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บทคัดยอ 
 

 บริษัท มุลเลอร แมคคานิค จํากัด เปนผูนําเขาสินคาอุสาหกรรมจากประเทศจนีและเปน
ผูแทนจําหนายมอเตอรเกยีรเชน มอเตอรเกียรมอเตอรไฟฟาเกยีรทดเกียรปรับรอบมอเตอรเบรกและ
รอกไฟฟา โดยบริษัทมีความมุงมั่นที่จะคดัสรรสินคาที่มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากลและทาํให
เปนที่ยอมรับในแบรนด “MULLER” 
 

ในการเขาไปปฏิบัติงานนั้นไดทําการศึกษาในสวนของตนทุนงานสั่งทาํของบริษัทมุลเลอร 
แมคคานิค จาํกัด โดยศึกษาในดานโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Samakkee ซ่ึงการปฏิบัติงานนั้นได
ศึกษาการหาตนทุนงานสั่งทาํของบริษัทมุลเลอร แมคคานิค จํากัด การจัดทําโครงงานนี้ไดแนะนํา
ขั้นตอนการคดิคํานวณกําไรขั้นตนและตนทุนงานสั่งทําทําใหพนักงานไดเรียนรูและนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางเชี่ยวชาญและถูกตอง ครบถวนมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 

 บริษทั มุลเลอร์แมคคานิค จ  ากดั เป็นผูน้  าเขา้สินคา้อุตสาหกรรมจากประเทศจีนโดยมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลและท าใหเ้ป็นท่ียอมรับใน

แบรนด ์“MULLER” จากความเช่ือท่ีว่าสินคา้จีนคุณภาพต ่า 

จึงมุ่งมัน่ในการคดัสรรโรงงานผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานสากลเพื่อใหคุ้ณภาพสินคา้ เทียบเท่า

สินคา้ท่ีมาจากยโุรปและอเมริกาในขณะท่ีสามารถท าใหต้น้ทุนต ่าลง เพื่อให้ลูกคา้ของเราไดใ้ช้

สินคา้คุณภาพในราคาท่ีคุม้ค่า 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อหาความรู้ในการใชโ้ปรแกรมบญัชี 

2. เพ่ือใหท้ราบขั้นตอนการตรวจตน้ทุนงานสัง่ผลิตและก าไรขั้นตน้โดยใชโ้ปรแกรม 

Samakkee 

3. เพื่อพฒันาทกัษะและประสบการณ์ในการท างานของนกัศกึษาสหกิจศึกษา 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. หาตน้ทุนสินคา้จากโปรแกรม Samakkee 

2. ตรวจสถานะใบสัง่ผลิตสินคา้ของบริษทั มุลเลอร์ แมคคานิค ( MLM ) 

3. ตรวจเวลางาน การเขา้งาน  การเบิกวตัถุดิบในส่วนของโรงงานผลิต ( FMG) 

 

  



2 
 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานของระบบตน้ทุน 

 2. ไดเ้รียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี 

 3.ไดเ้ขา้ใจหลกัการท างานของสายวิชาชีพตวัเอง 

 4. ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะโดยผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 

 5. ไดเ้ขา้ใจวิธีการและขั้นตอนการบนัทึกตน้ทุนงานสัง่ผลิต 

 

 



 

 

บทที่ 2  

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของค่าแรงงาน 
 ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง เงินท่ีนายจา้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานใหก้บัลูกจา้ง ซ่ึง

อาจจะเรียกแตกต่างกนั เช่น เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าจา้ง เป็นตน้ (ประภากรณ์ เกียรติกุลวฒันา

,2558 : 71 )  

 ลกัษณะของการจ่ายค่าจา้ง หรือค่าแรงงานสามารถจ่ายค่าตอบแทนส าหรับระยะเวลาการ

ท างานปกติไดห้ลายรูปแบบ เช่น จ่ายเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสปัดาห์ จ่ายเป็นรายช้ิน หรือตาม

ผลงานท่ีผลิตได ้เป็นตน้ (ดวงมณี โกมารทตั, 2559 : 165) ซ่ึงการจ่ายค่าแรงงานในรูปแบบน้ี มกัจะ

จ่ายใหก้บัลูกจา้งหรือพนกังานท่ีอยูใ่นแผนกผลิต การจ่ายค่าแรงงานลกัษณะน้ี กิจการจะจ่าย

ผลตอบแทนมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัจ  านวนวนั จ  านวนชัว่โมงท่ีท างาน จ  านวนสปัดาห์ หรือตาม

จ านวนผลงานท่ีพนกังานผลิตได ้ ดงันั้นการจ่ายค่าแรงงานลกัษณะน้ีมีพฤติกรรมตน้ทุนเป็นแบบ

ตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาหรือจ านวนผลผลิตท่ีท าได ้

ตน้ทุนเหล่าน้ี จะเรียกว่า ตน้ทุนค่าแรงงาน 

1. ค่าแรงงานทางตรง 
 ค่าแรงงานทางตรง หมายถึง ตน้ทุนค่าแรงงานท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

สินคา้โดยตรง หรือพนกังานคนนั้นมีหนา้ท่ีในการแปรสภาพวตัถุดิบใหก้ลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

(ดวงมณี โกมารทตั,2559:166) ซ่ึงค่าแรงงานดงักล่าวเป็นค่าแรงงานท่ีจ่ายโดยสมัพนัธก์บัชัว่โมง

การท างานหรือจ านวนหน่วยของผลผลิต เพื่อเป็นตน้ทุนผลิตภณัฑ ์ (ประภากรณ์ เกียรติกุลวฒันา

,2558:73) เช่น ค่าแรงงานท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานในแผนกประกอบช้ินส่วน โดยการจ่ายค่าแรงงานน้ี

จะจ่ายตามชัว่โมงการท างาน หรือตามจ านวนผลผลิตท่ีพนกังานผลิตได ้

2. ค่าแรงงานทางอ้อม 

 ค่าแรงงานทางออ้ม หมายถึง ตน้ทุนของแรงงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ไช่แรงงานโดยตรง (สมนึก เอ้ือ

จิระพงษพ์นัธ,์ 2559 : 160) หรือเป็นตน้ทุนค่าแรงงานท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานท่ีไม่ไช่พนกังานแผนก

โดยตรง แต่เป็นพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนแผนก เช่น ค่าแรงงานท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานแผนกจดั

ช้ือ ค่าแรงงานท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานแผนกซ่อมบ ารุง เงินเดือนหวัหนา้ควบคุมงาน เป็นตน้ 
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2.2 ขั้นตอนเกีย่วกับค่าแรงงาน 
1. การจดัเกบ็เวลา 

 การค านวณตน้ทุนผลิตใหมี้ความถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงความเป็นจริง มีความจ าเป็นอยา่งยิง่

ท่ีกิจการจะตอ้งมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจ านวนชัว่โมงการท างานของพนกังานแต่ละคนว่า มีจ  านวน

ชัว่โมงการท างานก่ีชัว่โมง เพ่ือค านวณหาตน้ทุนค่าแรงงาน และสามารถคิดเป็นตน้ทุนการผลิตของ

สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. การค านวณและจ าแนกค่าแรงงานทีใ่ช้ในการท างานของพนักงาน 

เม่ือเก็บรวบรวมจ านวนชัว่โมงของพนกังานแต่ละคนครบถว้นแลว้ตอ้งมีการจ าแนก ว่า 

ค่าแรงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าแรงในการผลิตสินคา้ชนิดใด อยูแ่ผนกใด จะตอ้งระบุใหไ้ดว้่าพนกังาน

แต่ละคนเป็นค่าแรงงานทางตรงหรือทางออ้ม จ านวนเท่าใด 

2.3 การจดัเก็บเวลาการท างาน 

 ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีควรท าส่ิงแรกเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนค่าแรงงานท่ีถูกตอ้งและน ามาค านวตน้ทุน

การผลิตใหม้ีความถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  

1. แผนกเกบ็บนัทึกเวลาท างาน 

 โดยปกติกิจการขนาดใหญ่จะมีแผนกเก็บเวลาท างาน แยกออกจากแผนกบญัชี ไวท้  าหนา้ท่ี

ในการจดัเก็บเอกสารจะมีเอกสารท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมเวลาท างาน เรียกว่า บตัรลงเวลา เป็นบตัร

ท่ีใชบ้นัทึกเวลาในการท างานของพนกังาน ซ่ึงไม่ว่าพนกังานจะท างานในแผนกใดกต็าม เมื่อมาถึง

กิจการ พนกังานตอ้งบนัทึกเวลาเขา้โดยใชน้าฬิกาลงเวลาอตัโนมติัในการบนัทึกเวลาการท างานของ

พนกังาน 

2. แผนกเงนิเดือนและค่าแรงงาน 

 เมื่อพนกังานแผนกเก็บบนัทึกเวลาท างาน มีการเก็บรวบรวมเวลาการท างานของพนกังาน

แต่ละคนเรียบร้อยแลว้ จะน าบตัรบนัทึกเวลาท างานส่งต่อไปใหก้บัพนกังานแผนกเงินเดือนและ

ค่าแรง เพ่ือน าไปค านวณหาค่าแรงของพนกังานแต่ละคน พร้อมทั้งค  านวณรายการหกัต่างๆ เช่น 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  เงินประกนัสงัคม เป็นตน้ หลงัจากนั้นให ้ น ารายการท่ีหกัต่างๆ ไป

ค านวณหาค่าแรงสุทธิ เพ่ือน าไปบนัทึกในทะเบียนและวิเคราะห์ค่าแรงงานในขั้นตอนต่อไป 
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2.4 การค านวณและจ่ายค่าแรงงาน 

1.  การค านวณค่าแรงปกต ิ

  เป็นค่าแรงงานท่ีค านวณเกณฑท่ี์แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บันโยบายการจ่ายค่าแรงงานของ

กิจการนั้นๆ ว่ามีการจ่ายค่าแรงงานในลกัษณะแบบใด เช่น จ่ายเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสปัดาห์ 

รายเดือน และรายช้ินหรือตามจ านวนผลผลิตท่ีผลิตได ้ นอกจากน้ีค่าแรงงานปกติเป็นการจ่าย

ค่าแรงงานในช่วงเวลาการท างานปกติของพนกังานคนนั้น การค านวณค่าแรงปกติแต่ลกัษณะ

สามารถแสดงการค านวณ ไดด้งัน้ี 

1. กรณีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายชัว่โมง 
ค่าแรงงานปกติ = จ านวนชัว่โมงการท างาน X อตัราค่าแรงงานต่อชัว่โมง 

 

2. กรณีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายวนั 
ค่าแรงงานปกติ = จ านวนวนัท่ีท างาน X  อตัราค่าแรงงานต่อวนั 

 

3. กรณีจ่ายค่าแรงงานตามจ านวนผลผลิตท่ีผลิตได ้
ค่าแรงงานปกติ = จ านวนผลผลิตหรือช้ินงานท่ีผลิตได ้X อตัราค่าแรงงานต่อช้ิน 

 

4. กรณีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายเดือน 

ค่าแรงงานปกติ = อตัราเงินเดือนท่ีก  าหนดต่อเดือน 

 

2. การค านวณค่าแรงงานสุทธ ิ

ค่าแรงงานสุทธิ = ค่าแรงงานขั้นตน้ – (ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย + เงิน   

ประกนัสงัคม+เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ + รายการหกัอ่ืนๆ) 
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สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธุ ์ (2551) ไดอ้ธิบายลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของระบบ บญัชีตน้ทุนท่ี 

ใชใ้นการเรียนการสอนในวิชาบญัชีตน้ทุน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1. ระบบการสะสมต้นทุน (Cost Accumulation Systems) ซ้ึงเป็นลกัษณะของวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลดา้นตน้ทุนของกิจการ 

 การสะสมตน้ทุนแบบส้ินงวด (Periodic Cost Accumulation System) 
 การสะสมตน้ทุนแบบต่อเน่ือง (Perpetual Cost Accumulation System) 

2. ลกัษณะของกระบวนการผลติ (Production Systems) ซ่ึงมีความแตกต่างในลกัษณะของ
วิธีการผลิตและลกัษณะของสินคา้ ท าใหห้ลกัการและวิธีการคิดตน้ทุนต่อหน่วยมีความแตกต่างกนั 

 ระบบตน้ทุนงานสัง่ท า (Job Order Cost System) 
 ระบบตน้ทุนกระบวนการ หรือ ระบบการบญัชีตน้ทุนช่วง (Process Cost System) 

3.   ชนิดของต้นทุน มคีวามแตกต่างกนัในวิธีน าขอ้มูลตน้ทุนมาใชใ้นการรายงาน 
 ตน้ทุนจริง(Actual Cost System) 
 ตน้ทุนปกติ (Normal Cost System) 
 ตน้ทุนมาตรฐาน(Standard Cost System) 

4. ระบบการคดิต้นทุนของผลติภัณฑ์ (Product Costing System) ความแตกต่างกนัน้ีมีผล 
ต่อการรายงานผลการดา เนินงานของกิจการ  

 ระบบตน้ทุนเต็ม หรือ ตน้ทุนคิดเขา้งาน (Full or Absorption Costing System) 
 ระบบตน้ทุนตรง หรือ ตน้ทุนคิดเขา้งาน (Direct or Variable Costing System) 

         ส าหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาน้ี ไดศึ้กษาระบบตน้ทุนในขอ้ 2 ตามลกัษณะ 

การผลิต เน่ืองจาก บริษทั มุเลอร์ แมคคานิค จ  ากดั มีลกัษณะด าเนินงานผลิตตามค าสัง่ของลูกคา้ 

และมีความแตกต่างในทุกช้ินงาน จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท าซ่ึงจะไดอ้ธิบายใน 

ล าดบัต่อไป  
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2.5 การบัญชีต้นทุนงานส่ังท า ( Job-Order Cost Accounting )  
 เดชา อินเด (2547) กล่าวว่า การผลิตสินคา้ของกิจการอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปจะมีหลาย
ลกัษณะแต่ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  

1. เป็นกิจการท่ีผลิตสินคา้ตามรูปแบบของกิจการ ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตจะมีลกัษณะเหมือนๆกนั  
2.  เป็นกิจการท่ีผลิตสินคา้ตามค าสัง่ของลูกคา้ซ่ึงสินคา้แต่ละงานหรือแต่งละรุ่นจะมี 

ลกัษณะแตกต่างกนั 
จากลกัษณะการผลิตทั้ง 2 ประเภท จึงแบ่งวิธีการค านวณตน้ทุนของสินคา้ออกเป็น 2 วิธี 

คือ  
1) กิจการท่ีผลิตสินคา้ตามค าสัง่ของลูกคา้ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตแต่ละงานจะมีลกัษณะเฉพาะตาม 

แบบท่ีลูกคา้ก  าหนด ใหท้ าส่วนส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตของแต่งละงานจะแตกต่างกนั การ 
ค านวณตน้ทุนจะตอ้งแยกตามงานแต่ละงาน ซ่ึงวิธีการบญัชีลกัษณะน้ี เรียกว่า การบญัชีทุนงาน สัง่
ท า (Job-Order Cost Accounting) (ก่ิงกนก พิทยานุคุณ 2531)  

2) กิจการท่ีผลิตสินค่าตามรูปแบบของกิจการเอง สินคา้ท่ีผลิตมีลกัษณะเหมือน ๆ กนัและ 

ในแต่ละคร้ังจะผลิตเป็นจ านวนมากส่วนประกอบของตน้ ทุนการผลิตแต่ละหน่วยจะเหมือนกนัจึง 
ไม่จ  าเป็นตอ้งแยกค านวณตน้ทุนของสินคา้แต่ละหน่วย การรวบรวมตน้ทุนเป็นงวดๆ แลว้น า
จ  านวนหน่วยท่ีผลิตไดใ้นแต่ละงวดมาหารก็จะทราบตน้ทุนต่อหน่วย ซ่ึงวิธีการบญัชีลกัษณะน้ี 

เรียกว่า การบญัชีตน้ทุนช่วง ( Process Cost Accounting )  

 การบัญชีต้นทุนงานส่ังท า เป็นวิธีการบญัชีท่ีรวมรวบตน้ทุนการผลิตแยกตามงานแต่ละงาน 

เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตแต่ละงาน ซ้ึงเป็นประโยชนต่์อฝ่ายบริหารท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจในดา้นต่างๆ 

เช่น การก าหนดราคาขาย การรับงานตามค าสัง่ของลูกคา้และสามารถใชใ้นการควบคุมตน้ทุนได ้

 การบัญชีต้นทุนงานส่ังท า จะใชก้บักิจการท่ีผลิตสินคา้ตามค าสัง่ของลูกคา้ ซ่ึงงานท่ีท า จะ
มีลกัษณะพิเศษเฉพาะ เช่น กิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการโรงพิมพ ์ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ การ 

ออกแบบดา้นวิศวกรรมหรือใชก้บักิจการท่ีผลิตสินคา้เป็นรุ่นๆ ซ่ึงสินคา้ในแต่ละรุ่นจะมีลกัษณะ
แตกต่างกนั นอกจากนั้น ยงัสามารถใชก้บักิจการท่ีใหบ้ริการ เช่น ศูนย ์การซ่อมรถยนต ์ส านกังาน 

ตรวจสอบบญัชี กิจการรับซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากิจการใหค้  าปรึกษา เป็นตน้ 
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2.5.1 ขั้นตอนการคดิต้นทุนส าหรับการบญัชีต้นทุนงานส่ังท า 
 2.5.1.1 จากการผลิตท่ีท าข้ึนเฉพาะตามความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตแต่ละ
งานมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จึงจะตอ้งก าหนดและแยกงานแต่ละงานออกจากกนั เพื่อสะดวกต่อการ
รวบรวมตน้ทุนการผลิตของงานแต่ละงาน 

 2.5.1.2 บนัทึกสะสมตน้ทุนของงานแต่ละงาน โดยการจดัท าบตัรตน้ทุนงาน แยกตามงาน
แต่ละงาน เม่ีอมีการใชต้น้ทุนการผลิตส าหรับงานใด จะตอ้งบนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในบตัรตน้ทุน
งานนั้นๆ ซ่ึงบตัรตน้ทุนงานจะเป็นบญัชียอ่ยของบญัชีคุมงานระหว่างท า 

 2.5.1.3 ตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ สามารถค านวณไดจ้ากบตัรตน้ทุนงานท่ีผลิตเสร็จใน
กรณีท่ีงานแต่ละงานประกอบดว้ยสินคา้หลายหน่วย สามารถค านวณตน้ทุนต่อหน่วย โดยน าตน้ทุน
การผลิตของงานนั้นทั้งหมด หารดว้ยจ านวนหน่วยของงานนั้น  

 

 

ตน้ทุนการผลิตรวมของงาน 

ตน้ทุนต่อหน่วย =         จ  านวนหน่วยของงาน 
 

 

 

 2.5.1.4 การคิดตน้ทุนสินคา้ของบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท า เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคิด
ตน้ทุนสินคา้จึงเป็นตน้ทุนปกติ กล่าวคือ ตน้ทุนวตัถุทางตรง และค่าแรงงานทางตรงจะใชต้น้ทุน
จริง ส่วนค่าใชจ่้ายการผลิตซ่ึงเป็นตน้ทุนทางออ้มจะใชค่้าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน เพราะถา้
ค่าใชจ่้ายการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงจะตอ้งรอจนส้ินงวดเพ่ือปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิตท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
ใหง้านแต่ละงาน 

ตน้ทุนการผลิต = วตัถุทางตรงจริง+ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
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2.6 บัตรต้นทุนงาน ( Job Cost Sheet )  
บตัรตน้ทุนงาน เป็นเอกสารท่ีใชบ้นัทึกและสะสมตน้ทุนการผลิตของงานแต่ละงานซ่ึง

ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต โดยบตัรตน้ทุนงานจะ
เป็นบญัชียอ่ยของบญัชีคุมงานระหว่างท า รายละเอียดในบตัรตน้ทุนงานนอกจากจะมีขอ้มูลเก่ียวกบั
ตน้ทุนการผลิตแลว้ จะตอ้งมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดว้ย เลขท่ีงาน รายละเอียดผูส้ัง่ช้ือลกัษณะของ
งาน ก  าหนดเวลาท่ีตอ้งผลิตเสร็จ วนัท่ีเร่ิมผลิต และวนัท่ีผลิตเสร็จ นอกจากน้ีอาจแสดงราคาขาย 
และก าไรขั้นตน้ในบตัรตน้ทุนงานดว้ยในกรณีท่ีมีแผนกผลิตหลายแผนก จะตอ้งแสดงตน้ทุนการ
ผลิตท่ีเกิดข้ึน แยกตามแผนกผลิตต่างๆ ส าหรับรูปแบบของบตัรตน้ทุนงานอาจจะมีความแตกต่าง
กนัในแต่ละกิจการ ซ้ึงการออกแบบบตัรตน้ทุนงานของกิจกรรมต่างๆ จะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ทราบขอ้มูลของฝ่ายบริหาร 

 

2.7 วธีิการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีต้นทุนงานส่ังท า 
 อรวรรณ กิจปราชญ ์ (2547) อธิบายวิธีการบนัทึกบญัชีตามระบบตน้ทุนงานสัง่ท าจะตอ้งมี
การบนัทึกการผลิตท่ีเกิดข้ึนของแต่ละงานในบตัรตน้ทุนงานดว้ย ซ้ึงเป็นบญัชียอ่ยของบญัชีคุมงาน
ระหว่างท า และการบนัทึกการปิดงานในบตัรตน้ทุนงานไปยงัสินคา้ส าเร็จรูป  
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ตารางท่ี 2.1  ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท า  

รายการ การบนัทึกบญัชี บญัชียอ่ย 

1.การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ 

1.1 การช้ือวตัถุดิบ  Dr. คุมวตัถุดิบ                      XX 

              Cr.เจา้หน้ีหรือเงินสด          XX 

บนัทึกเพ่ิมยอดวตัถุดิบในบตัร
แยกประเภทวตัถุดิบ 

1.2 การเบิกใชว้ตัถุดิบ Dr. คุมงานระหว่างท า          XX 

          คุมค่าใชจ่้ายการผลิต  XX 

               Cr. คุมวตัถุดิบ                   XX 

บนัทึกในบตัรตน้ทุนงานช่อง 

วตัถุทางตรงบนัทึกในใบสรุป 

ค่าใชจ่้ายการผลิตบนัทึกลด
ยอด 

วตัถุดิบในใบแยกประเภท 
 

2.การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าแรงงาน 

2.1 การบนัทึก
ค่าแรงงาน 

Dr. คุมค่าแรงงาน                  XX 

             Cr.ค่าแรงงานคา้งจ่าย          XX 

      

บนัทึกในทะเบียนค่าแรง  

2.2 การจ าแนก
ค่าแรงงาน 

Dr. คุมงานระหว่างท า          XX 

          คุมค่าใชจ่้ายการผลิต   XX      

             Cr.คุมค่าแรงงาน                  XX 

บนัทึกในบตัรทุนงานในช่อง
ค่าแรงงานทางตรง 

 
3. การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายการผลิต 
3.1 บนัทึกค่าใชจ่้าย 
การผลิตคิดเขา้งาน  

Dr. คุมงานระหว่างท า          XX 

             Cr. ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 

                                                        XX 

บนัทึกในบตัรตน้ทุนงานใน 

ช่องค่าใชจ่้ายการผลิต 

คิดเขา้งาน 
3.2 บนัทึกค่าใชจ่้าย 
การผลิตอื่นท่ีเกิดข้ึน 

Dr. คุมค่าใชจ่้ายการผลิต      XX 

            Cr. บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง             XX 

 

4. การบนัทึกตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 
4.1 รวบรวมตน้ทุน 
ของสินคา้ที่ผลิตเสร็จ 
จากบตัรตน้ทุนงาน 

Dr.   คุมสินคา้ส าเร็จรูป       XX 

      Cr. คุมงานระหว่างท า                XX 

บนัทึกในบตัรคุมสินคา้รายตวั 

( Stock Card ) 

ตารางท่ี 2.1 ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท า  
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

รายการ การบนัทึกบญัชี บญัชียอ่ย 
5.การบนัทึกบญัชีเม่ือส้ินงวด 
5.1 ปิดบญัชีค่าใชจ่้าย 
การผลิตคิดเขา้งานกบั 
บญัชีคุมค่าใชจ่้ายการ 
ผลิต 

Dr. ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน XX     
              Cr. คุมค่าใชจ่้ายการผลิต     XX 

 

5.2 บนัทึกค่าใชจ่้าย 
การผลิตคิดเขา้งานสูง 
หรือต ่าไป  
กรณี ค่าใชจ่้ายการ
ผลิต 
คิดเขา้งานสูงไป 
 
 
กรณี ค่าใชจ่้ายการ 
ผลิตคิดเขา้งานต ่าไป 
 

 
 
 
Dr. คุมค่าใชจ่้ายการผลิต       XX 
                Cr. ค่าใชจ่้ายการผลิต 
                     คิดเขา้งานสูงไป          XX 
 
Dr. ค่าใชจ่้ายการผลิต 
       คิดเขา้งานต ่าไป             XX 
                Cr. คุมค่าใชจ่้ายการผลิต    XX 
        

 

5.3 บนัทึกค่าใชจ่้าย 
การผลิตคิดเขา้งานสูง 
หรือต ่าไปเขา้บญัชีตน้ 
ทุนขาย 
กรณี ค่าใชจ่้ายการ 
ผลิตคิดเขา้งานสูงไป 

 
Dr. ค่าใชจ่้ายการผลิต 
      คิดเขา้งานสูงไป              XX 
                Cr. ตน้ทุนขาย                    XX 

 

กรณี ค่าใชจ่้ายการ 
ผลิตคิดเขา้งานต ่าไป 
 

Dr. ตน้ทุนขาย                        XX 
                Cr. ค่าใชจ่้ายการผลิต 
                     คิดเขา้งานต ่าไป           XX 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

 

รูปท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ของ บริษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จ  ากดั 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จ  ากดั (Muller Mechanic co.,Ltd.) 
 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 60 ซอยมาเจริญ 1 ถนนเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ  
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3.2 บริษัทที่ท างานร่วมกันสองบริษัทระหว่าง FMG กับ MLM 
 1.บริษทั FMG หรือโรงงานฝ่ายผลิต  

 
รูปท่ี 3.2 โรงงานผลิต บริษทั เอฟ.เอม็.จี อินดสัทรี จ  ากดั (FMG) 
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2. บริษทั MLM หรือส านกังาน เป็นผูท้  าการสัง่ผลิตสินคา้ 

รูปท่ี 3.3 ดา้นหนา้ บริษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จ  ากดั (MLM) 
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3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภณัฑ์ 
 บริษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จ  ากดั เป็นผูน้  าเขา้และจ าหน่ายสินคา้ ลกัษณะการขายของ

บริษทั จะเป็นการสัง่ท าสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยมีโรงงานฝ่ายผลิตหรือเรียกว่า บริษทั F.M.G 

ท่ีรับแปลงสภาพใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อน าไปส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

 

 

รูปท่ี 3.4 แผนท่ีตั้งบริษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จ  ากดั 
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3.4 ต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
1. ตรวจตน้ทุนสินคา้ ท าก  าไรขั้นตน้ ของบริษทั (MLM) 
2. ตรวจค่าแรงงาน ตรวจเวลาคิดเขา้งาน ของบริษทั (FMG) 

3.5 งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากโครงงาน  
1. แกไ้ขข้อ้มูลคา้ 
2. เช็คสต๊อกสินคา้ 
3. ตรวจภาษีช้ือ และภาษีขาย 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 
 เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สปัดาห์ 

3.7 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
1. นางสาว ภูษิตา สุขพฒันเดชน ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกบญัชี และ ผูบ้ริหาร 
2. นางสาว ศิริพร แตงสมุทร ต าแหน่ง ผูจ้ดัการระบบบญัชี (Senior) 
3. นางสาว ปณิดา เขียวโน  ต าแหน่ง เปิดบิลสัง่ช้ือ (PO) 
4. นางสาว พรทิพย ์แซ่งลิท  ต าแหน่ง ธุรการบญัชี  
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ผูบ้ริหาร 

ธุรการบญัชี เปิดบิลสั่งชือ้ (PO) 
ตรวจตน้ทุนงานสั่งผลิต 

(กอบชยั) 

 ผูจ้ดัการระบบบญัชี  

(senior) 

3.8 รูปแบบการบริหารของแผนกบัญชี  

รูปท่ี 3.5 ต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานในแผนก 
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3.9 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. คิดช่ือเร่ืองหวัขอ้โครงงาน 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. รวบรวมขอ้มูลท่ีจะจดัท าโครงงาน 
4. จดัท าโครงงาน 
5. น าเสนอโครงงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.- มิ.ย. 62 ก.ค.-ส.ค 62 ก.ย-ต.ค 62  พ.ย 62 
1.คิดช่ือเร่ืองหวัขอ้โครงงาน     
2.วางแผนการด าเนินงาน     
3.รวบรวมขอ้มูลการท าโครงงาน     
4.จดัท าโครงงาน     
5.การน าเสนอโครงงาน     

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

ฮาร์ดแวร์ 
 คอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 โทรศพัทม์ือถือ  
 เคร่ืองสแกนเอกสาร  

ซอฟตแ์วร์  
 โปรแกรม Samakkee 
 โปรแกรม Paint 
 Microsoft office Word 
 Microsoft office Excel 



 

 

 บทที่ 4  

ผลการปฏิบัตงิาน 

 โปรแกรม Double M Samakkee3 เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีความใชง่้าย โดยเช่ือมโยง

กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบในทุกแผนกในองคก์รในฐานขอ้มูลชุดเดียว เพื่อการท างานแบบ

เรียลไทม ์ท างานผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถท างานไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา 

4.1 ข้ันตอนการตรวจต้นทุนงานส่ังท า มีดังนี้  

 

1. เตรียมเอกสาร ประกอบดว้ย 

ใบสัง่ผลิต ใบสัง่ช้ือ ใบตรวจQC 

 

2. กรอกเลขท่ีใบสัง่ผลิต 

 

3. เมื่อกรอกเสร็จใหก้ดแสดงผล 

 

4. ตรวจขอ้ผดิพลาดในระบบกบัเอกสาร 

 

5. แจง้ขอ้มูลท่ีผดิพลาดใหฝ่้ายธุรการแกไ้ข 
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4.2 ข้ันตอนการตรวจต้นทุนสินค้าในการผลิตและก าไรขั้นต้น (MLM)  

 

1. เตรียมเอกสาร  

(ใบสัง่ขาย) 

 

2. ท าตาราง 

(Excel) 

   

3. เพ่ิมขอ้มูลใน 

 (Excel) 

 

4. เขา้โปรแกรม  

(Samakkee) 

 

5. น าเลขท่ีใบสัง่ขาย 

(SO) 

 

6. คน้หาตน้ทุนผลิตในโปรแกรม 

(Smakkee) 

 

7. จดบนัทึกค่าแรง,ราคาสินคา้,เบิกสินคา้ 

 

8. ค  านวณตน้ทุนของสินคา้ 

น าตน้ทุนสินคา้ – ยอดขาย = ก  าไรขั้นตน้  
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4.3 เอกสารตรวจค่าแรงงาน (FMG) จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

 4.3.1 แผนท่ี 1 ใบสัง่ผลิต 

รูปท่ี 4.3 (ก) ใบสัง่ผลิต รหสั SOS1907318.1 
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 4.3.2 แผนท่ี 2 ใบสัง่ซ้ือ 

รูปท่ี 4.3 (ข) ใบสัง่ช้ือ (PO) 
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 4.3.3 แผน่ท่ี 3 ใบตรวจ QC  

รูปท่ี 4.3 (ค) ใบตรวจเชค็ QC ส าหรับช่าง 
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4.4 ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Double m samkkee โดยผ่าน Bowser 

 เขา้ไปท่ี Browser >  Book mark  >  เลือกบริษทั >  Login / รหสัผา่น  

 

รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการเขา้โปรแกรม 
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1. 

 

รูปท่ี 4.4.1 ใหค้ลิกไปท่ี Bookmark 
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2. 

 

รูปท่ี 4.4.2 เลือกบริษทัจะท่ีเขา้ > เลือก (FMG) 
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3. 

 

รูปท่ี 4.4.3 หนา้โปรแกรม Login  
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4. 

 

รูปท่ี 4.4.4 หนา้หลกัของโปรแกรม 
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4.5 ขั้นตอนการเข้าตรวจค่าแรงผลิตสินค้า ( FMG ) 

 - เขา้โปรแกรม Samakkee > Login  / Password > หนา้โปรแกรม 

 - ไปท่ี ตน้ทุน / การเงิน > รายงานค่าใชจ่้าย > รายงานสถานะตน้ทุนการผลิต  

 4.5.1.ไปท่ี > ตน้ทุน/การเงิน  

 

รูปท่ี 4.5.1 

  



30 
 

 

4.5.2 เลือก > รายงานค่าใชจ่้าย 

 

 

รูปท่ี 4.5.2 

  



31 
 

 

4.5.3 เลือก  > รายงานสถานะตน้ทุนสินคา้ในใบสัง่ผลิต 

 

 

รูปท่ี 4.5.3 
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4.5.4 เขา้มาท่ีหน้าต่างรายงานสถานะตน้ทุนสินคา้  

 

รูปท่ี 4.5.4 
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4.5.5 ใบสัง่ผลิต > ให้เราใส่เลขท่ีใบสัง่ผลิตจากเอกสาร  

 

 

รูปท่ี 4.5.5 
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4.5.6 เม่ือกรอกเสร็จแลว้ >  กดปุ่ มพิมพแ์สดงผล (PDF)  

 

รูปท่ี 4.5.6  
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4.5.7 หนา้แสดงผล ระบบจะแสดงผลเป็นแบบเรียลไทม์ 

รูปท่ี 4.5.7 
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4.5.8 ส่ิงท่ีจะตอ้งตรวจในเอกสารกบัรายงานในระบบ 

1. จ านวนท่ีสัง่ท า 

2. จ านวนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 

3. เวลาคิดเขา้งานตรงกบัระบบหรือไม ่

4. รหสัสินคา้ ID (บาร์โคด้) 

5. ค่าแรงงานเพ่ิมในระบบแลว้หรือไม่ 

 

รูปท่ี 4.5.8 
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 หลงัจากตรวจเอกสารแลว้ ถา้หากมีขอ้ผิดพลาด 

 

1. ใหเ้ราถ่ายเอกสารตน้ฉบบั 1 ชุด 

2. ใหเ้ราปร้ินรายงานในระบบ 

3. น าเอกสารกบัรายงานในระบบ มาแนบไวด้ว้ยกนั 

4. เขียนรายงานขอ้ผดิพลาด 

5. ส่งใหฝ่้ายธุรการแกไ้ข  

  



38 
 

 

4.6 ขั้นตอนการหาต้นทุนการผลิต 

 - เขา้โปรแกรม Samakke > Login / password > เขา้สู่โปรแกรม 

 - เลือก ตน้ทุน / การเงิน > รายงานค่าใชจ่้าย > รายงานสถานะตน้ทุนการผลิต 

 

1.เลือก > ตน้ทุน / การเงิน  

 

รูปท่ี 4.6.1  
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2. เลือก > รายงานค่าใชจ่้าย 

 

รูปท่ี 4.6.2  
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3. เลือก > รายงานสถานะตน้ทุนสินคา้ในใบสัง่ผลิต  

 

 

รูปท่ี 4.6.3  
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4. พิมพช่์องใบสัง่ผลิต > ใส่เลขท่ี ใบสัง่ขาย  > กดปร้ิน PDF 

รูปท่ี 4.6.4  

 

รูปท่ี 4.6.4 (ก)   
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5.หนา้จอแสดงผลลพัท ์

 - ใหเ้ราจดบนัทึก ค่าแรงงาน , วตัถุดิบ,ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

 - จ  านวนวตัถุดิบท่ีน าไปผลิต 

 - ดูจ  านวนผลิต และ ผลิตเสร็จ ตรงกนัหรือไม่ ?  

 

รูปท่ี 4.6.5  
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4.7 ขั้นตอนการน าต้นทุนมาค านวณ และ หาก าไรข้ันต้น  

1. เขา้ไปท่ีโปรแกรม Excel  

2. เพ่ิมหวัขอ้ลงใน Excel  

 1.เลขท่ีเอกสาร  

 2.วนัท่ี  

 รหสัลูกคา้ 

 ใบสัง่ขาย  

 รหสัสินคา้  

 ยอดขาย (ตวัเลขพนกังานเป็นคนคีย)์ 

 ตน้ทุนสินคา้ 

 ก าไรขั้นตน้ 

3. เพ่ิมค่าแรงงานและราคาสินคา้หรือวตัถุดิบ 

4. ค่าแรงงาน + ราคาสินคา้ = จะไดต้น้ทุนสินคา้ (ช่องรวม) 

5. หลงัจากไดต้น้ทุนสินคา้ ใหเ้อาไปหกักบัยอดขาย = ก าไรขั้นตน้ 

6. ส่งใหพ้นกังานท าต่อ  
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1.เขา้โปรแกรม Excel > เพ่ิมหวัขอ้ และ ท าตาราง 

  

รูปท่ี 4.7.1  

  



45 
 

 

2.เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง 

 

รูปท่ี 4.7.2  
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3. เพ่ิมค่าแรง และ ราคาสินคา้ 

 -ค่าแรงและราคาสินคา้ท่ีเราจดบนัทึกไว ้  

 

รูปท่ี 4.7.3  
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4. น าช่องผลรวมจาก 4.6.3 > มาใส่ในช่องตน้ทุนสินคา้ - กบัยอดขายสินคา้ = ก าไรขั้นตน้ 

 

รูปท่ี 4.7.4  



 

 

บทที่ 5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

 5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยัโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ 
เม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ผลท่ีไดรั้บเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ทั้ง

ในเร่ืองความรู้ในดา้นระบบตน้ทุน/การเงิน ขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และยงั
เกิดประโยชน์ต่อองคก์รเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการเขา้ใจระบบงานมากยิง่ข้ึน ท าใหท้ างานได้
รวดเร็วและผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 5.1.2  ขอ้จ  ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1.) เอกสารค่อนขา้งท่ีจะซบัซอ้น ตอ้งใชค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในการตรวจ

เอกสาร 
2.) ไม่สามารถเขา้ไปส ารวจในพ้ืนท่ีโรงงานได ้เพราะใหส้ าหรับพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.) ตอ้งมีความเขา้ใจสูงเก่ียวกบั วตัถุดิบ เช่น อะไหล่ น๊อต เกียร์ เป็นตน้ 

  

5.1.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้นด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
 ท าความเขา้ใจระบบเป็นอยา่งดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างานจริงเรียนรู้และ
ท าความเขา้ใจระบบของโปรแกรม เพื่อความถูกตอ้งและการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว รวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดป้ฏิบติังานเพื่อน ามาจดัท าเป็นรูปเล่มโครงงานน าเสนอต่อไป 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศกึษา 

1. ไดรั้บประสบการณ์ท างานท่ีแทจ้ริง เป็นประโยชน์กบัการท างานในอนาคต 

2. ท าใหเ้รามีทกัษะการท างานต่างๆ การพูดคุย การท างานเป็นทีม 

3. ท าใหเ้รามีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี รู้จกัตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศกึษา  
1. เอกสารงานค่อนขา้งท่ีจะซบัซอ้นเกินไป ท าใหต้รวจเอกสารไดย้าก  
2. เอกสารยงัมีความผดิเพ้ียนอยู ่ท าใหต้อ้งแกอ้ยูบ่่อยๆ 

3. ขอ้มูลในระบบบางอยา่งยงัมีความล่าชา้ ในการส่งต่อ  

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  
 ตอ้งสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาบ่อยๆ เพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจะไดรู้้อยา่งทนัที และแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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