างสรรพสินคา้เหล่าน้ีได้มอบหมายให้ทางบริษทั จดัทาํช้ินส่วนสินคา้ต่างๆ ในการจดัวางโชว์

สินคา้เช่น แผน่ชั้น, แผน่หลงั, ตวัยึดบนยึดล่าง, ราวตากผา้, เสา, รถเข็นการ์ตูน และ WIRE DUMP 

ทางผูจ้ดัทาํและผูบ้ริหารบริษทัไดมี้ความเห็นตรงกนัวา่ควรจะมีการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนแผน่ชั้นวาง

สินคา้ซ่ึงมียอดการผลิตมากท่ีสุดจากสินคา้ทั้งหมด เพื่อท่ีจะทราบถึงผลกาํไรท่ีไดรั้บ และเก็บขอ้มูล

ไวเ้ผื่อในวนัข้างหน้าจะมีการปรับลดต้นทุนหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โครงงานน้ีจึงมี

จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะศึกษาตน้ทุนการผลิตแผ่นชั้นวางส้ินค้า โดยได้ทาํการศึกษาและเก็บข้อมูล

เพื่อท่ีจะหาตน้ทุนการผลิต เพื่อมาคาํนวณหาผลกาํไร ระหว่างการผลิตแผน่ชั้นวางช้ินคา้ท่ีผลิตข้ึน

ใหม่เปรียบเทียบกบัการผลิตส้ินคา้ข้ึนจากแผ่นชั้นวางสินคา้เก่าท่ีใชง้านมาแลว้มาทาํการ Recycle

เพื่อใหส้ามารถนาํมาใชง้านไดใ้หม่ 

 ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงเก็บขอ้มูลตน้ทุนของกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

ผลิตทั้งสองแบบ คือ การผลิตแผ่นชั้นข้ึนมาใหม่ทั้งหมด กบั การทาํ Recycle แผ่นชั้นท่ีใช้งาน

มาแลว้เกิดการชาํรุดเพื่อมาเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีบริษทัจะไดรั้บ ผลจากการเก็บขอ้มูลในการ

ผลิตแผ่นชั้นวางสินคา้ ทั้งท่ีแบบผลิตข้ึนมาใหม่ และแผน่ชั้นวางสินคา้เก่าท่ีนาํมาทาํการ Recycle 

จะเห็นไดว้า่จะมีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัออกไป ขอ้ดีสําหรับแผ่นชั้นวางสินคา้ท่ีผลิตข้ึนใหม่นั้น

จะมีขั้นตอนการผลิตท่ีนอ้ยกวา่การนาํแผน่ชั้นวางสินคา้เก่าท่ีชาํรุดมาทาํการ Recycle ขอ้เสียก็คือจะ

มีตน้ทุนท่ีสูงกวา่การนาํแผ่นชั้นวางสินคา้เก่า มาทาํการ Recycleส่วนขอดีแผน่ชั้นวางสินคา้เก่านั้น

คือใช้ต้นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า แต่มีข้อเสียคือ มีกระบวนการผลิตท่ีหลายขั้นตอนมากกว่า จาก

การศึกษาเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตแผน่ชั้นวางสินคา้เก่า โดยใช ้Time study worksheet พบวา่

ในกระบวนการผลิตชั้นวางสินคา้เก่าใช้เวลามากกว่าการผลิตแผ่นชั้นวางสินค้าใหม่ประมาณ1

ชัว่โมง 7 นาที แต่สามารถท่ีจะลดตน้ทุนในการผลิตไดถึ้ง 170 บาท/ช้ิน    
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Abstract 

STUDY ON PRODUCTION COST SHEET SHELF 

 V.S.S. PRODUCT GROUP CO.LTD was founded the year 2544 (2001). 5 million registered 

capital. On the factory farm 1 2 23 square meters with a total staff of 40 people the company does about 

spray paint products is working with various department stores such as Tesco Lotus, big c seven eleven, 

etc. These malls have been assigned to the company. Various products parts made in the placement of 

items, such as plates, sheets, floor show, a placeholder on the bottom, clothesline, anchor poles, WIRE 

DUMP cart cartoons the way people produce and management company has agreed that there should be a 

study of the cost data sheet shelves, production. The tamak all items to be aware of the profit margin, and 

store the data in the days ahead, there will be a reduction of costs, or improve. This project aims to study 

the cost of manufacturing the plate rack end of trade. By studying the data in order to find and keep 

production costs to calculate the profits between the plate rack is manufactured new parts compared with 

the production of the end of trading, up from the old shelves that run the place. recycle in order to be able 

to work. 

Therefore, those who produce, so the cost of storage in each stage of the production process, both are 

leading a new sheet of all the tier plate, use recycle and damaged to compare company compensation 

would have been. Effect of storage on the shelf plate production in both the production of new and old 

shelves that are made there, be sure to recycle, you will see the advantages disadvantages that vary. The 

advantages for the production of new shelves so there will be less production steps to bring the shelf out 

of the old plates to the disadvantage is to recycle at a cost higher than the old shelves taken to recycle 

parts of good old shelves sheet request is used to effect costs. That disadvantage is lower but there are 

many steps in the production process, rather than from the time sheet of the old shelves using Time study 

worksheet found in the old shelves manufacturing processes take more time to produce the plate shelf 

approximately 1 hour. 7 minutes but it can reduce the production cost of up to 170 baht per piece. 
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