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บทที1่ 

บทนํา 

 

สหกิจศึกษา (Co-operative) เป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการฝึกการปฏิบติัจริงใน

สถานประกอบการอยา่งมีระบบ กฎเกณฑ ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากในหอ้งเรียน โดยมีการจดัใหมี้การ

เรียนในสถานท่ีศึกษาร่วมกบัการจดัการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการซ่ึงทาํให้นักศึกษา

เปรียบเสมือนพนกังานของบริษทั ณ สถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือ ซ่ึงนกัศึกษาจะไดรั้บการ

เรียนรู้ระบบการทาํงานและไดรั้บประสบการณ์จริง ตามสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บการ

พฒันาตนในการอยู่ร่วมกนัในสังคม  ได้ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเป็นพนักงาน เป็นเพื่อน

ร่วมงาน โดยการปฏิบติังานจริง ทั้ งน้ีมีการกาํหนดให้จัดทาํโครงงานข้ึนภายใต้ระยะเวลา 16 

สัปดาห์ ซ่ึงจุดสําคญัคือ สหกิจศึกษาทาํให้ผูศึ้กษามีโอกาสท่ีจะสร้างความคุน้เคยกบัโลกแห่งความ

จริงของการทาํงานท่ีมีระบบกฎเกณฑ์อย่างชดัเจน และไดรั้บการเรียนรู้ในลกัษณะของงานอาชีพ

และทกัษะดา้นการพฒันาตนเอง 

 ด้วยระบบสหกิจศึกษาท่ีมุงเน้นการเรียนการสอนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคการ

ปฏิบติังานจริงมีความลงดว้ยอยา่งมากจึงส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถกลายเป็นบณัฑิตท่ีมีความสูงสุด 

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือความตอ้งการขององคก์ร อนัไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความ

มีจริยธรรม คุณธรรมการประกอบวิชาชีพอย่างสุจริต มีดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน และอ่ืน ๆ 

สําหรับในภาคทฤษฎีมีการมุ่งเน้นในเร่ืองขององค์ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหน้าของ

ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และในส่วนของภาคปฏิบติัจะตอ้งตระหนกัในเร่ืองของธรรมเนียม

ปฏิบติั ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการสหกิจศึกษา

นั้นยงัก่อประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น ทาํให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาน

ประกอบการกบัสถานศึกษาสามารถใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั มีการสร้างเครือข่ายกนัออกไป 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ตามท่ีผู ้จ ัดทําปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษัท เอส พีเมตัล เวิร์ค จ ํากัด

(สํานกังานใหญ่) ในตาํแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี ไดรั้บมอบหมายให้จดัทาํรายงานเร่ือง “ขั้นตอน

การตรวจนบัสินคา้สําเร็จรูป” ในช่วงแรกปฏิบติังานไดล่้าชา้ เน่ืองจากขาดทกัษะในการปฏิบติังาน 

ทาํให้เกิดปัญหาของการตรวจนบัสินคา้ไม่ตรงตามขอ้มูลในโปรแกรม Formula ดงันั้นจึงนาํยอด

การตรวจนบัในปัจจุบนัมาบนัทึกเป็นขอ้มูลในโปรแกรม Formula 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจศึกษาและจดัทาํโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้

สาํเร็จรูป”เพื่อใหบุ้คคลท่ีสนใจและนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาวธีิการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี FORMULA 

1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติังานสาํหรับนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปหรือบุคคลท่ีสนใจ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้ 

1.3.2 ศึกษาวธีิการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี FORMULA 

1.3.3 ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เอส พี เมตลัเวร์ิค จาํกดั(สาํนกังานใหญ่) 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 มีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้ 

1.4.2 มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี FORMULA 

1.4.3 เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและ

บุคคลท่ีสนใจ 

 

 



บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การตรวจสินค้าคงเหลอืกบัประเด็นทางด้านบัญชี 

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และ วงจรการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (Audit of the 

Inventory and Warehousing Cycle) บทความน้ีขอเนน้ย ํ้าวา่รายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัสินคา้และการ

จดัเก็บสินคา้มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัรายการบญัชีประเภทอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั นกชา้ง 

จาํกดั มี การนาํวตัถุดิบและแรงงานทางตรงเขา้สู่ระบบการบญัชีสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ บริษทัฯ

ก็ควรทราบว่าตอ้งมีฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ ฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบ ฝ่ายการเงินซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินค่า

วตัถุดิบ ฝ่ายบุคคลก็ตอ้งเสนอจาํนวนเงินท่ีจะจ่ายเงินให้กบัพนกังานเป็นค่าแรงงานทางตรง และ

เม่ือนาํวตัถุดิบนั้นไปผลิตไดสิ้นคา้แลว้ ฝ่ายอ่ืนๆท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ฝ่ายขายสินคา้และฝ่ายการเงิน

ซ่ึงเป็นผูเ้ก็บเงิน 

ผูต้รวจสอบบญัชีจะพบวา่การตรวจสอบสินคา้คงเหลือนั้นมีความสาํคญั โดยเฉพาะการทดสอบยอด

คงเหลือสินคา้ปลายงวด ซ่ึงอาจตอ้งใช้เวลานานทั้งการพิสูจน์ความมีอยู่จริง และการตีมูลค่าของ

สินคา้ ทั้งน้ีปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลทาํใหก้ารตรวจสอบมีความซบัซอ้นไดแ้ก่ 

2.1.1 สินค้าคงเหลือถือเป็นรายการสําคญัในงบดุล และถือเป็นรายการท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด

รายการหน่ึงในเงิน ทุนหมุนเวยีนของกิจการ 

2.1.2 กิจการอาจมีท่ีเก็บสินคา้หลายแห่ง ทาํใหก้ารควบคุมและการตรวจนบัทาํไดย้าก แมว้า่การ

มีสถานท่ีเก็บสินคา้หลายแห่งมีประโยชน์ ในเชิงการผลิต และการตลาดเพราะทาํให้สินคา้เขา้ถึง

ผูบ้ริโภค แต่การเก็บสินคา้หลายแห่งน้ีทาํใหก้ารตรวจสอบมีความยากลาํบากยิง่ข้ึน 

2.1.3 ผูต้รวจสอบบญัชีมกัพบวา่หากกิจการมีสินคา้หลากหลายประเภท การตรวจสอบจะทาํได้

ยากข้ึน เช่น หากตอ้งตรวจสอบเคร่ืองประดบั เคมีภณัฑ ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผูส้อบบญัชีอาจ

เผชิญกบัปัญหาการสังเกต การตรวจนบัและการวดัมูลค่า 

2.1.4 การวดัมูลค่าสินคา้หลายประเภทมีความยากลาํบากเน่ืองจากสินคา้อาจมีการลา้สมยั และ

การปันส่วนตน้ทุนการผลิตใหก้บัสินคา้นั้น มีความซบัซอ้น 
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2.1.5 วิธีวดัมูลค่าต้นทุนมีหลายวิธีซ่ึงหากกิจการเลือกท่ีจะวดัมูลค่าสินค้าวิธีหน่ึงกับบาง

ประเภทสินคา้ และใช้วิธีอ่ืนสําหรับประเภทสินคา้อ่ืน ก็สามารถกระทาํไดต้ามหลกัการบญัชี แต่

วธีิการท่ีใชต้อ้งใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

2.2 ความหมายของคําว่า “สินค้าคงเหลอื” 

ความหมายของ สินค้าคงเหลือ ในทางการบญัชี คือ ทรัพยสิ์นท่ีกิจการมีไวเ้พื่อขาย หรืออาจให้

ความหมายโดยละเอียดยิ่งข้ึนว่า สินค้าคงเหลือ คือ “สินคา้สําเร็จรูป งานหรือสินคา้ระหว่างทาํ 

วตัถุดิบ และวสัดุใชใ้นการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ 

2.2.1 สินคา้อยู่จริงและครบถ้วน (Existence and Completeness) สินคา้คงเหลือท่ีแสดงในงบ

การเงินตอ้งมีอยู่จริง และมิได้แสดงมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง ทั้งน้ีเพราะยอดตวัเลขของบญัชี

สินคา้คงเหลือมีผลต่อการคาํนวณตน้ทุน เพราะหากสินคา้คงเหลือปลายงวดแสดงไวสู้งเกินจริง จะ

ทาํให้กิจการแสดงกาํไรสุทธิสูงเกินจริงดว้ย ดงันั้นการมีอยูจ่ริงของสินคา้เป็นส่ิงท่ีผูต้รวจสอบตอ้ง

เนน้ โดยเฉพาะหากกิจการมีการเก็บสินคา้ไวห้ลายแห่ง หรือมีความเส่ียงท่ีสินคา้ในบญัชีอาจไม่ตรง

กบัสินคา้ตามท่ีมีอยูจ่ริง เช่น กิจการเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ของผูอ่ื้น กิจการขายสินคา้โดยการฝาก

ขาย และกิจการรับฝากขายสินคา้ เป็นตน้ 

2.2.2 กิจการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และมีภาระหน้ีสินเก่ียวกบัสินคา้ (Rights and Obligations) 

นอกจากการตรวจสอบว่ามีสินคา้อยู่จริงหรือไม่ ผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบให้ทราบว่ากิจการมี

กรรมสิทธ์ิ ในสินคา้ท่ีปรากฏในงบการเงินดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากกิจการมีสินคา้ระหวา่งทาง 

สินค้าฝากขาย และสินค้าสั่งทํา จะต้องมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวงัในเร่ืองกรรมสิทธ์ิ 

นอกจากน้ีผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบวา่กิจการมีภาระท่ีตอ้งชาํระสินคา้หรือไม ่

2.2.3 การวดัมูลค่าสินคา้ในงบการเงิน (Valuation) การตรวจสอบว่ามูลค่าท่ีนาํมาแสดงในงบ

การเงินถูกตอ้งตามท่ีควรนั้น ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

2.2.3.1 วตัถุดิบท่ีซ้ือและวสัดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนท่ีซ้ือจากผูข้าย หักด้วยประมาณ

จาํนวนท่ีจะไดล้ดราคา และเพิ่มดว้ยค่าขนส่งท่ีตอ้งจ่าย 

2.2.3.2 ระบบบญัชีตน้ทุนมีความเหมาะสมในการโอนราคาวตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย

โรงงานไปคิดเป็นตน้ทุนการผลิต 

2.2.3.3 ระบบบญัชีตน้ทุนมีความเหมาะสมในการแสดงตน้ทุนการผลิต และทาํให้การคาํนวณ

ราคาสินคา้ระหวา่งผลิตเหมาะสม 
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2.2.3.4 กิจการไดใ้ชว้ธีิการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในการโอนตน้ทุนต่างๆเขา้เป็นตน้ทุนผลิต 

2.2.3.5 สินคา้คงเหลือตอ้งมีการตีราคาตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเฉพาะสินคา้ท่ีขาย

ไดช้า้ และลา้สมยัควรแสดงราคาในงบการเงินไม่สูงกวา่มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

2.2.4 การแสดงรายการสินคา้คงเหลือในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Presentation and 

Disclosure) สินคา้คงเหลือตอ้งแสดงในงบดุลเป็นรายการหน่ึงต่างหากภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน 

และมีรายละเอียดสินคา้คงเหลือประเภทต่างๆไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย ไดแ้ก่ สินคา้

สําเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต วตัถุดิบและวสัดุ ส่วนวสัดุโรงงานอาจแสดงรวมกบัวตัถุดิบหรือรวม

เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็ได ้นอกจากน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงหลกัเกณฑ์การตี

ราคา วิธีบญัชีสินคา้คงเหลือ และหากมีสินคา้คงเหลือถูกใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินตอ้งแจง้ภาระ

ผกูพนัน้ีไวด้ว้ย 

กระบวนการตรวจสอบการซ้ือและการผลิตเพื่อไดม้าซ่ึงสินคา้คงเหลือ การตรวจสอบการซ้ือ การ

ผลิต และสินคา้คงเหลือ อาจแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

2.3 การสอบทานโดยการวเิคราะห์ 

2.3.1 วธีิการเปรียบเทียบรายการ เปรียบเทียบ การซ้ือสินคา้คงเหลือ และอตัรากาํไรขั้นตน้ระหว่างปี

ปัจจุบนักบัปีก่อน และทาํการ เปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะการประกอบการคลา้ยคลึงกนั 

หากมีการเปล่ียนแปลงและขอ้แต่ต่างเป็นจาํนวนมาก ใหส้ังเกตและหาสาเหตุ 

2.3.2 การใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ใหผู้ต้รวจสอบคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ 

โดยเฉพาะอตัราหมุนเวยีนของสินคา้แลว้เปรียบเทียบกบัขอ้มูลปีก่อน และกิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะการ

ประกอบการคลา้ยคลึงกนั 

2.4 วธีิการตรวจสอบ 

2.4.1 การสงัเกตการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ (Inventory Observation) 

การสังเกตการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี เป็นวิธีการท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการพิสูจน์ ความมีอยู่

จริงของสินค้า ด้วยเหตุน้ีการสังเกต การตรวจนับสินค้าคงเหลือถือเป็นวิธีการตรวจสอบท่ี

จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน การสอบบญัชีรหสั 501 และในดา้นภาษีอากร การตรวจสอบเพื่อให้

แน่ใจในความถูกตอ้งของการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม จาํเป็นตอ้งมีการตรวจนบั

สินคา้คงเหลือเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ดีหากไม่สามารถตรวจนบัสินคา้คงเหลือไดแ้ลว้ ผูต้รวจสอบยงั

จาํเป็นตอ้งหาวิธีการตรวจสอบอ่ืน เช่น การสอบทานวิธีการและผลการตรวจนบัสินคา้คงเหลือของ
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ลูกคา้ การทดสอบวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการรับ-จ่ายสินคา้ และตรวจนบัสินคา้คงเหลือบางรายการ

ดว้ยตนเองภายหลงั การตรวจนบัสินคา้คงเหลือมีประเด็นควรพิจารณาดงัน้ี 

• การสังเกตการณ์ การพิจารณาเร่ืองการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือและวธีิปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งเก่ียวกบัการวางแผนและวธีิการตรวจนบัของกิจการ 

• การตรวจนบัสินคา้คงเหลือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีตอ้งจดัให้มีการตรวจนับ

สินคา้คงเหลือ 

• ผูต้รวจสอบมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมสงัเกตการตรวจนบั และทดสอบการตรวจนบั ตอ้งเปรียบเทียบ

ผลการทดสอบการตรวจนบัท่ีทาํ โดยผูต้รวจสอบกบัจาํนวนท่ีกิจการตรวจนบัได ้

• การสังเกตการตรวจนับ ผูต้รวจสอบตอ้งดูสภาพและคุณภาพของสินคา้ต่างๆด้วย ทั้งน้ี

สินคา้เก่าหรือลา้สมยั ชาํรุดเสียหาย หรือจาํหน่ายไดช้า้ ให้จดรายละเอียดสินคา้ไวด้ว้ย เพื่อ

ประโยชน์การตีราคาสินคา้ตามวธีิการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สินคา้ท่ีตรวจนบัตอ้งผา่นการตดัยอดการรับและจ่ายสินคา้ โดยให้จดเลขท่ีใบรับของและ

ใบส่งของฉบบัสุดทา้ยจนถึงวนัท่ีตรวจนบัรวมสินคา้ทั้งส้ินตามใบรับของท่ีลงบญัชีแล้ว 

และไม่รวมสินคา้ท่ีไดท้าํใบส่งของและลงบญัชีเป็นขายแลว้ 

• การขายสินคา้รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ ดงันั้นรายการสินคา้ระหวา่งทาง จึงไม่ถือเป็น

การขาย แต่ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือ ถา้เป็นการส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศ

ตามปกติ จะรับรู้รายได้เม่ือสินคา้ลงเรือเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นหากสินคา้ยงัไม่ลงเรือครบ

เรียบร้อย ถือวา่ยงัรวมเป็นสินคา้คงเหลือ 

• การซ้ือสินคา้ ตามปกติเม่ือไดรั้บสินคา้แลว้จึงถือรวมเป็นสินคา้คงเหลือ แต่ถา้ซ้ือสินคา้จาก

ต่างประเทศ อาจรับรู้สินคา้ในบญัชีก่อนรับสินคา้ เช่น บนัทึกการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ 

ในบญัชีเม่ือผูซ้ื้อรับรองหรือจ่ายเงินตามตัว๋เงินและไดรั้บใบตราส่งสินคา้(Bill of Lading) 

แลว้ ดงันั้น หากในวนัส้ินปีมีสินคา้ท่ีซ้ืออยูร่ะหวา่งการขนส่งให้ถือสินคา้ระหวา่งทางเป็น

ส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือ 

• สินคา้ท่ีกิจการส่งไปฝากขายคงเหลือในมือลูกคา้ ณ วนัส้ินปี ควรถือเป็นสินคา้คงเหลือแต่

สินคา้ท่ีกิจการรับฝากขายคงเหลือ ณ วนัส้ินปีตอ้งไม่รวมเป็นสินคา้คงเหลือ กรณีกิจการ

ฝากสินคา้ไวก้บัคลงัสินคา้ผูอ่ื้น ควรตรวจสอบใบรับของคลงัสินคา้เพื่อทราบรายการและ

ปริมาณสินคา้ท่ีฝากไว ้หรือขอยนืยนัยอดสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้กบัผูรั้บฝาก 

2.4.2 การตรวจสอบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตีราคาสินคา้คงเหลือ 

ผูต้รวจสอบตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสินคา้คงเหลือว่าเป็นไปตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีก่อน ให้พิจารณาว่าการตีราคาสินคา้ได้ใช้วิธีใด
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ระหวา่ง วิธีราคาทุน วิธีราคาทุนหรือราคาตลาดท่ีตํ่ากว่า และวิธีราคาขาย นอกจากน้ีตอ้งพิจารณา

ด้วยว่าราคาทุนท่ีใช้นํามาจากวิธีการบัญชีใดระหว่าง FIFO LIFO ราคาทุนถัวเฉล่ียและต้นทุน

มาตรฐาน หากกิจการซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป วตัถุดิบ และวสัดุจากบุคคลภายนอก ใหต้รวจสอบราคาทุน

ของสินคา้โดยตรวจสอบบิลซ้ือ สอบถามผูข้ายหรือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีซ้ือจากใบส่งของในระยะ

ส้ินปี ถ้าซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ ราคาสินค้าย่อมรวมราคาตามใบกํากับสินค้า ค่าขนส่ง ค่า

ประกนัภยั อากรขาเขา้ แต่ไม่รวมกาํไรท่ีบริษทัคิดเพิ่มข้ึนเอง หากตอ้งการหาราคาตลาดของสินคา้ 

อาจสอบถามแผนกจดัซ้ือหรือหาโดยตรงจากตลาด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบให้ทราบราคา

สินคา้น้ีควรกระทาํโดยทดสอบสินคา้บางส่วน 

การตรวจสอบสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินคา้สําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนและ

สินค้าระหว่างผลิต การทดสอบราคาอาจใช้วิธีสอบทานบัญชีต้นทุนท่ีกิจการใช้อยู่ ควรมีการ

ทดสอบตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตบางรายการ โดยติดตามรายการโอน

วตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิต มาเป็นตน้ทุนของรายการนั้นๆ จากหลกัฐานต่างๆ เช่น 

ใบเบิกวตัถุและบตัรแสดงเวลาทาํงาน เป็นตน้ และการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีโอนเขา้ตน้ทุน

โดยเทียบเคียงกบัตน้ทุนของปีก่อนๆ ดว้ย อยา่งไรก็ดี ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต

น้ีตอ้งไม่รวมกาํไรท่ีแผนกหน่ึงคิดเอากบัอีกแผนกหน่ึง 

2.4.3 การตรวจสอบการคาํนวณราคา 

การตรวจสอบการคาํนวณราคามีจุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณราคาสินคา้

แต่ละรายการ และการรวมยอดในรายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละหน้า ทั้งน้ีมกักระทาํโดยการ

ทดสอบสินคา้คงเหลือท่ีเป็นจาํนวนเงินมาก แต่อาจมีการทดสอบสินคา้คงเหลือท่ีมีจาํนวนเงินนอ้ย

บางส่วนดว้ย 

2.4.4 การตรวจสอบการตดัยอดซ้ือ 

ผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบยอดซ้ือเพื่อทราบวา่รายการซ้ือท่ีลงบญัชีไวน้ั้นเป็นรายการซ้ือท่ีถูกตอ้ง

และครบถ้วนของปีปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบระหว่างรายการซ้ือกับบิลซ้ือ ใบรับของและบญัชี

รายละเอียดสินคา้สําหรับระยะเวลาตอนส้ินปีต่อตน้ปีใหม่ เช่นระหว่างวนัท่ี 16 ธันวาคม ถึง 15 

มกราคม เป็นตน้ ในการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบตอ้งทราบว่าใบรับสินคา้ฉบบัสุดทา้ยในวนัส้ินปี

เลขท่ีใด และตามเง่ือนไขการซ้ือมีสินคา้ระหวา่งทางรายใดบา้งท่ีตอ้งถือเป็นรายการซ้ือ ณ วนัส้ินปี 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดย้อดซ้ือต่อไป 
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2.4.5 การตรวจสอบการตดัยอดขาย 

การตรวจสอบการขายช่วงเวลาส้ินปี มีจุดประสงคท์าํใหผู้ต้รวจสอบทราบวา่สินคา้ท่ีขายในวนัส้ินปี

ไม่รวมอยู่เป็นสินคา้คงเหลือ ดงันั้นผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบว่ามีการลงรายการขายของปีอย่าง

ถูกตอ้ง โดยเปรียบเทียบรายการขายกบับิลขาย ใบส่งของ และบญัชีรายละเอียดสินคา้ สําหรับ

ระยะเวลาตอนส้ินปีต่อตน้ปีใหม่ เช่นระหวา่งวนัท่ี 16 ธนัวาคม ถึง15 มกราคม เป็นตน้ นอกจากน้ี

ในการตรวจสอบใบส่งของ ควรพิจารณาเปรียบเทียบกบัรายการส่งคืนรายใหญ่ๆ ในระยะส้ินปีต่อ

ตน้ปีดว้ยเพื่อทราบวา่การลงรายการส่งคืนถูกตอ้งตรงกบัการส่งสินคา้คืนใหบุ้คคลภายนอกดว้ย 

2.4.6 การตรวจสอบตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 

หากกิจการใช้วิธีการบญัชีสินคา้แบบ Periodic Method ความถูกตอ้งของต้นทุนสินคา้ข้ึนอยู่กับ

ความถูกตอ้งและครบถ้วนของยอดซ้ือของปี และสินคา้ท่ีลงรายการซ้ือแล้วแต่มิได้จาํหน่ายไป

รวมอยูใ่นสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี ผูต้รวจสอบตอ้งคาํนึงถึงขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้คือ ส่วน

หน่ึงของสินคา้คงเหลือส้ินปีอาจเป็นสินคา้ระหวา่งทางท่ีเป็นรายการซ้ือแลว้แต่ไม่ไดร้วมให้ตรวจ

นบั และสินคา้ท่ีตรวจนบัไดว้นัส้ินปีอาจเป็นสินคา้ท่ีรับฝากจากบุคคลอ่ืนหรือขายแลว้แต่ยงัไม่ได้

ส่งใหลู้กคา้ หากกิจการใชว้ธีิการบญัชีสินคา้แบบ Perpetual Method ตน้ทุนสินคา้นั้นคาํนวณมาจาก

รายการขาย ดงันั้นโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดในตน้ทุนขายมาจากการโอนบญัชีในงวดเดียวกนัเช่น 

กิจการไม่ไดโ้อนตน้ทุนขายในปีเดียวกนักบัท่ีมีการขาย นอกจากวิธีขา้งตน้แลว้ ผูต้รวจสอบทาํการ

วเิคราะห์อตัรากาํไรขั้นตน้ของแต่ละเดือนของปีเพื่อตรวจสอบวา่มีความเส่ียงท่ีตวัเลขตน้ทุนขายไม่

สัมพนัธ์กบัยอดขายหรือไม ่

 2.4.7 การตรวจสอบความเหมาะสมของสินคา้คงเหลือ 

การตรวจสอบความเหมาะสมโดยทัว่ไป อาจใชก้ารเปรียบเทียบปริมาณและราคาสินคา้คงเหลือปี

ปัจจุบนัและปีก่อน หรืออาจคาํนวณอตัราหมุนเวียนของสินคา้ (turnover) ในรอบปีหน่ึง ซ่ึงเป็น

อตัราส่วนท่ีคาํนวณจากการหารต้นทุนขายด้วยสินค้าหมุนเวียนของสินค้าในปีก่อน ทั้งน้ีการ

วิเคราะห์อตัราส่วนน้ีควรแยกวิเคราะห์ตามประเภทสินคา้หรือแผนกงาน นอกจากน้ีการตรวจสอบ

สินคา้คงเหลือ โดยทัว่ไปยงัรวมถึงการตรวจสอบวา่มีการประกนัภยัสินคา้คงเหลือเพียงพอหรือไม่ 

การตรวจสอบหลกัฐานจากบุคคลภายนอกว่ามีการนาํสินคา้ไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินและมีข้อ

ผูกพนั การซ้ือขายสินคา้หรือไม่ เพื่อนาํขอ้มูลไปประกอบพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน 
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2.5 ตรวจนับสินค้า (Count Stock) 

        การตรวจนบัสินคา้คงเหลือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีกิจการตอ้งคอยตรวจนบัสินคา้ เพราะสินคา้คงเหลือ

ในคลงัสินคา้อาจมีจาํนวนท่ีมากหรือนอ้ยกวา่ในระบบ ดงันั้นกิจการควรใหค้วามสนใจและจดัให้มี

วิธีการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือท่ีดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหน่ึงท่ีสําคญัก็คือการ

ตรวจนับสินคา้คงเหลือ เพราะเป็นวิธีท่ีทาํให้กิจการทราบว่าสินคา้คงเหลือมีอยู่จริง และจาํนวน

ถูกตอ้งตรงกบัระบบ 

คุณสมบติั 

 สามารถอา้งอิงเอกสารตรวจนบัสินคา้ ไปยงัระบบตรวจสอบการนบัสินคา้ไดท้นัที 

 สามารถกาํหนดผูรั้บผิดชอบและแผนกงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

เอกสาร 

 มี Option ท่ีช่วยระบุวา่สินคา้รายการไหนตรวจนบัเสร็จส้ิน หรือยงัไม่ผา่นการตรวจนบั 

 สามารถกาํหนดคลงัสินคา้, ท่ีเก็บสินคา้ หรือกลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งการตรวจนบัได ้

 สามารถกาํหนดรูปแบบเลขท่ีเอกสาร (Running No.) ตามท่ีตอ้งการ 

 สามารถสั่งพมิพแ์บบฟอร์มเอกสารตรวจนบัสินคา้ เพื่อนาํไปตรวจนบัจากภายนอกได ้

 สามารถตรวจนบัสินคา้ผา่นระบบมือถือ เพื่อใหส้ะดวกในการตรวจนบัสินคา้ 

 สามารถคดัลอก (Copy) เอกสารตรวจนบัสินคา้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร

ตรวจนบัสินคา้ใหม่ 

2.6 รูปแบบฟอร์มเอกสาร 

  รูปแบบฟอร์มเอกสารตรวจนับสินคา้จะตอ้งแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูรั้บผิดชอบ, เลขท่ี

เอกสาร, วนัท่ีเอกสาร, รายละเอียดรายการสินคา้, คลงัท่ีเก็บสินคา้, จาํนวน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 

2.7 ระบบ ERP ระดับมืออาชีพเพือ่การบริหารงาน อย่างมืออาชีพ 

 ระบบการจดัการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบญัชีท่ีมีการเช่ือมโยงกันอย่าง

สมบูรณ์ลดความซํ้ าซอ้นในการทาํงาน 

ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และOnline Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซ้ือ, ระบบ

ขาย, ระบบลูกหน้ี, ระบบเจา้หน้ี, ระบบสินคา้คงคลงั, ระบบบญัชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพยถ์าวร 

ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุล

เงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาความปลอดภยั และระบบบาํรุงรักษาขอ้มูล สามารถคาํนวณ

ยอดรวมต่างๆ ไดถู้กตอ้งและง่ายดายต่อผูใ้ชง้าน แมใ้นการยกเลิกรายการ 
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ระบบก็ทาํการกลบับญัชีให้อตัโนมติั Crystal FORMULA จึงเป็นทั้ง ผูรั้กษา ผูแ้จกแจง และผูต้รวจ

สอบขอ้มูลในคราวเดียวกนั 

Crystal FORMULA มีระบบ Management Information System (MIS) และระบบวิเคราะห์การเงิน 

(Financail Analysis System) สําหรับผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลไปใช้ ประกอบการตดัสินใจบริหาร

โดยเฉพาะเม่ือระบบการจดัการ ระบบวเิคราะห์ 

ผนวกกบัขอ้มูลการเงิน ฝ่ายบริหารจะรู้ถึงสถานะภาพท่ีแทจ้ริงไดใ้นทนัที ทาํใหธุ้รกิจมีการปรับกล

ยทุธ์ไดร้วดเร็ว 

และมีความพร้อมต่อการรับมือกบัธุรกิจขา้มชาติท่ีใช ้IT เป็นอาวธุ 

STANDARD FEATURES OF FORMULA 

- สามารถแกไ้ขรหัสทุกอย่างได ้โดยใช้เวลาเพียงเส้ียววินาที ไม่ว่าจะเก็บขอ้มูลมากขนาด

ไหนก็ตามทาํให้ไม่เสียขอ้มูลท่ีบนัทึกมาแลว้หลายๆ ปี และยงัสะดวกต่อการปรับระบบ

บญัชี หรือแกไ้ข รหสัต่างๆได ้เม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

- สามารถเก็บขอ้มูลไดไ้ม่จาํกดัปี และพิมพดู์ขอ้มูลไดท้นัที โดยไม่ตอ้งยกยอดมา หรือโอน 

รายการต่าง ๆ แมจ้ะเป็นรายการขา้มงวด โปรแกรมก็จะคาํนวณให้อยา่งถูกตอ้ง เพราะการ

ทํางานเป็นแบบ ONLINE TRANSACTION PROCESSING แต่ก็สามารถเลือกบันทึก

รายการเป็นแบบ BATCH ไดเ้ช่นกนั ทาํใหเ้ร่ิมการทาํงานในรอบบญัชีใหม่ไดท้นัที ไม่ตอ้ง

โอนกลับไปกลับมา และยงัเร่ิมรอบบัญชีใหม่ได้ทันที ถึงแม้บัญชีของปีเก่าจะยงัไม่

เรียบร้อย 

- สามารถตดัเก็บ ตดัต่อ โยกยา้ยขอ้มูล เป็นบริษทั เป็นสาขาเฉพาะขอ้มูลใหม่หรือ ทั้งหมดก็

ได ้

- สามารถบนัทึก VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY (เดบิตและเครดิตก่ีรายการก็ได)้ 

และยงัจดักลุ่มบญัชีให้ยนักนัเป็นชุดๆไดใ้น VOUCHER ใบเดียวกนัอยา่งอตัโนมติั เพื่อให้

สามารถออกบญัชีรูปตวั T ได้อย่างสมบรูณ์และตรวจกลบัไปยงัเอกสารตน้ตอ ได้อย่าง

ถูกตอ้ง ตรงตามประกาศของกรมสรรพากร 

- สามารถบนัทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกนัได ้เช่น ใบรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย

, เช็ค ,ใบโอนสินค้าข้ามคลัง,ใบเบิกสินค้า , INVOICE, ใบเสร็จ ฯลฯ ทําให้สามารถ

ตรวจสอบยนัยอดเอกสาร ตน้ตอ (DRILL DOWN) ทุกหน่วยงานไดลึ้ก และละเอียดท่ีสุด

ในเมนูเดียว และมีความยดืหยุน่สูง 

- สามารถกาํหนด FISCAL YEAR ใหเ้ป็นวนัไหนก็ได ้ไม่บงัคบัวา่ตอ้งเป็นวนัท่ี 01 เดือน 01 

หรือ วนัท่ี 01 เดือน 04 เท่านั้นและออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือตามปีปฎิทินได้

อยา่งถูกตอ้ง 
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- สามารถบนัทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จาํกดั โดยไม่ตอ้งใช้เทคนิค 13 

งวด ...15 งวด ... 18 งวด ... 24 งวด ... ฯลฯ (เพราะตอ้งมีงวดท่ีใชปิ้ดบญัชีหรือ POST) ท่ีน่า

สับสนอีกต่อไป 

- สามารถออกแบบระบบบญัชีของไทยให้รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ สามารถทาํ 

RESPONSIBILITY ACCOUNTING ไดห้ลายระดบัชั้น 

- สามารถออกแบบงบไดอ้ยา่งง่ายดาย ไม่จาํกดัจาํนวนงบ โดยออกแบบเพียงคร้ังเดียว เพื่อใช ้

พิมพง์บไดห้ลายรูปแบบ ทั้งรายการท่ีเป็นยอดสะสม งบประจาํงวด งบรวมบริษทั งบแต่ละ

แผนก งบ รวมหลายแผนก งบช่วงวนัใดวนัหน่ึง หรือช่วง 9,999 ปี รวมทั้งงบเปรียบเทียบ

รายไตรมาส เปรียบเทียบแต่ละเดือน หรือเปรียบเทียบ 3 ปี 

- สามารถเร่ิมงานได้ทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งใส่ยอดยกมาของงวดก่อน เพราะสามารถมา 

บนัทึกภายหลงัได ้ทาํให้ไม่ตอ้งรอรวบรวมขอ้มูลของงวดก่อนให้ครบถว้น หรือถูกตอ้ง

เรียบร้อยก็สามารถเร่ิมระบบใหม่ไดท้นัที 

- สามารถรับ-ส่งขอ้มูลไปมาระหวา่งสาขากบัสํานกังานใหญ่ ระหวา่งบริษทักบับริษทั หรือ

จากหลาย SITE มารวมท่ีส่วนกลาง หรือระหวา่งผูใ้ชง้านกบัสํานกังานบญัชี โดยส่งขอ้มูล

ผ่านแผ่น DISKETTE, ZIPDISK, CD-R, CD-RW, TAPE, MODEM หรือ INTERNET ก็

ได ้

- เ ลื อ ก ใ ช้  NOS( NETWORT OPERATING SYSTEM)  ห รื อ เ ค ร่ื อ ง แ ม่ ข่ า ย  ไ ด้อ ย่ า ง

หลากหลาย (MULTI PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็น WINDOWS NT, WINDOWS 2000, 

NOVELL NETWARE หรือแมแ้ต่ LINUX SAMBA ซ่ึงเป็น FREE SOFTWARE 

STANDARD FEATURES OF FORMULA 

- รองรับการบนัทึกสมุดรายวนัไดม้ากถึง 20,000 เล่ม ทาํใหจ้ดัการกบัรายการ VOUCHER ท่ี

มี ความหลากหลาย และมีความซบัซ้อน เช่น การแยกเล่มสมุดเงินสดเพื่อจดัทาํงบกระแส

เงินสด สมุดบญัชี ธนาคาร เพื่อจดัทาํบญัชีแยกประเภท ของแต่ละสมุดบญัชีธนาคาร หรือ

สมุดรายการปรับปรุงท่ีมีความ หลากหลายไดม้ากเกินกวา่ท่ีคาดไว ้

- สามารถคาํนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องอย่างแทจ้ริง แม้ว่าจะบนัทึกเอกสารสลับลาํดบั

รายการ หรือวนัท่ีก็ตามสามารถบันทึกรายการรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายก่อน แล้วจึง

ยอ้นกลบัมาบนัทึกตน้ทุน ในภายหลงัได ้หรือจะบนัทึกรายการขายก่อน แลว้จึงค่อยบนัทึก

รับสินคา้เขา้คลงัพร้อมบนัทึกตน้ทุนก็ได ้

- สามารถลงบญัชีซ้ือ-ขาย-จ่าย-รับ ไดล้ะเอียด ทุกรูปแบบอยา่งอตัโนมติั ไม่ใช่เฉพาะรายการ

ซ้ือ-ขายสินคา้สําเร็จรูป,วตัถุดิบ หรือ บริการ เท่านั้นแต่รวมไปถึงรายการสินทรัพย ์วสัดุ

ส้ินเปลือง สินคา้ก่ึงสําเร็จ วสัดุประกอบ อะไหล่ รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายต่างๆครบถว้นตาม

หลกัวชิาการบญัชี 
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- สามารถพิมพร์ายงานภาษีซ้ือเฉล่ียคืนบางส่วนไดท้ั้งเป็นเปอร์เซ็นต ์และจาํนวนเงิน รองรับ

ธุรกิจท่ีไดรั้บการสนบัสนุน, การลงทุน, การลดหยอ่นภาษี หรือแมแ้ต่ไดรั้บยกเวน้ภาษี 

- สามารถสับสวิทซ์หนา้จอรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษกลบัไปกลบัมาได ้

ทุกรายงานท่ีมีในระบบ 

- สามารถคาํนวณค่าเส่ือมและลงบญัชีให้โดยอตัโนมติั เพียงแค่บนัทึกทะเบียนสินทรัพย ์!!! 

แถมแกไ้ขปัดเศษและลงบญัชีใหใ้หม่ อยา่งง่ายดาย 

- สามารถทํา ON-LINE UPDATE และ ON-LINE CORRECTION และเลือกท่ีจะ POST 

โดยอตัโนมติัเม่ือบนัทึกรายการ หรือจะพกัรอไวต้รวจสอบรายการใหถู้กตอ้งก่อนก็ได ้

- สามารถปรับแต่งผงับญัชีเองใหม่ทั้งหมด หรือใชผ้งัตวัอยา่งจากโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐาน

ไดท้นัทีเหมาะกบัธุรกิจท่ีระบบบญัชียงัไม่เป็นมาตรฐาน 

- สามารถกระจายงานลงบญัชีโดยสร้างรูปแบบการลงบญัชีท่ีซํ้ าๆ กนัไดไ้ม่จาํกดัรูปแบบ 

รายการ และยงัช่วยให้การทาํงานประจาํซํ้ า ๆ นั้น ไม่ต้องเสียเวลาบนัทึกรายการใหม่

ทั้งหมด เพียงแค่เลือก รูปแบบรายการแลว้รายละเอียดทั้งหมดก็จะถูกดึงมาใหท้ั้งหมด แลว้

ยงัสามารถแกไ้ข หรือปรับเปล่ียน รายการนั้นใหต้รงตามความตอ้งการเป็นคร้ัง ๆ ไปไดอี้ก

ดว้ย 

- มีรายงานต่างๆช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น รายงานบญัชีแยกประเภท

เปรียบเทียบแต่ละแผนก , งบค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน , พิมพ์กระดาษทําการ , 

LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO หรือจะสร้างสูตรการคาํนวณอ่ืนๆ ได้ตามท่ี

ตอ้งการ ฯลฯ 

- สามารถดูงบท่ีถูกตอ้งไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอปิดงวดบญัชี และเก็บขอ้มูลท่ียงัไม่ปิดงวดได้

ไม่จาํกดัปี 

- สามารถออกรายงานและงบยอ้นหลงั เสมือนยอ้นเวลาไปในอดีตไดไ้ม่ว่าจะเป็นการปิด

งวดแบบปิดทุกเดือน หรือปิดเป็นปีก็ตาม 

- สามารถเรียกดูรายงานและยอดยกมาของบญัชีสตอ๊กไดล้ะเอียดระดบัวนัตลอดเวลา 

- สามารถทาํ JOB-ORDER COSTING, PROCESS COSTING และ HYBRID-PRODUCT 

COSTING รวมทั้ง ACTIVITY-BASED COSTING ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

- ส า ม า รถ ทํา  COST ALLOCATION ไ ด้ทัน ที ใ นข ณะ ท่ี ล ง บันทึ ก  VOUCHER หรื อ 

INVOICE จากการซ้ือ หรือทั้ งสองวิธีคู่กันโดยระบบสามารถรับรู้ยอดรวมก่อนการ 

ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริง กับงบประมาณได้

ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งรอปิดงวดบญัชี 
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STANDARD FEATURES OF FORMULA 

- สามารถควบคุมงบประมาณอย่างไดผ้ล สามารถควบคุมงบประมาณ ในโครงการท่ีขา้มปี

ไดไ้ม่ จาํกดัปี พร้อมเปรียบเทียบระหวา่ง ACTUAL กบั BUDGET ไดอี้กดว้ย 

- สามารถทาํงานไดท้ั้งแบบ BATCH และแบบ ONLINE และสามารถ SET กลบัไปกลบัมา

ไดต้ลอด เวลา หรือจะเปล่ียนขณะทาํรายการแต่ละรายการก็ได ้

- สามารถทาํงานสองภาษาคู่กนัโดยหนา้จอเป็นภาษาไทย แต่ออกรายงานเป็นภาษาองักฤษ

ส่ง ผูบ้ริหารชาวต่างชาติไดท้นัที ง่ายเหมือนพิมพร์ายงานภาษาไทย 

- ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบบั 63, 89 และยงัคอยติดตามการเคล่ือนไหว ของประกาศ

ฉบบัใหม่ ๆ อยูเ่สมอ จึงมัน่ใจไดว้า่จะไดใ้ชโ้ปรแกรมท่ีทนัยุค ทนัเหตุการณ์ ไม่ใช่ตอ้งรอ

ให้บริษทัแม่ท่ีต่างประเทศพฒันาอีก 3 ปี,5 ปี หรือรอตวัแทนในประเทศแกไ้ข แต่รูปแบบ

รายงานก็ยงัไม่ตรงกบัประกาศของกรมสรรพากร (รูปแบบรายงานเท่านั้น ท่ีแกไ้ขให ้ส่วน

แกนหลกัของโปรแกรมไม่ไดแ้กต้าม) เพราะเราพฒันาโปรแกรมโดยคนไทยให้คนไทยได้

ใชง้านไดจ้ริง 

- รองรับการบนัทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซ่ึงเหนือชั้นกวา่ซอฟทแ์วร์ท่ีเพิ่งจะเร่ิม

พฒันาใหร้ะบบ ONLINE กนัไดเ้พียงแค่แบบ ONE TO MANY ท่ีเราทาํไดม้าก่อนแลว้ 

- บนัทึกขอ้มูลในลกัษณะ LINK เช่ือมโยงกนัอตัโนมติั และสามารถเพิ่ม/แกไ้ข รายละเอียด

ของฐานขอ้มูลเกือบทุกชนิดไดท้นัที ไม่ตอ้งเขา้ ๆ ออก ๆ จากหนา้จอ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

และความสับสนในการบนัทึกขอ้มูล ลองนึกถึงขณะท่ีกาํลงัจะออกบิลขายซกัใบ แลว้ยงัไม่

มีรหสัสินคา้ 1 รายการ แลว้ตอ้งออกไปเมนูบนัทึกทะเบียนสินคา้ โดยยกเลิกการบนัทึกบิล

ขายนั้น ๆ ทั้ง ๆ ท่ีใส่รายละเอียดเกือบครบแลว้โปรแกรมบญัชี ไม่จาํเป็นตอ้งทาํงานแบบ 

PULL-DOWN MENU (หรือ SCOLL BAR) ซ่ึงทาํให้การคน้หาขอ้มูล ลาํบากยุ่งยากและ

ช้า เพราะตอ้งคอยใช้ MOUSE จ้ิมไปท่ีปุ่มเล็ก ๆ กว่าจะจ้ิมให้ตรงปุ่ม แลว้ยงัตอ้งคอยกด

เล่ือน SCROLL หาช่ือลูกคา้อีก 

- ฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกอยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม เป็นฐานขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก 

มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมาตลอด และสามารถหาบริการ SUPPORT ในประเทศไทยได้

อยา่งกวา้งขวาง ไม่ใช่วา่มาทาํตลาดในประเทศไทยชัว่คร้ังชัว่คราว หรือไม่ใช่ฐานขอ้มูลท่ี

เพิ่งจะเร่ิมพฒันาหรือเพิ่งเกิดข้ึน 

- ใช ้TOOL ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบังานลกัษณะ OLTP และพฒันาดว้ยภาษา ท่ีทาํงาน

อยา่งรวดเร็ว ไม่ใช่ภาษาหรือ TOOL ท่ีเพิ่งเกิดใหม่ ซ่ึงอาจจะทาํใหผู้ใ้ชง้านกลายเป็น BUG 

TESTER รายแรก ๆ ท่ีอาจจะตอ้งเลิกใช้โปรแกรมนั้นไป เพราะมวัแต่เสียเวลาแก ้BUG 

หรือ TOOL นั้น ๆ ตายไปจะใชง้านหรือ พฒันาต่อไปไม่ไดเ้ลย 
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- มีรูปแบบการพิมพท่ี์หลากหลาย ไม่วา่จะพิมพอ์อกจอภาพ พิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพ ์พิมพ์

ออกเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆและยงัเป็นผูน้าํในการพิมพ ์2 MODE คือ TEXT MODE และ 

GRAPHIC MODE ได ้ภายในโปรแกรมเดียวซ่ึงยงั ไม่มีใครตามทนั 

- การพิมพ์รายงานทางจอภาพ สามารถย่อขยาย ซ่อน (HIDE) และล๊อค ROW หรือ 

COLUMNได ้ทาํให้ดูรายงานท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงแสดงผลลน้จอภาพไดโ้ดยสะดวก ไม่ตอ้ง

เล่ือน SCROLL ซา้ยทีขวาที ทาํใหก้ารดูรายงานสะดวกข้ึนมาก 

- ในการออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถใส่ รูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ต่างๆ ลงไป

ไดโ้ดยง่าย ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายไม่ตอ้งสั่งพิมพเ์อกสาร PRE-PRINT จากโรงงาน 

- สามารถทาํสําเนาแบบฟอร์มเอกสาร ท่ีออกแบบไวเ้รียบร้อย ไปใชง้านท่ีเคร่ืองลูกข่ายอ่ืน 

หรือ ใชต้ามสาขาต่างๆ ได ้

- สามารถตั้งหรือกาํหนดการวิเคราะห์อายุหน้ีไดเ้องอย่างหลากหลาย และเปล่ียนกลบัไป

กลบัมาไดต้ลอด พร้อมทั้ง ออกแบบรายงานท่ีเขา้ใจง่าย มีหลายหลายรูปแบบตามมาตรฐาน

ท่ีบริษทัชั้นนาํทัว่ไป ใชใ้นการจดัทาํรายงาน วเิคราะห์ประจาํวนัมาเป็น 10 ปี 

2.8ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการบัญชี 

 หนา้ท่ีหลกัในการดาํเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะจาํแนกเป็นดา้นตลาด ดา้นการเงิน ดา้นการ

บญัชี ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต รวมทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจนั้น

ตอ้งใหค้วามสาํคญัในทุกหนา้ท่ีประกอบกนัเพื่อใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้

ซ่ึงโดยวตัถุประสงคห์ลกัของกิจการในการดาํเนินธุรกิจก็คือ การทาํกาํไรสูงสุดรวมทั้งการให้ความ

พึงพอใจแก่ลูกคา้ให้มากท่ีสุด หนา้ท่ีหน่ึงคือ ดา้นการทาํบญัชีนั้น จะเห็นไดว้า่มีความสาํคญัมากใน

ปัจจุบนัเน่ืองจากโลกธุรกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริหารตอ้งมีความรวดเร็ว

ในการบริหารจดัการ ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหารคือ การวางแผน การตดัสินใจ การควบคุม และการ

กาํกับ จะเห็นได้ว่าในหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารนั้นส่ิงท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้หนน้าท่ี

ดงักล่าวประสบความสาํเร็จ คือ ขอ้มูลทางการบญัชี 

 ความหมายของการบญัชี (Accounting) เป็นการครอบคลุมเน้ือหาท่ีกวา้งมากมีหน่วยงาน

หลายหน่วยงานให้ความหมายของการบญัชีไว ้ซ่ึงในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งของการกาํหนดความหมาย

ทางการบญัชีสาํหรับบางหน่วยงานดงัน้ี 

 “Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner 

and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of a financial character, 

and interpreting the results thereof” 

 โดยความหมายขา้งตน้แลว้สรุปไดว้่า “การบญัชีเป็นศิลปะของการจดบนัทึกรายการและ

เหตุการณ์ทางบญัชี การแยกประเภท จดัหมวดหมู่รายการ และสรุปผล โดยเป็นกระบวนการในรูป

ของเงินตราพร้อมทั้งตีความหมายของผลดว้ย” 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เอส พี เมตลัเวร์ิค จาํกดั(สาํนกังานใหญ่) 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 30/1,30/21,30/25,30/67 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 74000 

 

รูปที ่3.1 แผนทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั เอส พี เมตลัเวิร์ค จาํกดั(สํานกังานใหญ่)ประกอบธุรกิจหล่อหลอมโลหะชนิดต่างๆ 

อนัไดแ้ก่  เหล็กหล่อเทา,เหล็กหล่อเหนียว,เหล็กเหนียวหล่อ และเหล็กหล่อชนิดพิเศษเป็นตน้โดย

ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้(OEM)และผลิตไวเ้พื่อขาย ซ่ึงไดแ้ก่   อะไหล่รถไถนา,อะไหล่รถ

แทรกเตอร์,กระปุกเกียร์และพเูล่ยเ์ป็นตน้ 

ต่อมาบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นในการขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจเพื่อการ

เจริญเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว ดงันั้นในปี พ.ศ. 2546 บริษทัไดข้ยายการผลิตสินคา้สู่สินคา้
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ประเภทอุปกรณ์เหล็กหล่อท่อประปา และประตูประตูนํ้าเหล็กหล่อชนิดต่างๆภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ SP ซ่ึงมีลูกคา้สาํคญั คือ หน่วยงานราชการ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานคร

หลวงและกรมชลประทาน เป็นตน้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้นน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพยิง่ข้ึน โดยใหมี้การตรวจสอบ

คุณภาพอยา่งละเอียดทุกกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และ

สอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพท่ีวา่ 

"เรามุ่งมั่นทีจ่ะผลติสินค้า จําหน่ายและให้บริการทีม่ีคุณภาพ พร้อมทั้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพือ่

ความพงึพอใจของลูกค้า" 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.2 แผนภูมิรูปแบบแสดงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เอสพี เมตัลเวิร์ค จํากัด

(สํานักงานใหญ่) 

 

 

 

คุณสมพงษ ์ พงศเ์กรียงยศ

ประธานบริษทั

คุณรชต  ปิติภพ

ผูจ้ดัการผา่ยบญัชี

คุณสมปอง  อนุเครือ

หวัหนา้ทีมเจา้หน้ี

คุณอจัฉรา  พุม่จีน

เจา้หนา้ท่ีบญัชีเจา้หน้ี

คุณนิติยา  ยอดหมวก

หวัหนา้ทีมลูกหน้ี

คุณภคัพิม�ูชุ ์ จนัทร์ศรี

เจา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ี

คุณพชัร  คลงัแกว้

เจา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ี

คุณปวณีา  หนองหิน

เจา้หน้ีท่ีบญัชีตน้ทุน
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  นายฉตัรชยั ริยะบุตร  ตาํแหน่ง ผูช่้วยผนกังานบญัชี 

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

  3.4.2.1 คดัแยกเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.4.2.2 ตรวจนบัคลงัสินคา้สาํเร็จรูป คลงัวตัถุดิบ และคลงัอะไหล่ น็อตยาง 

  3.4.2.3 ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร และจดัเอกสารเขา้แฟ้ม 

3.5 ช่ือและตําแหน่งของงพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 ช่ือ-สกุล พนกังานท่ีปรึกษา  คุณรชต     ปิติภพ 

 3.5.2 ตาํแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 – 25 กนัยายน 2563 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 08.00น.-17.00น. 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 3.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงการ  

 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในสถานประกอบการ พร้อมทั้งศึกษาหัวขอ้ท่ีเหมาะสมจาก

การปฏิบติังานเพื่อในการจดัทาํโครงงาน และเลือกหวัขอ้โครงงาน 

 3.7.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

 รวบรวมขอ้มูลท่ีใชจ้ดัทาํโครงงาน โดยการสังเกต สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน จดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั 

 3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดัประเภทและหมวดหมู่ของขอ้มูล และวางแผนขั้นตอนในการ

ทาํงานต่างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน และตรงตามเวลาท่ีไดก้าํหนดไว ้

ซ่ึงทาํใหง้านนั้นดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและตรงต่อความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 3.7.4 จดัทาํโครงงาน 

 จดัทาํเล่มโครงงาน โดยการเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้และขอ้มูลต่างๆ มาจดัวาง

ขอ้มูลตามความสําคญั เรียบเรียงขอ้มูลตามรูปแบบรายงานท่ีโครงการสหกิจกาํหนดและส่งให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้าํแนะนาํ 
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3.7.5 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน มิ.ย. ก.ค. สิ.ค. ก.ย. 

1.กาํหนดหวัขอ้โครงงาน     

2.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล     

3.วเิคราะห์ขอ้มูล     

4.จดัทาํโครงงาน     

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงระยะเวลาดําเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  3.8.1.2 เคร่ือง Pinter 

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  3.8.2.1 โปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี FORMULA 

  3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 

  3.8.2.3 โปรแกรม Microsoft Word 

  3.8.2.4 โปรแกรม Adobe PDF 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

 

จากการออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 

2563 ถึง วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2563 ณ บริษทั เอส พีเมตลั เวร์ิค จาํกดั(สาํนกังานใหญ่) การ

ปฏิบติังานผูจ้ดัทาํจะไดรั้บงานต่างๆ ตามท่ีพนกังานท่ีปรึกษามอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัและมีการ

ใหค้าํแนะนาํอธิบายกระบวนการวธีิการในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนการ

ดาํเนินงานท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ มีการนาํความรู้จากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินงานสหกิจศึกษา ทาํใหผู้จ้ดัทาํสามารถเขา้ใจในพื้นฐานของการตรวจนบัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาของผูจ้ดัทาํ ถือไดว้า่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเป็นอยา่งมากและเกิด

ประโยชน์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง ผูจ้ดัทาํไปฝึกปฏิบติังานในส่วนงานของ การตรวจนบั

สินคา้สาํเร็จรูป ซ่ึงการปฏิบติังานคร้ังน้ีทาํใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและไดป้ระสบการณ์

อยา่งมากในการปฏิบติัสหกิจศึกษาทาํใหผู้จ้ดัทาํเกิดความสนใจในรายละเอียดของการตรวจนบั

สินคา้เป็นอยา่งมาก  โครงงานขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้สาํเร็จรูปมีดงัน้ี 

4.1 ข้ันตอนการดึงข้อมูลสินค้าสําเร็จรูปทีจ่ะตรวจนับ 

 4.1.1 เปิดโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี FORMULA  เม่ือเปิดโปรแกรมแลว้ใหก้รอก

รหสัผา่น 

 

รูปที ่4.1 เปิดโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 

 

  

 



20 
 

 

4.1.2 เลือกไปท่ีการควบคุมสินคา้คงคลงัแลว้เขา้ไปดาวน์โหลดขอ้มูลสินคา้ท่ีจะตรวจนบั 

 -ขั้นตอนเลือกคลงัสินคา้ท่ีเราจะนาํมาตรวจนบั ก่อนท่ีจะตรวจนบัคลงันั้นจะตอ้งนดักบั

หวัหนา้คลงันั้นก่อนหน่ึงอาทิตยก่์อนการตรวจนบั 

 

รูปภาพที ่4.2รายการสินค้าและวตัถุดิบคงเหลอืแยกหรือรวมคลงั 

 

 4.1.3 นาํไปจดัหนา้ในไฟล ์Excel และปร้ินไฟลเ์พื่อนาํไปตรวจนบัต่อไป 

 -ขั้นตอนการจดัไฟลดึ์งขอ้มูลจากโปรแกรม Formula ลงในโปรแกรม Excel จากนั้นจดั

ไฟลใ์หเ้รียบร้อยแลว้นาํไปตรวจนบัสินคา้ 

 

รูปที ่4.3 จัดไฟล์ให้เป็นระเบียบเพือ่นับไปตรวจนับ 
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4.1.4 ตรวจนบัสินคา้สาํเร็จรูปโดยการสุ่มตรวจรายการ 

 -ขั้นตอนการตรวจนบั โดยใชก้ารสุ่มตรวจสินคา้ในคลงันั้นใชห้ลกัการโดยการสังเกตวา่

รายการไหนมีการเคล่ือนไหวมากท่ีสุดแลว้นาํมาตรวจนบัการตรวจนบัจะตอ้งดูตามรหสัสินคา้ ช่ือ

รายการสินคา้และจาํนวนนบั ณ วนัท่ีตรวจวา่มียอดจาํนวนเท่าไหร่ 

 

 

รูปที ่4.4 ตรวจนับสินค้าสําเร็จรูป 

 

4.2 ข้ันตอนการบันทกึข้อมูลการตรวจนับสินค้าสําเร็จรูป 

 4.2.1 บนัทึกการตรวจนบั 

 -บนัทึกขอ้มลูการตรวจนบัลงในไฟล ์Excel ท่ีจดัเตรียมไว ้แต่ถา้การตรวจนบัไม่ตรงกบั

ยอดท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม FORMULA จะตอ้งสอบถามกบัท่ีสโตร์วา่สินคา้หายหรือขาดไปไดอ้ยา่งไร 
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รูปที ่4.5 บันทกึการตรวจนับ 

  

4.2.2 กรณีท่ีการตรวจนบัไม่ตรงกบัยอดในโปรแกรม FORMULA 

 -จะตอ้งสอบถามกบัสโตร์วา่สินคา้หายหรือขาดไปไดอ้ยา่งไร อาจเกิดจากทางสโตร์ไม่ตดั

เบิกสินคา้ในระบบออกหรือเพิ่มสินคา้เกิน 

 

รูปที ่4.6 ตรวจนับไม่ตรง 
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 4.2.3 ส่งเมลใ์หก้บัคลงัท่ีตรวจนบั 

 -ขั้นตอนหลงัจากการตรวจนบัเสร็จจะตอ้งส่งผลการตรวจนบัใหก้บัหวัหนา้คลงันั้นทาง

อีเมลเ์พือ่ใหรั้บทราบตรงกนั 

 

รูปที ่4.7 ส่งเมล์ 

 

4.3 ตรวจเอกสารการเบิกของจากคลงัต่างๆ 

 4.3.1 จะตอ้งไปรับเอกสารเบิกวตัถุดิบทุกวนั เพื่อมาตรวจเช็คคู่กบัโปรแกรม FORMULA 

 -ขั้นตอนตอ้งเช็คแลขท่ี,วนัเดือนปีท่ีเบิกสินคา้,ช่ือผูเ้บิก,แผนกท่ีเบิก,รหสัสินคา้อะไร

รายการอะไรจะตอ้งมีขอ้มูลตรงตามโปรแกรม Formula ท่ีสโตร์ไดบ้นัทึกไว ้

 

รูปที ่4.8 ใบเบิก 
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4.3.2 การเขา้เช็คการเบิกวตัถุดิบ FORMULA 

 -ขั้นตอนเขา้ไปท่ีบญัชีแยกประเภททัว่ไปเลือกท่ีใบเบิกวตัถุดิบไปผลิตเสร็จกาํหนด

คลงัสินคา้ท่ีจะตรวจเช็คแลว้เลือกวนัท่ี ท่ีจะตรวจเช็คขอ้มูล 

 

รูปที ่4.9 ตรวจเช็คใบเบิกในโปรแกรม FORMULA 

 4.3.3 เลือกรายการตามเลขท่ีและตรวจเช็คความถูกตอ้งในใบเบิก 

 -ขั้นตอนเลือกรายการท่ีจะตรวจเช็ค โดยจะตอ้งดูเลขท่ีในใบเบิกสินคา้ใหต้รงกบัเลขท่ีท่ีอยู่

ในโปรแกรม Formula จึงจะตรวจสอบขอ้มูลท่ีบนัทึกไวไ้ด ้ 

 

รูปที ่4.10 เช็คความถูกต้องตามใบเบิก 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 สรุปโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานในบริษทั เอส พี เมตลัเวิร์ค จาํกดั(สํานกังานใหญ่) 

ในตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี และไดจ้ดัทาํโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้

สาํเร็จรูป” นั้นไดข้อสรุปตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัน้ี 

5.1.1.1 ไดค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจนบัสินคา้ 

5.1.1.2 มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี Formula 

5.1.1.3 สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและ

บุคคลท่ีสนใจ 

 5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ขอ้มูล บางส่วนไม่สามารถนาํออกมาใชป้ระกอบการเพื่อทาํโครงงานได ้

เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของบริษทัท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้

5.1.2.2 เน่ืองจากผูจ้ดัทาํไม่มีประสบการณ์ในการทาํโครงงานสหกิจศึกษาจึงทาํให้

เกิดความล่าชา้และขอ้ผดิพลาดข้ึน 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1 จะต้องสอบถามกับพนักงานท่ีปรึกษาเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลท่ีไม่

สามารถเปิดเผยไดเ้พื่อนาํไปศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

5.1.3.2 จะตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัการทาํโครงงานสหกิจศึกษา

หรือสอบถามขอ้มูลผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํรูปเล่มสหกิจศึกษา 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหศึกษา 

5.2.1ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 นาํความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

5.2.1.2 เพิ่มทกัษะในการทาํงานและไดป้ระสบการณ์ในการทาํงาน 

5.2.1.3 ฝึกการเขา้สังคม การปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืน และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 เกิดขอ้ผดิพลาดในการตรวจนบัสินคา้ 

 5.2.2.2 ไม่เขา้ใจคาํสั่งของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5.2.2.3 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการตรวจนบัสินคา้ 

5.2.3ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรตรวจนบัดว้ยความรอบคอบมีสติอยู่ตลอดเวลาและควรนบัซํ้ าคร้ังถึง

สองคร้ัง 

5.2.3.2 สอบถาม หรือพดูคุยกบัพนกังานท่ีปรึกษาในเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ 

5.2.3.3 ศึกษาข้อมูลการตรวจนับสินค้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตหรือสอบถาม

พนกังานท่ีปรึกษา 
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