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บทคัดย!อ 
 

บริษัท แอลแอนด�ทรีบี จํากัด ได�มีประสบการณ�ร2วมงานกับแบรนด�รองเท�านําเข�าจากอิตาลี 
BORSEMOGAN จึงมีความสร�างสรรค�มาสู2รองเท�าหนังแท�ซึ่งวัสดุได�นําเข�ามาจาก ประเทศอิตาลี และมี
การดีไซน�ออกแบบเปAนเอกลักษณ�เฉพาะตัว ผลิตรองเท�าตัดเย็บในเมืองไทยด�วยไลฟGสไตล�ที่แตกต2างกัน
ไปแบรนด�รองเท�า BM. Collection จึงช2วยตอบโจทย�ไลฟGสไตล�ของวัยรุ2นยุคใหม2ปRจจุบัน  

ความสําคัญของระบบบัญชีของบริษัท แอลแอนด�ทรีบี จํากัด มุ2งเน�นในเรื่องขั้นตอนการ
บันทึกรายการสินค�า และการตรวจนับสินค�าคงเหลือ โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Express 
Accounting) สินค�าคงเหลือ เปAนสินทรัพย�ประเภทหมุนเวียนของกิจการ สินค�าถือเปAนสินทรัพย�ท่ี
สําคัญ ในการหารายได� ดังน้ันการตีราคาและการแสดงราคาสินค�าคงเหลือ จึงมีผลกระทบที่สําคัญต2อ
ฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและมีผลต2อการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงกิจการท่ีน้ีทํา
ธุรกิจเก่ียวกับ การซื้อมาขายไป เพราะถือว2าสินค�าทําให�มีรายได� ถ�าเกิดสินค�าขาด หรือสูญหายไป เรา
ต�องทาการตรวจนับสินค�าให�ถูกต�องครบถ�วนให�ตรงกับหน�ารายงานบัญชี 
 
คําสําคัญ  :  การบัญชี/สินค�าคงเหลือ/โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สินคา้คงเหลือ เป็นสินทรัพยป์ระเภทหมุนเวียนของกิจการ สินคา้ถือเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญั               
ในการหารายได้ ดงันั้นการตีราคาและการแสดงราคาสินค้าคงเหลือ จึงมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อฐานะ
การเงินในงบดุลและมีผลต่อการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงกิจการท่ี น้ีท าธุรกิจเก่ียวกับ                         
การซ้ือมาขายไป ท าให้สินคา้มีความส าคญัต่อบริษทั เพราะถือวา่สินคา้ท าให้มีรายได ้ถา้เกิดสินคา้ขาด                           
หรือสูญหายไป เราตอ้งท าการตรวจนบัสินคา้ใหถู้กตอ้งครบถว้นให้ตรงกบัหนา้รายงานบญัชี 

ดงันั้นจากการท่ีได้มาปฏิบติังานท่ีน้ี ท าให้พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ มีความผิดพลาด และมี
การท างานท่ีไม่เป็นระบบในการตรวจนบัสินคา้จึงเป็นปัญหากบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองตน้ทุนการเก็บรักษา 
สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอายุ ลา้สมยั ถูกขโมย หรือสูญหาย และนอกจากน้ียงัท าให้สูญเสียโอกาสในการ
น าเงินท่ีจมอยูก่บัสินคา้คงคลงัน้ีไปหาประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ท าให้เกิดผลกระทบในการปิดงบบญัชีและ
ภาษี จึงมีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเขา้มาช่วยเหลือในส่วนของการจดัการกบัระบบบญัชี และการตรวจ
นบัสินคา้คงเหลือ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสินคา้คงเหลือ 
1.2.2 เพื่อใหท้ราบถึงหลกัเกณฑข์องสินคา้คงเหลือท่ีมีผลกระทบต่อการปิดงบบญัชี 
1.2.3 เพื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบสินคา้คงเหลือ 
1.2.4 เพื่อศึกษาการใชโ้ปรแกรม Express Accounting  

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหาไดแ้ก่ 
 ศึกษาระบบการจดัการสินคา้คงเหลือ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี 

เป็นเคร่ืองมือส าคญั 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 
  ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559  
 รวมระยะเวลา 3เดือน 
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1.3.3  ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
  บริษทั แอลแอนดท์รีบี จ  ากดั (L&3B CO., LTD) เลขท่ี 1086/9-10  
 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์: 02-6396756 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นวชิาชีพการบญัชี 
1.4.2 ทราบถึงขั้นตอนในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
1.4.3 ช่วยใหเ้ขา้ใจการใชโ้ปรแกรม Express Accounting ในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของสินค้าคงเหลือ 

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2542,  หน้า 4) ได้ให้
ความหมายสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  31 สินค้าคงเหลือในทางการบัญชี 
(Merchandise inventory) หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีกิจการมีไวเ้พื่อขาย หรืออาจให้ความหมายโดยละเอียด
ยิ่งข้ึนวา่ สินคา้คงเหลือ คือ สินคา้ส าเร็จรูป งาน หรือสินคา้ระหวา่งท าวตัถุดิบ และวสัดุใชใ้นการผลิต
เพื่อขายตามปกติของกิจการซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.วตัถุดิบทางตรง (Direct materials) วตัถุดิบทางตรง หมายถึง ส่ิงของท่ีกิจการซ้ือ เพื่อแปร
สภาพให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนส าคัญท่ีใช้ในการผลิตตันทุนวตัถุดิบน้ีจะ
กลายเป็นตน้ทุนทางตรงส่วนหน่ึงของสินคา้ส าเร็จรูป เช่น วตัถุดิบท่ีเป็นไมซุ้ง สามารถน ามาผลิตเป็น
ประตู เฟอร์นิเจอร์ไม ้หรือเหล็ก น ามาผลิตรถยนต ์เป็นตน้ 

2.สินคา้ระหว่างผลิต (Goods in process) สินคา้ระหว่างผลิต หมายถึง สินคา้ท่ีผ่าน
ขบวนการผลิตมาแลว้ แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ และยงัไม่อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะขายได ้ราคาทุนของสินคา้
ระหวา่งผลิตประกอบดว้ย วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ค่าแรงงานทางตรงท่ีใชใ้นการผลิต และค่าใชจ่้ายใน
การผลิต 

3.สินคา้ส าเร็จรูป (Finished goods) สินคา้ส าเร็จรูป หมายถึง สินคา้ท่ีผลิตส าเร็จและอยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะขายได ้ราคาทุนของสินคา้ส าเร็จรูป ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิต 
ค่าแรงงานทางตรงท่ี ใชใ้นการผลิต และค่าใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 

4.วสัดุโรงงาน (Factory supplies) วสัดุโรงงาน หมายถึง ส่ิงท่ีกิจการใชใ้นการประกอบการ
ผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรงของสินคา้ส าเร็จรูป บางคร้ังมีผูเ้รียกส่ิงของประเภทน้ีว่า วตัถุดิบ
ทางออ้ม (Indirect materials) วสัดุโรงงานท่ีใชใ้นการประกอบการผลิตมีเพียงเล็กนอ้ย และยากแก่การ
ค านวณตน้ทุนว่าผลิตภณัฑ์หน่ึงหน่วยจะใช้วสัดุโรงงานในราคาเท่าไร ในทางปฏิบติัจึงถือว่าวสัดุ
โรงงานท่ีใช้หมดในการผลิตงวดหน่ึงๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของงวดนั้น ส่วนวสัดุโรงงานท่ี
คงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงวดนั้น  วสัดุโรงงานคงเหลือเม่ือส้ินงวดบญัชี
จะน าไปแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนภายใตห้วัขอ้สินคา้คงเหลือ แต่วสัดุส านกังาน (Office supplies) 
และวสัดุของแผนกส่งของ (Shipping supplies) นั้น จะถือเป็นสินทรัพยป์ระเภทค่าใช่จ่ายล่วงหนา้  
(Prepaid expenses) อนุโลมแสดงไวเ้ป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนดว้ย
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2.1 รายการทีนั่บเป็นสินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ จะนับรวมสินคา้เฉพาะท่ีกิจการมีกรรมสิทธ์ิอยู่เท่านั้น สินคา้อาจจะอยู่ท่ี

กิจการหรือไม่ไดอ้ยูท่ี่กิจการก็ได ้สินคา้บางชนิดแมจ้ะอยู่ในกิจการ แต่ก็ไม่นบัรวมเป็นสินคา้คงเหลือ 
เช่น สินค้ารับฝากขาย ดังนั้นในการตรวจนับว่าสินค้าใดเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการหรือไม่นั้น 
จะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ โดยปกติรายการท่ีควรพิจารณาเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ 

2.1.1 สินคา้ระหว่างทาง (Goods in transit) หมายถึง สินคา้ท่ีกิจการสั่งซ้ือและกรรมสิทธ์ิ
ในสินคา้ได้โอนมายงักิจการแล้ว แต่กิจการยงัไม่ได้รับสินค้านั้น เพราะยงัอยู่ใน
ระหวา่งการขนส่งและการซ้ือสินคา้นั้นเป็นการซ้ือตามเง่ือนไข การส่งมอบสินคา้ ณ 
จุดตน้ทาง 
2.1.1.1 การส่งมอบสินคา้ ณ จุดตน้ทาง (F.O.B. shipping point) หมายถึง ผูซ้ื้อ          

เป็นผูจ่้ายค่าขนส่งสินค้า ดังนั้นกรรมสิทธ์ิในสินค้าจึงเป็นของผูซ้ื้อและ
จะตอ้งนบัรวมเป็นสินคา้คงเหลือของผูซ้ื้อดว้ย 

2.1.1.2 การส่งมอบสินคา้ ณ จุดปลายทาง (F.O.B. destination) หมายถึง ผูข้ายเป็นผู ้
จ่ายค่าขนส่งสินคา้กรรมสิทธ์ิในสินคา้เป็นของผูข้ายจนกวา่สินคา้จะถึงมือผู ้
ซ้ือ จึงถือไดว้า่กรรมสิทธ์ิไม่ไดโ้อนมายงัผูซ้ื้อและจะตอ้งนบัรวมเป็นสินคา้
คงเหลือของผูข้าย 

2.1.2 สินคา้ฝากขาย (Goods on consignment) หมายถึง สินคา้ท่ีกิจการส่งไปฝากขาย                     
และยงัขายไม่ได ้ยงัคงนบัเป็นสินคา้คงเหลือของผูฝ้ากขาย 

2.1.3 สินคา้ท่ีแยกไวต่้างหาก (Segregated goods) หมายถึง สินคา้ท่ีผลิตข้ึนเป็นพิเศษตาม
ค าสั่งของลูกค้า เม่ือผลิตเสร็จแล้วจึงแยกไวต่้างหาก พร้อมท่ีจะส่งมอบให้ลูกค้า 
ดงันั้น จึงไม่ควรนบัเป็นสินคา้คงเหลือ 

2.1.4 สินคา้ท่ีขายโดยมีเง่ือนไขและสินคา้ขายผอ่นช าระ หมายถึงสินคา้ท าขายไปให้ลูกคา้
แลว้ แต่กรรมสิทธ์ิในสินคา้จะเป็นของผูซ้ื้อต่อเม่ือไดช้ าระเงินครบตามสัญญาแต่
ในทางปฏิบติัมกัจะไม่นิยมถือหลกัการสิทธิโดยเคร่งครัด แต่จะถือวา่เม่ือไดต้กลงซ้ือ
ขายสินคา้กนัแลว้กรรมสิทธ์ิในสินคา้จะโอนเป็นของผูซ้ื้อทนัที  
ดงันั้น จึงไม่ควรนบัรวมเป็นสินคา้คงเหลือของผูข้าย
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2.2 ราคาทุนของสินค้า (Inventory Costs) 
หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีท าใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพ และสถานท่ีท่ีพร้อมจะ

ขายได้ กล่าวคือ ในกิจการท่ีซ้ือสินคา้มาจ าหน่าย ราคาทุน ของสินคา้จะได้แก่ ราคาสินคา้นั้นบวก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือและการ ขนส่งสินคา้นั้นมาถึงสถานท่ีขายในกิจการท่ีผลิตสินคา้จ าหน่าย
ราคาทุนของสินคา้ไดแ้ก่ ตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต 
 
2.3 การบันทกึบัญชีสินค้าคงเหลือ 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะกิจการท่ีซ้ือสินคา้มาเพื่อขาย                  
จะมีวธีิการบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้คงเหลืออยู ่2 ระบบ คือ  

2.3.1 ระบบการบันทึกสินค้าคงเหลือเม่ือส้ินงวด (periodic inventory system)                                
มีกระบวนการดงัน้ี 
2.3.1.1 สินคา้ท่ีซ้ือมาระหว่างงวดจะบนัทึกไวใ้นบญัชีซ้ือ ซ่ึงเป็นบญัชีค่าใช้จ่าย                  

และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือสินคา้ จะบนัทึกไวใ้นช่ือค่าใช้จ่ายแต่ละ
ประเภทนั้นเช่น ค่าขนส่งเขา้ เป็นตน้ 

2.3.1.2 สินคา้คงเหลือตน้งวดจะไม่มีการเปล่ียนแปลงจนกวา่จะถึงวนัส้ินงวดมีการ
ตรวจนบัจ านวนสินคา้คงเหลือและตีราคาสินคา้คงเหลือก็จะเปล่ียนไปเป็น
สินคา้คงเหลือปลายงวด 

2.3.1.3 เม่ือกิจการขายสินคา้ กิจการจะบนัทึกเฉพาะรายไดจ้ากการขายเท่านั้น ไม่
ตอ้งบนัทึกตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย เพราะระหว่างงวดจะยงัไม่ทราบจนส้ินงวด
กิจการจะค านวณหาตน้ทุนสินคา้ท่ีขายเพื่อแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุน 

2.3.2 ระบบการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (perpetual inventory system)  
 มีกระบวนการดงัน้ี 

2.3.2.1 สินคา้ท่ีซ้ือระหวา่งงวดจะบนัทึกเพิ่มเป็นสินทรัพยใ์นบญัชีสินคา้คงเหลือ 
2.3.2.2 เม่ือมีการขายสินคา้ระหวา่งงวดจะบนัทึกลดสินทรัพยใ์นบญัชีสินคา้คงเหลือ

พร้อมกบัเพิ่มค่าใชจ่้ายในบญัชีตน้ทุนขายดว้ยนอกจากยอดขายซ่ึงเป็นบญัชี
รายไดท่ี้บนัทึกอยูแ่ลว้ 
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2.3.2.3 ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับสินค้าคงเหลือท่ีจ่ายไปจะบันทึกการ
เปล่ียนแปลงในบญัชีสินคา้คงเหลือดงัน้ี 

 ค่าขนส่งเขา้บนัทึกบญัชีเพิ่มในบญัชีสินคา้คงเหลือ 
 ส่วนลดรับ บนัทึกบญัชีลดในบญัชีสินคา้คงเหลือ 
 ส่งคืนสินคา้ บนัทึกลดในบญัชีสินคา้คงเหลือ  

2.3.2.4 เม่ือส้ินงวดมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือจริงแลว้เปรียบเทียบกบับญัชีสินคา้
คงเหลือแยกประเภทท่ีแสดงไวต้อ้งตรงกนั ถ้าไม่ตรงกนัตอ้งปรับปรุงให้
เท่ากบัสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูจ่ริงตามตรวจนบัได ้  

 
2.4 การค านวณราคาทุนของสินค้า 

ตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปนั้น จะถือราคาทุนของสินค้าเป็นหลักในการ
บนัทึกบญัชี และราคาทุนนั้น ก็คือราคมสุทธิตามใบก ากบัสินคา้ รวมทั้งค่าใชจ่้ายต่างๆ เพื่อให้ไดสิ้นคา้
นั้นมา การค านวณตน้ทุนของสินคา้คงเหลือนั้นมีหลายวธีิ 

2.4.1 วธีิคิดราคาทุนท่ีระบุเฉพาะ (Specific identification of cost method) การคิดราคาทุน 
ของสินคา้ตามวิธีคิดราคาทุนท่ีระบุเฉพาะน้ี จะน ามาใช้กบัสินคา้ท่ีมีจ  านวนน้อยแต่ราคาแพง เช่น                    
ธุรกิจประเภทเพชรพลอย รถยนต์ ตลอดจนการน ามาใช้กบัโรงงานผลิตสินคา้ช้ินใหญ่ๆ และราคาสูง 
เช่น เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส าหรับกรณีการสั่งพิเศษของลูกคา้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าของประเภทน้ีตน้ทุน           
แต่ละหน่วยมกัจะไม่เท่ากนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งคิดตน้ทุนเฉพาะหน่วย ดงันั้นสินคา้ท่ีซ้ือขายกนั                
เป็นส่วนใหญ่มกัจะมีปริมาณการซ้ือขายเป็นจ านวนมากจึงไม่เหมาะท่ีจะใชว้ธีิน้ี 

2.4.2 วิธีเขา้ก่อนออกก่อน (First-in, First-out method หรือ FIFO method) หมายถึง สินคา้
ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน การเขา้
ก่อนออกก่อน(FIFO First in First out) เป็นวธีิท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐานวา่
สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใช้ก่อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใช้ก่อนเช่นกนั ตามล าดบัดงันั้น 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือก็คือตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือมาคร้ังหลงัสุด การคิดตน้ทุนของสินคา้ตามวิธีน้ีจะ
ใชท้ั้งระบบการบนัทึกสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวด และการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ซ่ึงจะให้ผล
เหมือนกนัไม่วา่จะใชร้ะบบใด 
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ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิเขา้หลงัออกก่อน 
ขอ้ดี 

 ในการค านวณราคาของสินค้าคงเหลือนั้นจะมีผลให้สินค้าคงเหลือนั้นแสดงราคา
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดล่าสุด 

 สินคา้ท่ีคงเหลือในกิจการเป็นสินคา้ท่ีใหม่เสมอสินคา้เก่าเส่ือมสภาพจะไม่มีเน่ืองจาก
การหมุนของสินคา้คงเหลือจะท าใหสิ้นคา้ท่ีซ้ือมาก่อนขายไปก่อน 

ขอ้เสีย 
 ถา้ราคาข้ึนลงอยา่งมากจะท าใหต้น้ทุนขายต ่ากวา่ราคาสินคา้ท่ีซ้ือมาทดแทน 
2.4.3 วิธีเขา้หลงัออกก่อน (Last-in, First-out method หรือ LIFO method) การคิดราคาทุน

ของสินคา้ตามวิธีน้ีถือหลกัว่า ราคาสินคา้ท่ีซ้ือมาคร้ังหลงัสุดจะเป็นราคาสินคา้ท่ีขายไป และสินคา้
คงเหลือคือราคาสินคา้ท่ีซ้ือมาในรายะแรกสุด ขอ้สังเกตของวิธีน้ีก็คือ ถา้ราคาสินคา้มีการเปล่ียนแปลง
มาโดยเฉพาะระยะเวลาท่ีราคาสินคา้สูงข้ึนเร่ือยๆ ตน้ทุนขายก็จะมีราคาสูงท าใหก้ าไรลดลง และการเสีย
ภาษีไดก้็ลดลงเช่นเด่ียวกนั ซ่ึงตามวิธีน้ีจะเกิดผลต่างของตน้ทุนของสินคา้ปลายงวดและตน้ทุนของ
สินคา้ท่ีขายระหวา่งวธีิการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด  
ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิเขา้หลงัออกก่อน 
ขอ้ดี 

 ตน้ทุนขายจะแสดงยอดใกลเ้คียงกบัราคาปัจจุบนั เน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือมาคร้ังหลงัสุดถูก
จ าหน่ายออกไป จึงท าใหร้าคาทุนของสินคา้สูงกวา่ท่ีซ้ือมาในงวดก่อนๆ 

 กิจการจะได้รับประโยชน์ทางภาษีเงินได้เน่ืองจากต้นทุนขายตามวิธีน้ีสูงกว่าวิธี                   
เขา้ก่อน-ออกก่อน ท าใหก้ าไรสุทธิต ่ากิจการจึงจ่ายภาษีนอ้ยกวา่วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน 

ขอ้เสีย 
 การหมุนเวยีนของสินคา้ตามวธีิเขา้หลงัออกก่อน ไม่ตรงกบัการหมุนเวยีนของสินคา้จริง 
 ราคาสินคา้คงเหลือท่ีปรากฏในงบดุลจะต ่ากวา่มูลค่าปัจจุบนัมาก โดยเฉพาะเม่ือระดบั

ราคาสินคา้มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ราคาสินคา้สูงข้ึนเร่ือยๆ 
หรือ ต ่าลงเร่ือยๆ 
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2.5 วธีิถัวเฉลีย่ (Average method) 
วิธีน้ีเป็นการเฉล่ียต้นทุนให้กับสินค้าทุกหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน ผลลัพธ์ท่ีได้อยู่ใน

ระหวา่งวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน และเขา้หลงั-ออกก่อน ส่วนจะใกลเ้คียงกบัวิธีใดนั้นข้ึนอยูก่บัความถ่ีของ
การขายและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาสินคา้ วธีิถวัเฉล่ียแบ่งไดด้ง้น้ี 

2.5.1 วิธีถัวเฉล่ียอย่างง่าย (Simple-average method) ตามวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียอย่างง่าย
ค านวณไดโ้ดยน าตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ทั้งหมดรวมทั้งสินคา้ตน้งวดมาถวัเฉล่ีย จะไดร้าคาตน้ทุน
สินคา้ต่อหน่วยท่ีจะไปค านวณหาราคาสินคา้และตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 
ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิถวัเฉล่ียแบบง่าย 
ขอ้ดี 

 สามารถค านวณไดง่้าย วธีิการค านวณไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
ขอ้เสีย 

 ต้นทุนต่อหน่วยท่ีได้ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เน่ืองจากมิได้ค  านึงถึงปริมาณ                 
ของสินคา้ 

2.5.2 วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted-average method) วิธีน้ีถือวา่สินคา้ท่ีมียอ่มปะปน
กนัไป ดงันั้นสินคา้ชนิดเด่ียวกนัก็ควรจะมีราคาทุนเท่ากนัแต่เน่ืองจากไดมี้การซ้ือมาหลายคร้ังในราคา
และประมาณต่างกนั จึงควรเฉล่ียดว้ยการน าปริมาณนั้นมาเป็นตวัถ่วงน ้ าหนกัดงันั้น ราคาทุนถวัเฉล่ีย
ของสินคา้แต่ละหน่วยจึงค านวณได้โดยการน าปริมาณสินคา้ท่ีมีทั้งสินในงวดไปหารราคาทุนทั้งส้ิน
ของสินคา้ท่ีมีเพื่อขาย ถา้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลงมาก ราคาสินคา้ท่ีค านวณโดยใชต้น้ทุนถวัเฉล่ียจะผิด
จากราคาปัจจุบนัมาก และจะใชว้ธีิบญัชีสินคา้ตามแบบส้ินงวดเท่านั้น 
ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
ขอ้ดี 

 ค านึงถึงปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือมาระหวา่งงวดซ่ึงเป็นการเฉล่ียทุนใหก้บัสินคา้ทุกๆ หน่วย  
ในราคาหน่วยละเท่าๆ กนั 

ขอ้เสีย 
 กรณีท่ีสินค้าเปล่ียนแปลงมาก ๆ ราคาสินค้าท่ีปรากฏในงบดุลจะผิดจากราคาตลาด

ปัจจุบนัมากนัน่คือ ถา้ราคาสินคา้ในตลาดสินคา้ในตลาดวนัปลายงวดสูง ราคาสินคา้ท่ี
คงเหลือตามวิธีน้ีจะต ่ากว่าราคาตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัตน้งวดท่ีไดซ้ื้อสินคา้ใน
ราคาท่ีต ่าไวม้ากในทางตรงกนัขา้ม ราคาสินคา้ในตลาดวนัปลายงวดต ่า ราคาสินคา้ในท่ี
คงเหลือตามวธีิน้ีจะสูงกวา่ราคาตลาด 
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 การตีราคาสินคา้คงเหลือตามวิธีน้ีใชห้ลกัท่ีวา่การขายสินคา้แต่ละคร้ังเป็นการขายสินคา้
ท่ีซ้ือมาแต่ละงวดในอตัราส่วนเท่า ๆ กนัซ่ึงผิดหลกัการหมุนเวียนของสินคา้ เน่ืองจาก
การขายสินค้านั้ น กิจการมักจะน าสินค้าท่ีซ้ือมาด่อนขายก่อน เพื่อป้องกันสินค้า
เส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 

2.5.3 วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving-average method) วิธีน้ีใช้ส าหรับกิจการท่ีบนัทึกบญัชี
สินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง คือจะตอ้งค านวณราคาทุนเฉล่ียต่อหน่วยทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือสินคา้ จ  านวน
หน่วยท่ีขายออกไปจะคิดตามราคาเฉล่ียท่ีหาไดจ้นกวา่จะมีการซ้ือสินคา้เพิ่มเติม 
ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
 จะคลา้ยคลึงกบัวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั เวน้แต่ความแตกต่างระหวา่งราคาตลาดปัจจุบนัของ
สินคา้กบัราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดท่ีค านวณไดจ้ะนอ้ยกวา่ วิธีถวัเฉล่ียน ้ าหนกั เน่ืองจากวิธีถวัเฉล่ีย
น ้าหนกัเป็นการถวัเฉล่ียคร้ังเดียวในวนัส้ินงวด ส่วนวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีจะค านวณถวัเฉล่ียราคาทุนของ
สินคา้ทุนคร้ังท่ีซ้ือมา ดงันั้นราคาทุนต่อหน่วยของสินคา้ปลายงวดจึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาดปัจจุบนั
มากกวา่ 
 
2.6 วธีิสินค้าคงเหลือมูลฐาน (Base stock) 

วิธีน้ีจะตอ้งมีสินคา้จ านวนหน่ึงส ารองไวเ้ผื่อขาด ซ่ึงอาจถือไดว้า่สินคา้จ านวนน้ีเป็นสินคา้
ขั้นต ่าหรือสินคา้มูลฐาน สินคา้ขั้นต ่าน้ีจะก าหนดข้ึนเม่ือเร่ิมกิจการและเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็น ถา้
ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงจะถือวา่สินคา้ท่ีก าหนดไวน้ั้นมีจ านวนและราคาคงที ดงันั้นตน้ทุนของสินคา้ท่ี
ขายจึงเป็นตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือมาหลงัสุด วิธีน้ีจึงคลา้ยกบัวิธีเขา้หลงั-ออกก่อน ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีขาย
นั้นจะมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหลงัสุด ในกรณีท่ีจ านวนสินคา้คงเหลือมีมากกวา่หรือต ่าสุดสินคา้ท่ีถือเป็นมูล
ฐานแล้วในถือเป็นการเพิ่มข้ึน หรือลดลงเป็นการชั่วคราว แล้วปรับปรุงส่วนท่ีต่างออกไปน้ี                         
โดยใช้ราคาตลาด ณ วนันั้น ดงันั้นวิธีน้ีจึงไม่เหมือนกบวิธีเขา้หลงั-ออกก่อน ท่ีสินค้าคงเหลือนั้น                 
เป็นราคาทุนท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกแต่วธีิสินคา้คงเหลือมูลฐานนั้นมีราคาตลาดรวมอยูด่ว้ย 
 
2.7 ผลกระทบจากการบันทกึราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดสูงหรือต ่าไป 

การบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้งสูงหรือต ่าไป อาจมีสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ 
เช่น ตรวจนบัผดิ บนัทึกบญัชีผดิ การตีราคาผดิ เป็นตน้ 

2.7.1 ในงวดปัจจุบนังบก าไรขาดทุน จะแสดงรายการตน้ทุนขาย ก าไรขั้นตน้และก าไร
สุทธิไม่ถูกตอ้ง 
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2.7.2 ในงวดบญัชีถัดไป จะแสดงายการต้นทุนขาย ก าไรขั้นตน้และก าสุทธิไม่ถูกต้อง 
เช่นเดียวกนัเน่ืองจากสินคา้คงเหลือในงวดถดัไป 

2.7.3 งบดุลในงวดปัจจุบนั และแสดงรายการสินทรัพยห์มุนเวยีนไม่ถูกตอ้ง 
 

จากกรณีท่ีมีการบนัทึกสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้ง เช่น บนัทึกราคาสินคา้คงเหลือ     
สูงไป หรือบนัทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดไม่ถูกต้อง เช่น บนัทึกราคาสินคา้คงเหลือสูงไป                                
หรือบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดต ่าไปเป็นผลใหก้ าไรสุทธิในแต่ละปีแตกต่างกนั 
 
สรุป 

สินคา้คงเหลือ คือ สินทรัพยซ่ึ์งกิจการมีไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบกิจการโดยปกติ 
หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการการผลิตเพื่อท าให้สินคา้ส าเร็จรูปต่อไปหรือใช้ในการผลิตสินคา้หรือ
บริการ สินคา้คงเหลือส าหรับกิจการท่ีผลิตสินคา้เพื่อขายประกอบดว้ยวตัถุดิบทางตรง สินคา้ระหว่าง
ผลิต สินคา้ส าเร็จรูปและวสัดุโรงงาน 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธี คือ การบนัทึกบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบส้ินงวด และการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง การตีราคาสินค้าคงเหลือ 
เน่ืองจากสินคา้คงเหลือเป็นรายการท่ีมีความส าคญัมากเน่ืองจากเป็นเงินค่อนขา้งสูงและเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนท่ีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลก าไรต่อกิจการ การเลือกใชว้ธีิการตีราคาสินคา้คงเหลือในวิธีหน่ึง ๆ 
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุน และฐานนะการเงินของกิจการวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือท่ีใช้
อยู่ทัว่ไปมีหลายวิธี วิธีท่ีใช้อยู่ตามหลกัการบญัชีโดยทัว่ไป คือ วิธีราคาทุน ซ่ึงมีหลายวิธี เช่น วิธีคิด
ราคาทุนท่ีระบุเฉพาะ วิธีเขา้ก่อนออกก่อน วิธีเขา้หลงัออกก่อน วิธีถวัเฉล่ีย นอกจากน้ีการตีราคาสินคา้
คงเหลือผิดพลาดจะมีผลกระทลกบังบดุลและงบก าไรขาดทุน ดงันั้นกิจการจึงความพิจารณาวิธีการ
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบักิจการ 



บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั แอลแอนดท์รีบี จ  ำกดั (L&3B CO., LTD) 
ท่ีตั้ง  : เลขท่ี 1086/9-10 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ : 02-6396756, โทรสำร : 02-6396757 
Email      : contact@bm-collection.com 
Facebook :  BM Collection Italy 
เวลำท ำกำร : วนัจนัทร์ถึงศุกร์ เวลำ 09:00-18:00 และวนัเสำร์ 09:00-16:00 
 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั แอลแอนดท์รีบี จ ำกดั 

 

 

mailto:contact@bm-collection.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทั แอลแอนด์ทรีบี จ  ำกดั ไดมี้ประสบกำรณ์ร่วมงำนกบัแบรนด์รองเทำ้น ำเขำ้จำก

อิตำลี BORSEMOGAN   จึงมีควำมสร้ำงสรรคม์ำสู่รองเทำ้หนงัแทซ่ึ้งวสัดุไดน้ ำเขำ้มำจำก  ประเทศ
อิตำลี และมีกำรดีไซน์ออกแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ผลิตรองเทำ้ตดัเยบ็ในเมืองไทยดว้ยไลฟ์
สไตล์ท่ีแตกต่ำงกนัไปแบรนด์รองเท้ำ BM. Collection จึงช่วยตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ของวยัรุ่นยุค
ใหม่ปัจจุบนั บริษทัไดดี้ไซน์รองเทำ้ออกมำ 3 สไตล ์

 สไตล์ท่ี 1 Metropolish รองเท้ำเพื่อสุภำพบุรุษและสุภำพสตรีคนเมืองท่ีต้องกำร
ควำมเรียบหรูคลำสสิคในวนัท ำงำนองัเคร่งขรึม  ด้วยดีไซน์รองเท้ำคลำสสิคจึง
เหมำะอยำ่งยิง่ส ำหรับทุกชุดสูทและชุดท ำงำน 

 สไตล์ท่ี 2 Fashion กระแสนิยมมีกำรเปล่ียนแปลงตำมเทรนด์ต่ำงๆอ่ำงรวดเร็วเรำจึง
มีกำรดีไซน์ตำมแฟชัน่อยำ่ง  หลำกหลำยเพื่อเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงของผูรั้กในแฟชัน่
รองเทำ้ 

 สไตล์ท่ี 3 Casual รองเทำ้หนงัตดัเยบ็ประณีตวสัดุน ำเขำ้คุณภำพเยีย่มดว้ยดีไซน์เรียบ
ง่ำยจึงเหมำะส ำหรับสวมใส่ในวนั สบำยๆหรือในวนัหยดุพกัผอ่น 

ส่งผลให้ในปัจจุบนัปริษทัฯ มีลูกคำ้ท่ีให้ควำมไวว้ำงใจในกำรจดัส่งซ้ือขำยรองเทำ้แต่ละสไตล์เพิ่ม
อย่ำงต่อเน่ืองและยงัคงรักษำมำตรฐำนกำรผลิต กำรบริกำรในทุกๆด้ำนอย่ำงต่อเน่ืองเช่นกัน                 
และพร้อมใหค้ ำปรึกษำดำ้นรองเทำ้อีกดว้ย 
 
3.3 ลกัษณะการท างาน 

เร่ิมจำกำรศึกษำกำรใชโ้ปรแกรม Express Accounting หลงัจำกนั้นก็ไดรั้บมอบหมำยให้
ท ำกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆลงในโปรแกรมโดยมีเอกสำรประกอบ เช่น ใบก ำกับภำษี ใบลดหน้ี                  
เม่ือบนัทึกรำยกำรเสร็จก็ท ำมำตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกขอ้มูล และพิมพใ์บรำยกำรนั้น
เพื่อจะเก็บเอกสำรเขำ้แฟ้ม เช่น แฟ้มใบก ำกบัภำษี แฟ้มใบลดหน้ี 
 
3.4 ช่ือ และต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

นำงสำวชลิตำ รำชรินทร์ (เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชี) 
 
3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559 – วนัท่ี 2 กนัยำยน 2559  
เป็นระยะเวลำ 14 สัปดำห์  
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3.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.6.1 ศึกษำหวัขอ้รำยงำน ปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยพร้อมกบันกัศึกษำหวัขอ้รำยงำน                          

ท่ีเหมำะสมและปฏิบติัจริง 
3.6.2 เลือกหวัขอ้รำยงำน โดยปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำ เพื่อเลือกหวัขอ้รำยงำน 
3.6.3 รวบรวมข้อมูล  สอบถำมพนักงำน ท่ีปรึกษำถึงข้อมูลตำมหัวข้อรำยงำน                        

และคน้ควำ้ในต ำรำท่ีเก่ียวขอ้ง และบนัทึกกำรท ำงำนจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้
รำยงำน 

3.6.4 จดัท ำรำยงำน กำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรเก็บขอ้มูลจริงในกำรปฏิบติังำน 
3.6.5 กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบติังำน 

 
ตำรำงท่ี 3.6 แสดงภำพรวมในกำรด ำเนินงำน 

 
3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
1.) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.) เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
3.) เคร่ืองค ำนวณ 
4.) เคร่ืองเจำะกระดำษ 

3.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.) โปรแกรม Express Accounting 
2.) โปรแกรม Microsoft Office Excel 
3.)    โปรแกรม Microsoft Office Word 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 

1.กำรปฏิบติังำนเพื่อหำหวัขอ้         

2.เลือกหวัขอ้รำยงำน       

3. วำงแผนรำยงำน       

4.จดัท ำรำยงำน       

5.น ำเสนอโครงกำร       



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

1. การบันทกึสินค้าซ้ือเช่ือ 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งหนา้จอการบนัทึกสินคา้ซ้ือเช่ือ 

หมายเลข 1 ผูจ้  าหน่าย ส าหรับระบุช่ือผูจ้  าหน่าย 
หมายเลข 2 เลขท่ีบิล ส าหรับระบุเลขท่ีบิล 
หมายเลข 3 เลขท่ีใบรับสินคา้ ส าหรับระบุเลขท่ีใบก ากบัสินคา้ 
หมายเลข 4 วนัท่ี ส าหรับระบุวนัท่ีตามเอกสาร 
หมายเลข 5 รายละเอียดสินคา้ ส าหรับระบุรายละเอียดของสินคา้ 
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2. รายการขายสินค้า – บันทึกขายเช่ือ 

 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการขายสินคา้ 

 ผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการบนัทึกรายการขายเช่ือ สามารถไปท่ีเมนูขาย จากนั้นเลือกหัวขอ้ท่ี             
4.ขายเงินเช่ือ ตามรูปท่ี 4.2 
 
 
 
 



16 

 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งหนา้จอการบนัทึกสินคา้ขายเช่ือ 

หมายเลข 1 รหสัลูกคา้ ส าหรับระบุช่ือผูจ้  าหน่าย 
หมายเลข 2 เลขท่ีเอกสาร ส าหรับระบุเลขท่ีใบก ากบัสินคา้ 
หมายเลข 3 วนัท่ี ส าหรับระบุวนัท่ีตามเอกสาร 
หมายเลข 4 รายละเอียดสินคา้ ส าหรับระบุรายละเอียดของสินคา้ 
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3. โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง 

 

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการโอนยา้ยสินคา้ระหวา่งคลงั 

 ผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการบนัทึกรายการโอนยา้ยสินคา้ระหว่างคลงัสามารถไปท่ีเมนูสินค้า 
จากนั้นเลือกหวัขอ้ท่ี 1.รายการประจ าวนัสินคา้ > เลือกหวัขอ้ท่ี 2.โอนยา้ยระหวา่งคลงั ตามรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งหนา้จอการโอนยา้ยสินคา้ระหวา่งคลงั 

หมายเลข 1 คลงัตน้ทาง ส าหรับระบุสาขาท่ีไปรับสินคา้ 
หมายเลข 2 คลงัปลายทาง ส าหรับระบุสาขาท่ีน าสินคา้กลบัคืน 
หมายเลข 3 หมายเหตุ ส าหรับระบุเลขท่ีใบก ากบัภาษี 
หมายเลข 4 เลขท่ีเอกสาร ส าหรับระบุเลขท่ีตามเอกสาร 
หมายเลข 5 วนัท่ี ส าหรับระบุวนัท่ีตามเอกสาร 
หมายเลข 6 รายละเอียดสินคา้ ส าหรับระบุรายละเอียดของสินคา้ 
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4. การรับคืนสินค้า 

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการการรับคืนสินคา้ 

 ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการบนัทึกรายการการรับคืนสินคา้สามารถไปท่ีเมนูการเงิน จากนั้นเลือก
หวัขอ้ท่ี 1.รับเงิน > เลือกหวัขอ้ท่ี 4.ใบลดหน้ี/รับคืนสินคา้ ตามรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งหนา้จอการโอนยา้ยสินคา้ระหวา่งคลงั 

หมายเลข 1 รหสัลูกคา้ ส าหรับระบุรหสัลูกคา้ท่ีรับสินคา้คืน 
หมายเลข 2 เลขท่ีใบลดหน้ี ส าหรับระบุเลขท่ีใบลดหน้ีตามเอกสาร 
หมายเลข 3 เลขท่ีใบก ากบัภาษี ส าหรับระบุเลขท่ีใบก ากบัภาษี 
หมายเลข 4 วนัท่ี ส าหรับระบุวนัท่ีตามเอกสาร 
หมายเลข 5 รายละเอียดสินคา้ ส าหรับระบุรายละเอียดของสินคา้ 
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5. การบันทกึสินค้าสูญหายหรือถูกท าลาย 

 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการตดัสินคา้ช ารุด 

 ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการบนัทึกรายการการการตดัสินคา้ช ารุด สามารถไปท่ีเมนูสินคา้ จากนั้นเลือก
หวัขอ้ท่ี 1.รายการประจ าวนัสินคา้ > เลือกหวัขอ้ท่ี 1.จ่ายสินคา้ภายใน > เลือกตดัสินคา้ช ารุด ตามรูปท่ี 
4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งหนา้จอการโอนยา้ยสินคา้ระหวา่งคลงั 

หมายเลข 1 ส าหรับแผนก ส าหรับระบุสาขาท่ีส่งสินคา้ช ารุดกลบัมา 
หมายเลข 2 เลขท่ีเอกสาร ผูใ้ชง้านตอ้งก าหนดขอ้มูลเอง เช่น วนั/เดือน/ปี 
หมายเลข 3 วนัท่ี ส าหรับระบุวนัท่ีตามเอกสาร 
หมายเลข 4 รายละเอียด ส าหรับระบุวนัท่ีตามเอกสาร 
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6. การตรวจนับสินค้า 

 

รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการรายงานแบบฟอร์มการตรวจนบั 

 ผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการเรียกดูรายงานจ านวนสินคา้คงเหลือ สามารถไปท่ีเมนูสินคา้ จากนั้นเลือก
หวัขอ้ท่ี 6.รายการตรวจนบัสินคา้ > เลือกหวัขอ้ท่ี 2.พิมพแ์บบฟอร์มเพื่อตรวจนบั ตามรูปท่ี 4.10 
 

 

รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งหนา้จอการเรียกดูรายงานตรวจนบัสินคา้ (ระบุรายละเอียดคลงัสาขา) 
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เม่ือผูใ้ชง้านท าการระบุรายละเอียดคลงัสินคา้ตามรูปท่ี 4.11 แลว้คลิกเลือก “ตกลง” ระบบจะแสดงผล
รายงานตรวจนบัสินคา้ ตามรูปท่ี 4.12 

 

รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งหนา้จอรายงานแบบฟอร์มการตรวจนบัสินคา้ 

กระบวนการตรวจนับสินค้า 
ปรับปรุงยอดของสินคา้คงเหลือให้ตรงกบัจ านวนท่ีตรวจนบัได ้เพื่อประโยชน์ในการวางแผน

งานอยา่งถูกตอ้ง เพราะทราบจ านวนสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูจ่ริงไม่ใช่ยอดคงเหลือท่ีแฝงอยูต่ามบญัชีเวลา
ตอ้งการใช ้หรือขาย สินคา้นั้นจริงๆ ก็ไม่มีของให ้ท าใหเ้กิดความเสียหายและเสียโอกาสทางการตลาด 
 
ขั้นตอนในการตรวจนับสินค้า 

ฝ่ายจดัซ้ือ กับ ฝ่ายบญัชี แบ่งออกเป็น 2 ทีม จะแบ่งการตรวจนับเป็น 2 รอบ ผลัดกันตรวจ 
บนัทึกรายละเอียดคงเหลือใน แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้า เม่ือทั้ง 2 ทีมตรวจนับเสร็จเรียบร้อย                  
น าแบบฟอร์มท่ีได ้บนัทึกการตรวจนบั มาเทียบกนั วา่การตรวจนบัของทั้ง 2 ทีม มีผลต่างออกมาตรงกนั
หรือไม่ หากถูกตอ้งก็จะ ยอมรับแบบฟอร์มการตรวจนบั หากไม่ถูกตอ้ง ก็จะให้ทั้ง 2 ทีม ไปตรวจนับ
สินคา้ใหม่ 
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7. ขั้นตอนการตรวจสอบผลต่างจากการตรวจนับ 
 น าผลการวเิคราะห์จากการตรวจนบัจริงมาตรวจเช็คกบัขอ้มูลตรวจสอบการเคล่ือนไหวของ
สินคา้คงเหลือ 

 

รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการการตรวจสอบการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ 
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รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งหนา้จอเขา้รายการการตรวจสอบการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ 

 ผูใ้ช้งานสามารถเลือกหัวขอ้ท่ี 4.รายการสินคา้คงคลงั > เลือกหัวขอ้ท่ี 1.รายงานสินคา้และ
วตัถุดิบ > เลือกหวัขอ้ยอ่ยท่ี 6.รายงานสินคา้และวตัถุดิบแยกตามคลงัต่อเน่ือง จากนั้นระบุรหสัสินคา้ท่ี
ตอ้งการตรวจสอบทางดา้นขวามือ 
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8. ตรวจสอบกบัเอกสารรายงานภาษีขาย กบัภาษีซ้ือ 
 ดูรายงานต่อหน่วยท่ีเกิดข้ึนของรายงานสินคา้คงเหลือ ท าการตรวจเช็คกบัการตรวจนบัจริง 
 

 

รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งเอกสารรายงานภาษีขาย 
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รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 
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รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งเอกสารรายงานภาษีซ้ือ 
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รูปท่ี 4.18 ตวัอยา่งเอกสารใบก ากบัภาษีซ้ือ 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน 

จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานในบริษทั แอลแอนดท์รีบี จ ากดั ในต าแหน่ง                  
ผูช่้วยผูท้  าบญัชี ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 

5.1.1ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
 ไดรั้บความรู้นอกเหนือจากท่ีไดศึ้กษามาภายในห้องเรียน  และสามารถ

น ามาประยกุตใ์ชก้บัการท างานในอนาคตได ้
 สามารถทราบถึงกระบวนการตรวจสอบสินคา้คงเหลือ 
 สามารถน าความรู้ในการวิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือมาใชไ้ด ้
 ช่วยใหท้ราบปัญหาในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือของบริษทั 
 ช่วยใหมี้ความรู้ทางดา้นโปรแกรม Express Accounting 

5.1.2ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
 ไดแ้บ่งเบาภาระหนา้ท่ีการท างานของพนักงานและช่วยลดเวลาในการ

ท างานของพนกังานฝ่ายบญัชี  
 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับจดัการสินคา้คงเหลือ 
 ช่วยลดปัญหาความผดิพลาดในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
 สามารถทราบถึงวิธีการเช็คสตอ็กสินคา้คงเหลือ 

5.1.3 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
ในการจดัท าโครงงานน้ีมีระยะเวลาจ ากดัในการท าโครงการสินคา้คงเหลือของ        
บริษทั แอลแอนดท์รีบี จ  ากดั ท าใหเ้กิดปัญหาการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลไม่
เพียงพอ จากการปฏิบติังานจริง ไดรั้บประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย และ
ไดพ้บปัญหาของบริษทั แอลแอนดท์รีบี จ  ากดั ไดมี้ปัญหา และอุปสรรคเกิดข้ึน
ดงัน้ี 

 องคก์รมีจ านวนพนกังานไม่เพียงพอในการท างาน 
 องคก์รขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
 องค์กรขาดการควบคุมระบบสต็อกสินคา้คงเหลือประสิทธิภาพและ

แม่นย  า 
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5.1.4 ขอ้เสนอแนะของโครงงาน 

จากปัญหาเบ้ืองต้นในการท างานและจัดท าโครงการสินค้าคงเหลือของ                             
บริษทั แอลแอนดท์รีบี จ ากดั ควรปรับปรุง พฒันาบุคคลและระบบขององคก์ร
ดงัน้ี 

 ควรจดัให้มีการอบรมการจัดท าบญัชี และระบบตน้ทุนงานสั่งท าให้
บุคลากรภายในองคก์ร 

 ควรจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/โปรแกรมท่ีใช้ในการตรวจนับสินค้า
คงเหลือกบัพนกังานในองคก์ร 

 ควรจดัท าแผนงานตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ประโยชน์ต่อตนเอง 

 สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ไดน้ าความรู้จาการปฏิบติังานจริงมาใชก้บัโครงงาน 
 ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานจริงท่ีไม่สามารถรับรู้จากหอ้งเรียนได ้
 น าความรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
 ช่วยใหก้ารท างานประสบความส าเร็จเร็วมากข้ึน 
 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจมากข้ึน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ปัญหาด้านทกัษะ การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการ

ท างานท่ีหลากหลายอาจเกิดความสับสนในการพิจารณาการท าบญัชีจึง
เกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน 

 ปัญหาดา้นมนุษยสมัพนัธ์ การปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร 
อาจมีการส่ือสารขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 

 ปัญหาดา้นความรู้ ควรมีคู่มือ หรือวิธีการใชง้านติดไวท่ี้อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อพนักงานจะได้แก้ไข
ปัญหาการใชง้านเองได้ และฝึกความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆใน
ส านกังานเพื่อการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 
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5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

 ควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดจากพนักงานพี่ เ ล้ียง
เสียก่อนจึงลงมือท าเพื่อช่วยลดความผดิพลาดของงาน 

 ควรอ่านคู่มือหรือถามกับพนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัทว่าเคร่ืองใช้
ส านกังานเพื่อลดความผดิพลาดหรือความเสียหายในขณะปฏิบติังาน 

 ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีท าความรู้จักกับพนักงานฝ่ายบัญชีทุกคน
เพื่อท่ีจะไดส่ื้อสารไดดี้ยิง่ข้ึน 
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