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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในการปฏิบติังานของแผนกบญัชีบริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั นั้นจะ
มีรายการทางบญัชีเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากรายการขายและการด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีผลิต
และจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางสมุนไพร อาทิเช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายการผลิต 
รวมถึงสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ  ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีผูป้ฎิบติังานได้ศึกษาวิธีการบนัทึก
ขอ้มูลของการรับ – จ่ายสินคา้ส าเร็จรูป ท าให้ทราบการเคล่ือนไหวของสินคา้ พร้อมท ารายงาน
สินคา้คงเหลือในแต่ละเดือนเสนอต่อผูบ้ริหารทราบเพื่อใชใ้นการวางแผนการผลิตของรอบการผลิต
งวดต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แก่ผูส้นใจทัว่ไป ไปท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัขั้นตอนการท ารายงานสินคา้คงเหลือ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนปฏิบติังานในส่วนระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้ส าเร็จรูป และการ
จดัท างบการเงินสินคา้คงเหลือตอนส้ินปี 
 1.2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ เพิ่มทกัษะ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในดา้น
บญัชีสินคา้ส าเร็จรูป 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

โครงงานน้ีได้จ าแนกขอ้มูลเพื่อใช้ในการบริหารและวางแผนการผลิตในรอบการผลิต
ต่อไป โดยโครงงานน้ีแสดงตวัอยา่งการรับเขา้ – จ่ายออกของสินคา้ส าเร็จรูป ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
ใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อใหท้ราบขั้นตอนการปฎิบติัดา้นระบบบญัชีสินคา้ส าเร็จรูป และสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางใหผู้ท่ี้สนใจในการท างานดา้นการบญัชีสินคา้ส าเร็จรูปไดศึ้กษา คน้ควา้ 

1.4.2 เพื่อใหท้ราบขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลของสินคา้ส าเร็จรูป 



 

 

บทที่ 2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
สินคา้คงเหลือ  เป็นสินทรัพยป์ระเภทหมุนเวียนของกิจการซ่ึงสินคา้ถือเป็นสินทรัพยท่ี์

ส าคญัในการหารายได ้ดงันั้นการตีราคาและการแสดงสินคา้คงเหลือ จึงมีผลกระทบท่ีส าคญัในต่อ
ฐานะการเงินในงบดุล และมีผลต่อการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน  สินค้าของกิจการแต่ละ
ประเภทยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการด าเนินงานของกิจการ 

 
ความหมายของสินค้า 
1. ความหมายของสินคา้ 
     สินคา้ (Goods or Merchandise) หมายถึงสินทรัพยห์มุนเวียน ท่ีมีตวัตนหรือส่ิงของท่ีกิจการมีไว้
เพื่อจ าหน่ายให้กบัผูซ้ื้อ   หรือลูกคา้เพื่อหวงัผลก าไรจากการจ าหน่ายสินคา้  ดงันั้นกิจการมีรายได้
หลกัจากการขายสินคา้ตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจ  เช่น ร้านมะขามทอง  การไฟฟ้า มีสินคา้
ดงัน้ี  เคร่ืองปรับอากาศ  พดัลม   ตูเ้ยน็  คอมพิวเตอร์  โทรทศัน์  เคร่ืองซักผา้ และห้างสรรพสินคา้
มะขามป้อม มีสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป เส้ือผา้ เคร่ืองด่ืม  ผลไม ้เคร่ืองส าอาง ไวจ้  าหน่ายใน
กิจการ  เป็นตน้ 
2. ประเภทของธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ 
     ธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีกิจกรรมในการประกอบธุรกิจการคา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
     2.1  ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandise  Business)  หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป    หมายถึงธุรกิจท่ีซ้ือ
สินคา้ส าเร็จรูปมาขายขายอีกทอดหน่ึงเพื่อหวงัผลก าไร    ดงันั้นรายได้หลกัของกิจการ   จึงเป็น
รายได้จากการขายสินค้า  และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุนสินค้าท่ีขาย   และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเช่น ธุรกิจขายรถยนต ์สินคา้ของกิจการคือ รถยนต ์อุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต ์ หรือธุรกิจ
ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสินคา้ของกิจการคือ ตูเ้ยน็ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
     2. 2  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีซ้ือวตัถุดิบมาเพื่อท าการผลิต
เป็นสินคา้ส าเร็จรูป แลว้น าไปจ าหน่าย ดงันั้นรายไดห้ลกัของกิจการเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้
ส าเร็จรูปท่ีผลิตเสร็จ เช่น โรงงานผลิตน ้ าอัดลม โรงงานผลิตเก้าอ้ีหวาย โรงงานผลิตรองเท้า 
โรงงานผลิตเส้ือผา้สตรี โรงงานทอผา้ เป็นตน้ 
3. การซ้ือขายสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   
     3.1   ความหมายการซ้ือขายสินคา้ หมายถึง การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ มีรายการคา้ท่ีเก่ียวกบั
การซ้ือขายสินคา้ไดแ้ก่ 
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-  การซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 
-  การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
              -  การส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือดว้ยเงินสด 
              -  การส่งคืนสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี   
              -  การขายสินคา้เป็นเงินสด 
-  การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
              -  การรับคืนสินคา้ท่ีขายดว้ยเงินสด 
              -  การรับคืนสินคา้จากลูกหน้ี  
     3.2   เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้า   การประกอบธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสินค้า
จ าเป็นตอ้งมีเอกสารใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี ซ่ึงกิจการอาจเป็นผูจ้ดัท าเอกสารข้ึนใชเ้อง   
หรือเป็นเอกสารท่ีกิจการไดรั้บจากบุคคลภายนอก    เช่น ใบขอซ้ือสินคา้ ใบสั่งซ้ือสินคา้ ใบก ากบั
สินคา้ ใบรับสินคา้ ใบส่งคืนสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน มีดงัน้ี 
             3.2.1 ใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) คือ เอกสารท่ีแผนกคลงัสินคา้จดัท าข้ึนเพื่อแจง้ว่า
สินคา้ชนิดใด ประเภทใดของกิจการใกลจ้ะหมด และตอ้งการสั่งซ้ือเพิ่มปริมาณเท่าไร โดยจดัท าใบ
ขอซ้ือสินคา้ ส่งไปใหแ้ผนกจดัซ้ือด าเนินการต่อไป 
 
4. เง่ือนไขเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ 
      เง่ือนไขเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้   คือขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้เพื่อให ้
การซ้ือขายสินคา้ด าเนินไปดว้ยดี มีความเขา้ใจตรงกนัจนพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย 
เง่ือนไขเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ ประกอบดว้ย เง่ือนไขเก่ียวกบัส่วนลด  และ เง่ือนไขเก่ียวกบัค่า
ขนส่งสินคา้ เช่น 
                     4.1  เง่ือนไขเก่ียวกบัส่วนลด (Discount)  เป็นเง่ือนไขท่ีผูข้ายใหส่้วนลดกบัผูซ้ื้อ เพื่อ 
เป็นการจูงใจใหผู้ซ้ื้อ ซ้ือสินคา้คร้ังละจ านวนมาก  หรือจูงใจใหผู้ซ้ื้อช าระหน้ีโดยเร็ว เง่ือนไข 
เก่ียวกบัส่วนลด แบ่งเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
                           4.1.1  ส่วนลดการคา้ (Trade Discount)  เป็นส่วนลดท่ีผูข้ายกระตุน้   หรือจูงใจให ้       
ผูซ้ื้อ ซ้ือสินคา้คร้ังละจ านวนมาก ๆ โดยผูข้ายตั้งเกณฑไ์ว ้เพื่อใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจ เช่นซ้ือสินคา้  5  ช้ิน               
ข้ึนไป แถม  1 ช้ิน    หรือซ้ือสินคา้ 500 บาท  ลดให้ 5%      แต่ถา้ซ้ือสินคา้ตั้งแต่  501 – 1,000  บาท  
ลดให ้10%     หรือก าหนดอตัราส่วนลดเป็นร้อยละจากราคาท่ีก าหนดไวใ้นใบแสดงรายการสินคา้ 
ส่วนลดการคา้ ผูข้ายจะลดให้ผูซ้ื้อในขณะท่ีซ้ือขายสินคา้  ผูข้ายเรียกส่วนลดน้ีว่า  “ส่วนลดการคา้”   
ส่วนลดการคา้น้ีจะไม่น ามาบนัทึกบญัชี   แต่จะน าไปหักออกจากราคาซ้ือขายสินคา้ เพื่อหาราคา
สุทธิ ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายจะบนัทึกบญัชีในราคาสุทธิ 
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5. ความหมายของการขาย  
                  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ป.พ.พ.) มาตรา 453 บญัญติัไวว้า่ 
“ อนัการซ้ือขายนั้นคือสัญญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผูข้าย โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นให้แก่
บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงวา่จะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูข้าย ” 
                  การขายเป็นศิลปะ ซ่ึงตอ้งรู้จกัปรับหลกัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพของลูกคา้แต่ละคน ทุก
ประเภท ทุกสถานท่ี ทุกสถานการณ์   การใชศิ้ลปะการขายตอ้งมีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
 
ความส าคญัของการขาย 
                  วิชาการขายเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดงันั้น ศิลปะการขาย จึงหมายถึง การมีศิลปะในการ
เกล้ียกล่อม จูงใจให้คนอ่ืนเห็นดว้ยกบัความคิดของเรา โดยเขาไดรั้บความพึงพอใจหรือประโยชน์
จากการกระท านั้น และเราไดก้ าไรเป็นการตอบแทน 
                    ดงันั้น จึงสรุปนิยามของค าวา่ การขาย ( Selling ) ไดว้า่ เป็นกระบวนการในการชกัจูง 
จูงใจ หรือกระตุน้ใหบุ้คคลท่ีคาดวา่จะเป็นลูกคา้เกิดความตอ้งการหรือยอมรับในสินคา้ บริการ หรือ
ความคิดของตน โดยจะด าเนินการโดยบุคคลหรือไม่ก็ตาม แล้วส่งผลให้เกิดการซ้ือสินคา้หรือ
บริการ หรือยอมรับในความคิดนั้น ๆ ผูข้ายกจ็ะไดรั้บผลประโยชน์ทางการคา้   
                   คนเราทุกคน ไม่ว่าอาชีพอะไร ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ส้ินลมหายใจลว้นเป็นคนขายของ
ทั้งส้ิน เพราะไม่ว่าจะเรียนจบหลกัสูตรใด ทุกคน(ผูข้าย) ตอ้งน าความรู้ความสามารถ(สินคา้) ท่ีได้
เล่าเรียนมาไปขายให้แก่ผูท่ี้มีความตอ้งการ (นายจา้งหรือผูซ้ื้อ) ผลตอบแทนท่ีผูข้ายไดรั้บคือค่าจา้ง     
เงินเดือน ส่วนผูซ้ื้อไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลงานของผูข้าย 
ลกัษณะพื้นฐานของการขายท่ีส าคญั  มี   7 ประการ ประกอบดว้ย 
 
                1.  การขายคือการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ 
                พนกังานขายตอ้งรู้วา่ ลูกคา้ตอ้งการอะไร และเสนอขายในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
                2.  การขายคือการชกัจูงใจลูกคา้ 
                พนกังานขายตอ้งใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยความพึงพอใจในภาพพจน์ของสินคา้ 
                3.  การขายคือการติดต่อส่ือสาร 
                พนักงานขายตอ้งถ่ายทอดคุณภาพ   คุณลกัษณะ ของสินคา้และผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บไดเ้ป็นอยา่งดี 
                4.  การขายคือการแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้พนกังานขายตอ้งช่วยให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ตรงความ
ตอ้งการ 
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                5.  การขายคือการให้ความรู้แก่ลูกคา้พนกังานขายตอ้งรู้จกัสินคา้เป็นอยา่งดี และสามารถ
อธิบาย ใหค้วามกระจ่างแก่ลูกคา้ได ้อยา่งชดัเจน และเขา้ใจ 
                6.  การขายเป็นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่เป็นการบงัคบัลูกคา้ซ้ือสินคา้ดว้ยความพึง
พอใจ และมีความตอ้งการในสินคา้นั้น มิใช่ดว้ยความเกรงใจถูกบงัคบั 
                7.  การขายท าให้ไดส่ิ้งตอบแทนดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีตอ้งการ และพอใจ   
พนกังานขายไดค่้าสินคา้เป็นการตอบแทน 
 
6. ความหมายของตน้ทุนการผลิต 

ตน้ทุน (cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตน้ทุนการผลิต (production cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทางการผลิต

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภาพ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
6.1 องคป์ระกอบตน้ทุนการผลิต 

องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต  ประกอบด้วย วตัถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
               วตัถุทางตรงหมายถึง วตัถุท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้นั้นโดยตรง และสามารถระบุ ชดัเจนว่า
เป็นส่วนส าคญัของการผลิตสินคา้ วตัถุทางตรงจะรวมถึงช้ินส่วนประกอบ ซ่ึงจะถูกประกบเป็น
ผลิตภณัฑ ์
               วตัถุทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวตัถุดิบทางตรงทั้งหมด มีวตัถุดิบ
หลายชนิดท่ีมีตน้ทุนเพียงเล็กนอ้ย และไม่สามารถระบุเจาะจงลงไปไดว้่าเป็นส่วนส าคญัของสินคา้ 
ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีถูกจดัเป็นวตัถุทางออ้มและจะถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการผลิต 
                ค่าแรงทางตรงหมายถึง ค่าแรงของคนงานทั้งหมดท่ีท างานในการผลิตสินคา้โดยตรง 
ค่าแรงงานในโรงงานทั้งหมดก็ไม่ถือเป็นค่าแรงทางตรง ค่าจา้งของพนกังานในกระบวนการผลิตแต่
ไม่ไดท้ าการผลิตสินคา้โดยตรง จึงถูกจดัประเภทเป็นค่าแรงทางออ้ม และรวมเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ผลิต 
                ค่าใช้จ่ายในการผลิตหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้ งหมดท่ีไม่ถูกจัดเป็นประเภทวตัถุ
ทางตรง หรือค่าแรงทางตรง โดยทัว่ไปค่าใชจ่้ายในการผลิต 
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6.2 วิธีการบนัทึกบญัชี 
การบนัทึกบญัชีตน้ทุนผลิตของผลิตภณัฑแ์ยกบญัชีออกตามลกัษณะของตน้ทุน คือ วตัถุดิบ

ทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต     
 หากการผลิตนั้นจ าเป็นตอ้งใช้วตัถุดิบหลายชนิดจะแยกบญัชีวตัถุดิบออกตามชนิด หรือ
แรงงานทางตรงมีการผลิตในหลายแผนกหลาย 
 หน่วยงานจะบนัทึกแรงงานทางตรงของแต่ละหน่วยออกจากกนั เช่นเดียวกบัค่าใชจ่้ายการ
ผลิต เช่น แรงงานทางอ้อม ค่าเช่า  ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ค่าเส่ือมราคา  ค่าภาษีทรัพยสิ์น เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นการบนัทึกบญัชีจ าเป็นตอ้งใชบ้ญัชีคุมยอดส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึน บญัชีคุมยอดท่ีใช่อยู่
เป็นประจ าส าหรับบนัทึกตน้ทุน คือ 
 1. บญัชีวตัถุดิบใชบ้นัทึกรับเขา้และเบิกวตัถุดิบทางตรงไปใช้โดยมีบญัชีแยกประเภทย่อย
หรือบตัรวตัถุดิบส าหรับวตัถุดิบแต่ละชนิด 
 2. บญัชีค่าแรง ใชบ้นัทึกค่าแรงท่ีคนงานแต่ละคนท างานให้แก่กิจการ โดยค านวณค่าแรง
จากบตัรลงเวลาหรือสมุดบนัทึกการท างาน และจะเครดิตออกเม่ือโอนตน้ทุนค่าแรงเขา้บญัชีงาน
ระหวา่งท า 
 3. บญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต ส าหรับบนัทึกค่าท่ีใชจ่้ายในการผลิต ปกติเม่ือเกิดรายจ่ายข้ึนจะ
บนัทึกไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายประเภทนั้นแลว้โอนมาเขา้บญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตในภายหลงั 
 4. บญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน ส าหรับบนัทึกการโอนค่าใชจ่้ายการผลิตเขา้การผลิต 
โดยปกติมกัจะมีการก าหนดเกณฑ์หรืออตัราในการโอนไวล่้วงหน้า ซ่ึงอาจมียอดไม่เท่ากบับญัชี
ค่าใชจ่้ายการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงจนกวา่จะมีการโอนปิดบญัชี 
 5. บญัชีงานระหว่างท า ใชเ้ป็นท่ีรวมตน้ทุนของผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัด าเนินการผลิต บญัชีน้ีจึง
รับโอนตน้ทุนมาจากบญัชีวตัถุดิบ บญัชีค่าแรงและบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 
 6. บัญชีสินค้าส าเร็จรูป เป็นบัญชีท่ีรวบรวมต้นทุนของสินค้าท่ีผลิตส าเร็จและยงัไม่ได้
จ าหน่าย โดยรับโอนต้นทุนมาจากบัญชีงานระหว่างท า และจะเครดิตออกเม่ือได้จ่ายหรือขาย
สินคา้ออกไป 
         ทั้งนั้ น จะขออธิบายโดยเน้นการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนแบบต่อเน่ือง เป็นหลัก 
เน่ืองจากระบบตน้ทุนแบบต่อเน่ืองจะให้ขอ้มูลตน้ทุนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
มารกกวา่ระบบตน้ทุนแบบส้ินงวด 
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วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 สิริยา  สุชชา  (2550)  นโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส ารวจนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการตีราคาสินคา้คงเหลือทดสอบ
ความแตกต่างของวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามปัจจยัดา้นขนาดและปัจจยัดา้นกลุ่มอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติทดสอบ  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลือกใช้นโยบายบัญชีการตีราคาสินค้า
คงเหลือวิธีถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีเขา้ก่อนออกก่อน เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้น
ขนาด พบว่าบริษัทขนาดเล็กเลือกใช้การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อนมากท่ีสุด  
รองลงมาคือวิธีถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  และบริษทัขนาดใหญ่เลือกใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด  
รองลงมาคือใชม้ากกวา่ 1 วิธี 
 
 
 ภัทราพร ส่ีสุวรรณ  (2552)  การค้นควา้แบบอิสระเร่ืองปัญหาและวิธีปฏิบัติทางบัญชี
เก่ียวกบัสินคา้คงเหลือของธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูนในจงัหวดัล าปางเก่ียวกบัการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูลรวมถึงการจดัท ารายงานสินคา้และวตัถุดิบ การศึกษาใชว้ิธีการ
เก็บขอ้มูลจากผูท้  าบญัชีของธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูนดว้ยแบบสอบถามจ านวน46 ราย และได้
ศึกษาจากงบการเงินของธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูน รวมทั้งสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและ
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูนผล
การศึกษาพบวา่ ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่ไม่ทราบตน้ทุนสินคา้ท่ีขายจนกวา่จะมีการปิดบญัชีและตรวจนบั
สินคา้คงเหลือซ่ึงเป็นปัญหาในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีส่วนใหญ่ใช้วิธีก าหนดราคาทุนโดยประมาณ 
และไม่ทราบปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีแน่นอน รวมทั้งไม่สามารถจดัท าสต็อกหรือบญัชีสินคา้ของ
กิจการไดส่้วนนโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการวดัมูลคา้สินคา้คงเหลือนั้น ส่วนใหญ่มีการเปิดเผยใน
หมายเหตุว่าใช้วิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่า ซ่ึงตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบับท่ี 31 เร่ืองสินคา้คงเหลือนั้น ไม่มีการก าหนดเก่ียวกับการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือของ
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์แร่ว่าตอ้งใช้ราคาท่ีต ่ากว่าเท่านั้น แต่สามารถใช้การวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีถือปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
 
 
 
 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E17%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E13%7d/a|c0d1b7c3d2bec3+cad5e8cad8c7c3c3b3/-3,-1,0,B/browse
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           นางสาว มณฑา เอมสวสัด์ิ  (2551)   ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุน 
ท่ีมีปัจจยับ่งช้ีความเส่ียงจากภาวะลม้ละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย : เปรียบเทียบระหว่างวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนและวิธีถวัเฉล่ียน ้ าหนกัคร้ังน้ี เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ปละวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ท่ีมีปัจจยับ่งช้ีต่อความเส่ียงท่ีได้
จากขอ้มูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ์ภาวะลม้ละลายของ (1)Altman (1968 : 589-609) ,  
(2) Castagna snd Matolcsy (1981 : 55-77 ) จากการรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธรณชน ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ 23 ประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงพบวา่มี 15 ประเภทอุตสาหกรรม 
ท่ีมีวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุน วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน และวิธีถัว่เฉล่ียน ้าหนกั  
คิดเป็นร้อยละ62.5 และใชบ้ริษทัตวัอยา่งทั้งหมด 110 บริษทั ไดแ้ก่ วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน  
จ านวน 55 บริษทั และวิธีราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั จ านวน 55 บริษทั มาท าการศึกษาเปรียบเทียบ
กนั  
 
 
            นาง ดวงมณี เกตุแก้ว (2557) การค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินระบบการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือตามแนวคิดของ COSO ประเมินความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบ
การควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือและประเมินการปฏิบติังานดา้นกิจกรรมการควบคุมภายใน
เก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการปฏิบติักิจกรรมควบคุมภายใน 
และความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการควบคุมภายในสินคา้คงเหลือกบัการ
ปฏิบติังานดา้นกิจกรรมการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ 
             กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ พนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ปละจดัส่ง บริษทักรณีศึกษา จ านวน  
150 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
            การประเมินระบบควยคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือตามแนวคิดของ COSO อยูใ่นระดบั 
พอใช ้การประเมินความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองการระบบการควบคุมภายในของสินคา้คงเหลือ พบวา่อยู่
ในระดบัพอใช ้แลละการปฏิบติังานดา้นกิจกรรมการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ อยู่ใน
ระดบัดี  
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             จารุภา อุ่นจางวาง (2556)  การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการสินคา้ขาดประสิทธิภาพ และแนวทางแกไ้ขปัญหาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้ 
             โดยในการวิจยัน้ีได้ท าการศึกษาขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานจริง จดัเก็บ
ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการสินค้า จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน โดยใช้แผนภูมิการไหลของงานในการพิจารณาลดขั้นตอนการท างาน
ซบัซอ้นและไม่มีประสิทธิภาพ ใชเ้วลาท างานเกินความจ าเป็น และแนวทางแกไ้ข โดยใชแ้นวทางน า
ระบบสารสนเทศเขา้มาใชเ้พื่อควบคุมการปฏิบติังานการจดัการสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 3.2.1 ท่ีตั้งสถานประกอบการ :  37/88 หมู่ 4 ต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน  
       จงัหวดันครปฐม 73000 
       โทร.034-325849 , โทรสำร.034-325879   

        เวบ็ไซต ์htt:// http://www.sensethaispa.com/ 
        เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0735549001385 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 ตรำสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 

http://www.sensethaispa.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ และการให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์ปำ  
คดัสรรวตัถุดิบสมุนไพรจำกธรรมชำติท่ีไดม้ำตรฐำน มำใชใ้นกำรผลิต ผสมผสำนคุณค่ำสมุนไพร
นำนำชนิดพร้อมกล่ินหอมจำกธรรมชำติช่วยใหผ้อ่นคลำย ดูแลเส้นผมและผวิพรรณใหส้วยสมบูรณ์
แบบตำมศำสตร์ Aroma Therapy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 ตวัอยำ่งสินคำ้บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.4แผนภูมิกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำนบริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 
 
 
 

 

ประธานกรรมการผู้จัดการ 
คุณธนวฒัน์  เจริญนิเวศนุกูล 
 

กรรมการผู้จัดการ 
คุณอรประภา พรมรังฤทธ์ิ 

ผู้จัดการท่ัวไป 

คุณณรงค์  ลุยจันทร์ 
 

ผู้จัดการบริหารงานท่ัวไป
คุณกติิเทพ สิริสรรค์วาณิชย์ 
 

หัวหน้าแผนกบัญชี 

คุณสาวติรี หม่ืนดาบ 

หัวหน้าแผนกคลงัสินค้า 

คุณพนิดา  ทองสว่าง 

 

หัวหน้าแผนกผลติ 

 คุณนันทนา ทับทิม 

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย 

คุณภาณุวฒัน์ พงษ์ศิลป์ 

 

นักศึกษาฝึกงาน 

นางสาวณัฐนันท์ คู่ครองทรัพย์

นางสาวสุดารัตน์ บุญครอง 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ต ำแหน่งนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

• นำงสำว  ณฐันนัท ์ คู่ครองทรัพย ์ ต ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี 
• นำงสำว  สุดำรัตน์  บุญครอง ต ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

 3.4.2 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ลงบนัทึกสมุดรำยวนัซ้ือ - ขำย  เขียนใบส ำคญัจ่ำย 
บนัทึกกำรกำรรับ – โอนเช็ค  ตรวจบิลสินคำ้ 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังำนท่ีปรึกษำ คุณสำวิตรี  หม่ืนดำบ   
 3.5.2 ต ำแหน่งงำนของพนกังำนท่ีปรึกษำ หวัหนำ้ส่วนบญัชี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 คุณสำวิตรี  หม่ืนดำบ ต ำแหน่ง หวัหนำ้ส่วนบญัชี 
 
 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
   3.6.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน วนัท่ี  14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 
 3.6.2 วนัเวลำในกำรปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 08:00 – 17:00 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  
 3.7.1 วำงแผนรำยงำน 
  -  ตั้งช่ือหวัขอ้รำยงำน 
  -  ออกแบบร่ำงเคำ้โครงรูปแบบรำยงำน 
 
 3.7.2  กำรรวบรวมขอ้มูลของรำยงำน 
  -  ศึกษำเรียนรู้ขั้นตอนกำรปฎิบติังำนของสินคำ้ส ำเร็จรูป  จำกกำรสมัภำษณ์ 
     พนกังำนท่ีปรึกษำ 
  -  เกบ็รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนกำรปฎิบติังำนของสินคำ้ส ำเร็จรูป  จำกกำรสมัภำษณ์ 
     พนกังำนท่ีปรึกษำ 
  -  จดัเกบ็เอกสำรขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในกำร 
  -  ศึกษำคน้ควำ้หำขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ต 
 
 3.7.3  วิเครำะห์ระบบงำน 
    วิเครำะห์ขอ้มูล  โดยกำรน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมไวแ้ลว้ไปเปรียบเทียบกบัแผนงำนท่ี
    ไดว้ำงไวว้ำ่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
  
 3.7.4  จดัท ำหรือพฒันำ 
    แกไ้ขขอ้ผดิพลำด  เม่ือขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวไ้ม่สอดคลอ้งกนั และเพิ่มเติมขอ้มูล
    บำงส่วน 
  
 3.7.5  จดัท ำเอกสำร 
    จดัท ำเอกสำรรำยงำนและน ำเสนอรำยงำน 
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 3.7.6  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

  
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
  
 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์  
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 
  เคร่ืองถ่ำยเอกสำร   จ ำนวน 1 ตวั 
  เคร่ือง Printer    จ ำนวน 1 เคร่ือง 
  เคร่ืองสแกนภำพ  จ ำนวน 1 เคร่ือง 
 
 3.8.2 ซอฟต์แวร์  
  Microsoft Office Word 2013 
  Microsoft Office Excel 2013 
  Expressl 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 
1.ศึกษำโครงงำน     
2.รวบรวมขอ้มูลโครงงำน     
3.วิเครำะห์โครงงำน     
4.ทดสอบและสรุปผล     
5.จดัท ำโครงงำน     
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บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
  การศึกษาในเร่ืองสินคา้ส าเร็จรูป ส่ิงหน่ึงท่ีควรจะท าความเขา้ใจให้ชัดเจนก็คือความหมายและ
ประเภทของสินคา้ส าเร็จรูปประเภทต่างๆ ทั้งน้ีจะท าให้เกิดแนวคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกบัสินคา้ส าเร็จรูปต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชข้อ้มูลของสินคา้เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 
              ผูบ้ริโภคตอ้งการน าสินคา้ไปจ าหน่ายหรือไปใชส่้วนตวั ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยความ
พึงพอใจของตนเอง  
 
ส่วนประกอบต่างๆ พอสรุปได ้ดงัภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ส าเร็จรูป 
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กรณีศึกษา ตัวอย่างการส่ังและวางแพลนผลติแชมพูใบหม่ีอญัชัน 
การส่ังสินค้า 

- ถามลูกคา้วา่จะสัง่สินคา้อะไร 
- ลูกคา้จะบอกสินคา้ท่ีตอ้งการ 
- จ านวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ 
- และตอ้งการใหสิ้นคา้นั้นเสร็จเม่ือไหร่ 
- ถา้หากลูกคา้มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสินคา้หรืออยากทดลองสินคา้ก่อนว่าเป็นอนัตรายไหม สามารถ

ใชไ้ดป้ลอดภยัแน่นอนหากสัง่เป็นจ านวนมากๆ 
 

วตัถุดบิ 
- ใบหม่ีอญัชนั 
- สมุนไพร ส้มป่อย 
- สมุนไพร เหงา้ขิง 
- ใบบวับก 
- มะกรูด 
- ขวดกลมส าหรับบรรจุแชมพู 
- ฝาด าส าหรับปิด 
- สต๊ิกเกอร์โลโกแ้ชมพ ู

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 รูปแบบสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1. ลูกคา้จะสัง่สินคา้กบับริษทั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.3  รูปตวัอยา่งการสัง่ซ้ือสินคา้ 
 

2. ทางบริษทัจะส่งตวัอยา่งสินคา้เอกสารประกอบบอกสรรพคุณ  
3. แผนกขายของบริษทัจะท าใบเสนอราคาสินคา้ให้ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ไดพ้ิจารณาราคาก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจสัง่ผลิตสินคา้ 
4. ทางลูกค้าก็จะท าใบสั่งซ้ือสินค้า เพื่อเป็นข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ซ่ึงจะเก็บใบ

ตน้ฉบบัไวท่ี้แผนกขายส่วนส าเนาจะส่งไปท่ีแผนกวางแผนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4  รูปตวัอยา่งรายการสัง่สินคา้ 
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5. หากลูกคา้ตดัสินใจสัง่สินคา้แผนกขายจะการเปิดบิลขายในระบบ 

 
ดูรหสั IV , วนัท่ี , ช่ือลูกคา้ ,VAT , NO VAT , รหสัพนกังานขาย , รหสัสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 รูปตวัอยา่งการเปิดบิลสินคา้ 

1 
2 

3 

วนัท่ีเปิดบิลสินคา้ เลขท่ีเอกสาร (IV) 

รหสัสินคา้ 

รหสัลูกคา้ 
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6. บริษทัจะท าการตรวจสอบสินคา้ในคลงัว่ามีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่  

หากไม่พอทางบริษทัก็ตอ้งแพลนการผลิตดูว่ามีสินคา้ขาดเหลืออีกก่ีช้ินท่ีตอ้งผลิตเพิ่ม และถา้
เป็นการสั่งออเดอร์พิเศษท่ีลูกคา้ตอ้งการท าแบรนดสิ์นคา้ของตวัเองจะตอ้งแพลนอยา่งนอ้ย 1-2 
สัปดาห์ 

7. ทางแอดมินจะเขียนการแพลนไปยงัฝ่ายผลิตว่าตอ้งการสินคา้ เช่น ตอ้งการแชมพูใบหม่ีอญัชนั
จ านวน 1,000 ขวด คูณ ราคา (ทุกคร้ัง)  
 

 
              รูปท่ี 4.6  รูปตวัอยา่ง การแพลนสินคา้ 
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8. ฝ่ายผลิตก็ตอ้งเช็คของว่ามีสินคา้พอหรือไม่ ถา้ไม่พอตอ้งการใช้เวลาท านานแค่ไหนจนกว่า
สินคา้จะเสร็จสมบูรณ์ 

9. เช็คขวดใส่แชมพู เช็คสต๊ิกเกอร์ติดขวด เช็คฝาปิด และเช็ควตัถุดิบทุกอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการผลิต
แชมพถูา้หากไม่พอตอ้งแจง้ไปทางฝ่ายจดัซ้ือใหฝ่้ายจดัซ้ือสัง่ซ้ือส่ิงท่ีขาดใหเ้ร็วท่ีสุด 
 
 

 
 
 

10. หลงัจากไดรั้บวตัถุดิบท่ีสั่งมาแลว้นั้นแผนกวางแผนการผลิตก็จะท าการตรวจเช็คนบัวตัถุดิบวา่
ขาดหรือเกินอยา่งไร 

11. แลว้ออกใบสั่งผลิต เพื่อเป็นการเปิดใบสั่งผลิตตามใบสั่งขาย หรือรายการท่ีกิจการจะผลิต เป็น
การเตรียมการผลิตสินคา้ท่ีตอ้งการ 

12. ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ ว่าตรงตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือเปล่า หรือถา้ลูกคา้อยาก
ทดลองสินคา้ก่อนทางบริษทัตอ้งส่งตวัอยา่งไปใหลู้กคา้ทดลอง 
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13. ถา้หากเกิดปัญหาขอ้ผดิพลาด ลูกคา้ใชแ้ลว้ไม่พอใจทางบริษทัควรรีบแกไ้ขทนัที 
14.  ส่งสินคา้ให้ลูกคา้ พร้อมใบก ากบัสินคา้ เพื่อแสดงรายการสินคา้ท่ีผูข้ายจดัส่งให้กบัผูซ้ื้อ และ

ใหผู้ส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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การบันทึกบัญชีของต้นทุนตามระบบงานส่ังท า เป็นดงันี ้
 

ตวัอย่าง การบนัทึกบญัชี สมมติว่าโรงงานมีแผนกผลิต 2 แผนก แผนกท่ี 1 ผลิตส่วนประกอบและ
แผนกท่ี 2 น ามาประกอบกนั 

1.  ซ้ือวตัถุดิบ 60,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 
  วตัถุดิบ                                                        60,000 
                    เจา้หน้ีการคา้                                           60,000    
 บตัรวตัถุดิบแสดงดงัน้ี  (มียอดคงเหลือยกมา 15,000 บาท) 

 
2.  เบิกวตัถุดิบ จ านวน 8,700 บาท ใชก้บังาน
 เลขท่ี 117 จ านวน 3,500 บาท  และ 221 จ านวน 4,800 บาท 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 1                                  8,300 
  ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                              400 
                    วตัถุดิบ                                                  8,700 
 
วตัถุดิบทางตรงจะลงบนัทึกไวใ้นช่องวตัถุของบตัรงานสั่งท าเลขท่ี 221 4,800 บาท บตัรงานสั่งท า

เลขท่ี 117 3,500 บาท อีก 400 บาท บนัทึกในบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้ายในการผลิต  
 
3. บนัทึกค่าแรงงานจ านวน 44,000 บาท มีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จ านวน 4,000 บาท 
  ค่าแรงงาน                                                     44,000 
                     ค่าแรงงานคา้งจ่าย                                     40,000 
                    ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย                                4,000 
คิดค่าแรงงานท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัคนงานประจ างวด บนัทึกไวใ้นบญัชีแยกประเภท 
 
4. คิดค่าแรงงานเขา้กบังานต่าง ๆ 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 1                                  39,000 
  ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                             5,000 
                     ค่าแรงงาน                                               44,000 

            จากบตัรเขา้งานท่ีคนงานลงบนัทึกไวป้รากฏวา่เป็นค่าแรงงานทางตรงจ านวน 39,000 บาท แยกไดว้า่
เป็นของงานเลขท่ี 117 8,000 บาท งานเลขท่ี 220  13,000 บาท และเป็นของงานเลขท่ี 221 18,000 บาท 
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5.  เบิกวตัถุดิบไปใชเ้พิ่มส าหรับงาน 221 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 1                                  3,700 
                     วตัถุดิบ                                                  3,700 

  ลงบนัทึกในบตัรงานสัง่ท าเลขท่ี 221 ช่องวตัถุดิบจ านวน 3,700 บาท 
 

หากแผนกท่ี 1 คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้างานชั่วโมงแรงงานละ  2  ไป งาน 117   800  ชั่วโมง 
งาน 220  1,300 ชัว่โมง   และงาน 221 ใชไ้ป 1,800 ชัว่โมง 
 

6. คิดค่าใชจ่้ายในการผลิตเขา้เป็นตน้ทุนของสินคา้ 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 1                      7,800 

                       ค่าใชจ่้ายในการผลิตคิดเขา้งาน         7,800 
บนัทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตไวใ้นช่องค่าใช้จ่ายในการผลิต บตัรงานสั่งท าเลขท่ี 117  1,600 บาท 

บัตรงานสั่งท าเลขท่ี 220  2,600 บาท และบัตรงานสั่งท าเลขท่ี 221  3,600บาท       และบันทึกไวใ้นช่อง
ค่าใชจ่้ายในการผลิตของบตัรงานสัง่ท าทั้ง 3 บตัร 

 
7. งานเลขท่ี 117  และ 220 ในแผนกท่ี 1 เสร็จแลว้โอนต่อไปยงัแผนกท่ี 2 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 2                      35,700 
                     งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 1                35,700 
 ตน้ทุนของงานท่ีโอนไปรวม รวมจากบตัรงานสัง่ท าเลขท่ี 117 และ 22 
 (วตัถุดิบ #117 = 3,500 #220 = 7,000,  ค่าแรงงาน#117 = 8,000 #220 = 13,000, ค่าใชจ่้ายในการ
ผลิต#117 = 1,600 #220 = 2,600) 
 

 แผนกท่ี 1 จะมีงานระหวา่งท าและบตัรงานเลขท่ี 221 เหลืออยูด่งัน้ี 
คุมงานระหว่างท า-แผนกที่ 1 

                                  XX                                      XX 
  (2)                         8,300     (7)                        35,700 
  (4)                       39,000   
  (5)                         3,700   
  (6)                        7,800   
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แผนกท่ี 2  จะรับโอนบตัรงานสัง่ท าเลขท่ี 117 และ 220 โดยมีบญัชีงานระหวา่งท าดงัน้ี 
 
คุมงานระหวา่งท าแผนกท่ี 1 
                              XX                                  XX 
  (7)                          35,700     
    

 
 

8.  เบิกวตัถุดิบใชใ้นแผนกท่ี 2 ส าหรับงานเลขท่ี 117 และ 220 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 2                                  7,500 
                     วตัถุดิบ                                                  7,500 

        ลงในช่องวตัถุดิบแผนกท่ี 2 ของบตัรงานเลขท่ี 117  4,000 บาท บตัรงานเลขท่ี 220 3,500 บาท 
9. บนัทึกค่าแรงงานจ านวน 25,000 บาท หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้2,500 บาท  
  ค่าแรงงาน                                                     25,000 
                    ค่าแรงงานคา้งจ่าย                                    22,500 
                       ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย                                2,500  
10. คิดค่าแรงงานเป็นตน้ทุนของงานท่ีท า 
  งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 2                                  22,000 
  ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                             3,000 
                     ค่าแรงงาน                                               25,000 
 

            ค่าแรงท่ีจ่ายในแผนกท่ี 2 น้ี แยกไดว้่าเป็นของงาน เลขท่ี 117 12,000 บาท เป็นของงานเลขท่ี 220 
10,000 บาท และเป็นค่าแรงงานทางออ้ม  3,000 บาท ก็จะบนัทึกค่าแรงงานทั้งสองไวใ้นช่องแรงงานของ
บตัรงานสัง่ท า 
 

11. แผนกท่ี 2 คิดค่าใชจ่้ายในการผลิตเขา้งานชัว่โมงแรงงานละ 3 บาท และจากบตัรลงเวลาของ
คนงานทราบวา่ งาน 117 ใชช้ัว่โมงท างานไป 1,200 ชัว่โมง งาน 220 ใชไ้ป 1,000 ชัว่โมง 
   งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 2                                  6,600 
                    ค่าใชจ่้ายในการผลิตคิดเขา้งาน                     6,600 

 
            ลงในช่องค่าใช้จ่ายในการผลิตแผนกท่ี 2 ของบัตรงานเลขท่ี 117 3,600 บาท (1,200 x 3) บัตรงาน
เลขท่ี 220   3,000 บาท (1,000 x 3)บตัรตน้ทุนงาน 
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สมมติวา่งานทั้งสองผลิตส าเร็จจะตอ้งโอนไปเก็บในคลงัสินคา้รอส่งให้กบัลูกคา้ ตน้ทุนท่ีโอนออก

จากบญัชีงานระหวา่งท าแผนกท่ี 2 ไดจ้ากยอดรวมของบตัรงานสัง่ท า 117 และ 220 ดงัน้ี 
 

งานระหวา่งท าแผนกท่ี 2 
XX XX 
(7)                           35,700 (12)                           71,800 
(8)                             7,500 

 

(10)                         22,000 
 

(11)                           6,600 
 

 

12. โอนงานท่ีท าเสร็จไปบญัชีสินคา้ส าเร็จรูป 
  สินคา้ส าเร็จรูป                                   71,800 
                    งานระหวา่งท า-แผนกท่ี 2                71,800 
 
ตัวอย่าง  บริษัท ดาดาดา จ ากัด ท าการผลิตเฟอร์นิ เจอร์ไม้ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า โดยใน

วนัท่ี 1 มกราคม 2548 มีค าสั่งผลิตจากบริษทั ลีออง จ ากดั (เลขท่ี 16) ให้ผลิตชุดรับแขกทรงหลุยส์ (AE – 
103) จ านวน 10 ชุด โดยมีก าหนดส่งของวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2548 ตกลงราคาขายไว ้150,000 บาท 
            การผลิตชุดรับแขกผ่านกระบวนการผลิต 3 แผนกดว้ยกนัคือ แผนกเตรียมวตัถุดิบ แผนกประกอบ 
แผนกตกแต่งและแกะลาย รายการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการผลิต มีดงัน้ี 
 
ม.ค.2 ซ้ือวตัถุดิบ จ านวน 100,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 
  แผนกเตรียมวตัถุดิบเกิดรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
3 เบิกวตัถุดิบ จ านวน 50,000 บาท ใหก้บังานเลขท่ี 16 
8 บนัทึกค่าแรง จ านวน 9,000 บาท โดยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวคิ้ดเป็น 1.5% ของค่าแรงงาน เป็นของ

งานเลขท่ี 16ทั้งหมด 
9 จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตทั้ งส้ิน  4,000 บาท โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของงาน

เลขท่ี 16 จ านวน 3,000 บาท ท่ีเหลือเป็นของงานอ่ืน 
16 โอนค่าแรงงานเป็นตน้ทุนการผลิตของงานเลขท่ี 16 ทั้งหมด 
16 ค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีคิดเขา้งานแผนกท่ี 1 จ านวน 80% 
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17 โอนงานระหวา่งท าจากแผนกท่ี 1 ไปแผนกท่ี 2 
  แผนกประกอบเกิดรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
25 บนัทึกคิดค่าแรงงาน จ านวน 6,000 บท โดยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวคิ้ดเป็น 1.5% ของค่าแรง เป็นของ

งานเลขท่ี 16ทั้งหมด 
25 จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตทั้ งส้ิน  7,000 บาท โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของงาน

เลขท่ี 16 จ านวน 6,000 บาท 
28 โอนค่าแรงงานเป็นตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 
ก.พ. ค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีคิดเขา้งานแผนกท่ี 2 จ านวน 70% 
2 โอนงานระหวา่งท าไปแผนกท่ี 3 
  แผนกตกแต่งและแกะลายเกิดรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
4 เบิกวตัถุดิบจ านวน 5,000 บาท ใหก้บังานเลขท่ี 16 
7 บนัทึกค่าแรงงาน จ านวน 20,000 บาท โดยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวคิ้ดเป็น 1.5% ของค่าแรง เป็นของ

งานเลขท่ี 16ทั้งหมด 
21 จ่ายค่าใช้ จ่ ายต่าง ๆ  ในการผลิตทั้ ง ส้ิน  12,000 บาท  โดยเป็น ค่าใช้ จ่ ายในการผลิตงาน

เลขท่ี 16 ทั้งหมด 
26 โอนค่าแรงงานเป็นตน้ทุนการผลิต 
26 ค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีคิดเขา้งาน แผนกท่ี 3 จ านวน 100% 
26 โอนงานระหวา่งท า เลขท่ี 16 ท่ีท าเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
28 ส่งงานท่ีท าเสร็จใหก้บัลูกคา้ 
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รูปท่ี 4.7  รูปตวัอยา่ง ใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 4.8 รูปตวัอยา่ง ใบส่งสินคา้ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานในบริษทั เซนต์ บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) 
จ ากดั ต าแหน่งผูช่้วยพนักงานบญัชี ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆดา้นในการท าโครงงานสินคา้
ส าเร็จรูป ต่อนกัศึกษาและสถานประกอบการและประโยชน์ต่อนกัศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1 ช่วยให้มีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท เซนต์ บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากัด
 5.1.2 สามารถทราบถึงกระบวนการผลิตสินคา้ของบริษทั 
 5.1.3 สามารถน าความรู้ในการค านวณตน้ทุนงานสัง่ท ามาใชไ้ด ้
 5.1.4 ช่วยใหท้ราบปัญหาในการผลิตสินคา้ของบริษทั 
 5.1.5 สามารถทราบจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปไดแ้น่นอน 
 5.1.6 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเสนอขายต่อลูกคา้ 
 5.1.7 ช่วยลดปัญหาความผดิพลาดในการสัง่ผลิตสินคา้แต่ละช้ิน 
 5.1.8 สามารถทราบถึงเวลาในการจดัส่งสินคา้ 
 5.1.9 ช่วยในการสร้างระบบผงัทางเดินเอกสารภายในบริษทั 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิงานสหกจิ 
 ในการจดัท าโครงงานน้ีมีระยะเวลาจ ากดัในการท าโครงงานสินคา้ส าเร็จรูป ของบริษทั 
เซนต์ บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากัด  ท าให้เกิดปัญหาการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลไม่
เพียงพอ     จากการปฏิบติังานจริง ไดรั้บประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย และไดพ้บปัญหา
ของบริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั ไดมี้ปัญหา และอุปสรรค เกิดข้ึนดงัน้ี 
 5.2.1 องคก์รขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี 
 5.2.2 องค์กรขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/โปรแกรมท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลของสินค้า
 5.2.3 องคก์รขาดการควบคุมระบบในการผลิตสินคา้  
 จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงการจากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและ
จดัท าโครงงานสินคา้ส าเร็จรูป ของบริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั  ควรปรับปรุง 
และพฒันาบุคคล และระบบขององคก์ร ดงัน้ี 
 5.2.4 ควรจดัใหมี้การอบรมการจดัท าบญัชี และมีการนบัสตอ็กสินคา้เป็นประจ าทุกเดือน 
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 5.2.5 ควรจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/โปรแกรม ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับสินค้า
ส าเร็จรูป ควรจดัท าแผนผงัทางเดินเอกสารในการจดัสินคา้ 
5.3 สรุปผลรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
 5.3.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ประโยชน์ต่อตนเอง 

- สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี 
- รู้จกัตนเองมากข้ึน วา่มีความชอบงานบญัชีดา้นใด 
- น าความรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 
- ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
- ช่วยใหก้ารท างานประสบความส าเร็จเร็วมากข้ึน 
- ช่วยประหยดัค่าจา้งพนกังาน 
- มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจมากข้ึน 
- ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ปัญหาด้านทักษะ 
- การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานท่ีหลากหลายอาจเกิดความ

สบัสนในการพิจารณาการท าบญัชีจึงเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน   
ปัญหาด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 

- การปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสารขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าให้
เกิดความผดิพลาดในการท างาน 

ปัญหาด้านความรู้ 
 -      ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในส านกังาน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาการใชง้านอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแสกนเอกสาร เคร่ืองแฟกซ์เอกสาร เป็นตน้ 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาด้านทักษะ 
 - ควรตรวจเชค็เอกสารส าคญัในการปฏิบติังาน เพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
 - ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด ก่อนการเร่ิมปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการท างาน 
 - ควรปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงใหเ้ขา้ใจ เม่ือมีปัญหาในการท างาน เพื่อจะไดป้ฏิบติังานได้
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็วมากข้ึน 
ปัญหาด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
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 - ควรปรับความเขา้ใจ และซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการท างาน 
 - ควรเนน้ย  ้ากบัลูกคา้ในการส่งเอกสารมาล่าชา้ หรือไม่ครบถว้น เพื่อจะท าใหก้ารจดัท า
บญัชีต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
ปัญหาด้านความรู้ 
 - ควรมีคู่มือ หรือวิธีการใชง้านติดไวท่ี้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อพนกังาน
จะไดแ้กไ้ขปัญหาการใชง้านเองได ้
 - ควรฝึกความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในส านกังาน เพื่อการท างานใหป้ระสบ
ความส าเร็จ  
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