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บทคัดย่ อ

Abstract

บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด ทําธุรกิจผลิตนํ้าตาล

TAMAKA SUGER INDUSTRY CO.,LTD.

ทรายและผลิตไฟฟ้ า บริ ษทั นํ้าตาล ท่ ามะกา จํากัด

Manufacture about sugar and powerelectric

จะเน้นธุรกิจผลิตนํ้าตาลทรายเป็ นหลัก ทางบริ ษทั จึ ง

generation business.The main business of

ให้ความสําคัญกับต้นทุนการผลิตเป็ นสําคัญเนื่ องจาก

manufacturing sugar. The company is focused on

ปั จจุ บั น ราคาต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ มี ร าคาสู ง ขึ้ น และ

production costs significant.In the present, the cost

ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น จึงต้องทําให้ทางบริ ษทั ฯ

of raw materials and charges has increased. The

มี ก ารจัด งบประมาณและควบคุ ม งบประมาณให้

company must be control budget and budgetary to

เป็ นไปตามแผนการที่ต้ งั ไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการ

the plan set. The purpose of this study is managing

จัดการต้นทุนการผลิต คือ ศึ กษาต้นทุนการผลิตเพื่อ

production costs, production costs, reflect the true

สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริ งและเกิดประโยชน์

costs,benefits ,the estimated receipts and expenditure

สู งสุ ด และเพื่อประมาณการรายรับและรายจ่ายของ

of the production.Educational process is divided into

การผลิตขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2ขั้นตอน คือ

two phases . The first, study cost of production by

ศึ กษาข้อมูลต้นทุ นที่ ใช้ในการผลิ ตโดยจัดทําต้นทุ น

making the cost of production to be planned,

การผลิตให้ไปเป็ นตามแผนการที่กาํ หนดไว้ และการ

scheduled, and a summary evaluation that can

ทําสรุ ปประเมิณผลว่าสามารถควบคุมงบประมาณได้

control the budget as a plan set. saved?Educational

ตามแผนการที่ ต้ งั ไว้หรื อ ไม่ผลจากการศึ กษาพบว่า

process is divided into two phases . The first, study

การจัดทํางบประมาณการผลิตสามารถควบคุมให้อยู่

cost of production by making the cost of production

ในตามแผนการที่ ต้ งั ไว้ได้และมี ตน้ ทุ นที่ ลดน้อยลง

to be planned,schedule. The last,summary evaluation

จากปี ก่อนทําให้บริ ษทั มีการควบคุมงบประมาณการ

that can control the budget as to plan set of budget.

ผลิตที่มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล

The results of the study showed to Budgeting
production can be regulated in accordance with the
plan. Preset and cost reduced from previous years.
The company has control the production budget

4. เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการวางแผนของฝ่ ายบริ หาร
5.เป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนในปี ต่อๆไปของ
ธุรกิจ

efficient and effective

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้ได้เพิ่มทักษะสร้างเสริ มประสบการณ์

แผนกบัญชีตอ้ งเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาํ คัญและ

และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็ น จริ งในสถาน

จําเป็ นในการลงบันทึกบัญชี

ประกอบการและเพื่อศึกษาเอกสารต่างๆ เรื่ อง

แผนกของบริ ษทั มาจัดเรี ยงแยกประเภทและจัดเรี ยง

ต้นทุนการผลิต

เอกสาร

ขอบเขต
1.ศึกษาและรวบรวมขั้นตอนการจัดเรี ยงเอกสารบัญชี
และวิธีตรวจสอบข้อมูล
2.ศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและวิธีการลงบันทึก
บัญชี
3.สามารถแก้ปัญหาและชี้แจงเหตุผลการใช้
งบประมาณที่ผิดพลาด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.รู ้ตน้ ทุนผลิตที่แท้จริ งประมาณค่าใช้จ่ายได้
สมเหตุสมผล

โดยจะนําข้อมูลแต่ละ

2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากที่ได้ขอ้ มูลทางการบัญชีดา้ นต้นทุนการ
ผลิตหรื อด้านค่าใช้จ่ายต่างๆมาแล้ว แผนกบัญชีจะนํา
ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ความถูกต้อง

แล้วลงบันทึก

บัญชีในโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. ตรวจสอบข้อมูล
หลังจากที่ได้บนั ทึกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในบาง
กรณี จะมีการพิมพ์เอกสารมาตรวจสอบความถูกต้อง
อีกรอบ

โดยจะตรวจสอบและถ้าพบข้อผิดพลาด

จะต้องรี บแก้ไขทันที
4. นําเสนอข้อมูล

2.ได้รับประสบการณ์ เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง

พอได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว จะมีการจัดทํารายงาน

การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความ รับผิดชอบและความ

ต้นทุนการผลิตและรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก ให้

มัน่ ใจในตนเองมากขึ้น

ผูจ้ ดั การตรวจสอบและเซ็นเอกสาร เพื่อความสมบูรณ์

3.เพื่อให้เกิดข้อดีที่จะมีการติดตามและวางมาตรฐาน
การป้ องกันในระหว่าง กระบวนการผลิตได้
ตลอดเวลาซึ่งดีกว่าการแก้ไขเมื่อไปถึงขั้นตอนสุดท้าย
ที่งานเสร็จ

ของรายงาน
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการบันทึกบัญชี
- ECONS

รู ปที่ 2 โปรแกรมSAP จะบันทึ กข้อมูลบัญชี ใน

- SAP
- Microsoft Excel

ด้า น ต้น ทุ น การผลิ ต ค่ าใช้จ่ ายต่า งๆ โดยจะบัน ทึ ก
ข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ

ลักษณะการทางานของระบบ
ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม แสดงการทํางาน
ของระบบ โดยจะมีหลายโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึก
บัญชี จะยกมาเป็ นตัวอย่างดังนี้

รู ปที่ 3 โปรแกรม ECON จะบันทึกข้อมูลบัญชี
ในด้านต่างๆ แต่ในรู ปนี้ จะแสดงถึ งการรับเงิ นโอน
ธนาคาร
รู ปที่1 การบันทึกข้อมูลบัญชี ลงใน Microsoft
excel

รู ป ที่ 4 โปรแกรม SAP จะทํา การเปิ ดใบกํา กับ
ภาษี โดยจะต้องใส่ ขอ้ มูล และทําการขั้นตอนไปจน
ขั้นสุ ดท้ายและปริ้ นเอกสารออกมา เรี ยกว่า ใบกํากับ
ภาษี

สรุปผล
หลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ทําให้
ท ร าบ ถึ ง ต้ น ทุ น การ ผ ลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง แ ต่ ล ะ
กระบวนการ ในบางกระบวนการผลิ ตอาจมี ตน้ ทุ น
การผลิ ต ที่ เ กิ น งบประมาณที่ ต้ ัง ไว้ ทางบริ ษัท จะ
ดําเนินการแก้ไขในเรื่ องงบประมาณและทําเรื่ องชี้แจง
ไปยังสํานักงาน บอกถึ งสาเหตุที่ใช้งบประมาณเกิ น
ที่ต้ งั ไว้ ทําให้เราสามารถหาข้อบกพร่ องมาดําเนิ นการ
แก้ไขได้ทนั เวลาและช่วยลดต้นทุ นการผลิ ตไปด้วย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอย่างสูง บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
ที่ให้โอกาสนักศึดษาได้มาปฎิบตั ิงาน ทําให้นกั ศึกษา
ได้รับความรู ้มากมายจากการปฎิบตั ิงานจริ ง และได้
เรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ของการเป้ นพนักงาน ต้อง
ขอขอบคุณคําแนะนําเป็ นอย่างดีจากอาจารย์ศิวไิ ล
สายบัวทอง ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา และ
คุณรัตนา ทรงจิ๋ว พนักงานที่ปรึ กษา ที่กรุ ณาให้
แนวคิดและคําแนะนําในการดําเนินงาน ตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดําเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบรายงานจน
เรี ยบร้อยสมบูรณ์ ตลอดจนคุณสุภคั เย็นใจ พนักงาน
ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้ความสะดวกให้ขอ้ มูลต่างๆ อันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษา รวมทั้งข้อแนะนํา
ข้อเสนอต่างๆในการศึกษามาตลอด
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