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บทคัดย่อ

บริ ษทั เซนส์ บิวตี้ คอสเมติ ก (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายน้ ามัน
มะพร้าวบริ สุทธิ์ คุณภาพสู ง ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่ องสาอางสมุนไพรชั้นนา โรงงานได้รับการ
รับรอง GMP ใช้เฉพาะส่ วนผสมสมุนไพรที่คดั สรรมาอย่างดีและทุกขั้นตอนการผลิตใช้เทคโนโลยี
และอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ นนวัต กรรมใหม่ การควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ เ ข้ม งวดและการวิ จัย และพัฒ นายัง
ดาเนิ นการอย่างพิถีพิถนั โดยนักวิทยาศาสตร์ และเภสัชกรที่มีประสบการณ์ ขณะที่คณะผูจ้ ดั ทา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ บันทึกรายการขายสิ นค้า และ
ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ด้ว ยโปรแกรมบัญ ชี เ อ็ก ซ์ เ พรส จัด ท าใบส าคัญ จ่ า ย จัด ท ารายงานสิ น ค้า สาเร็ จรู ป
ประจาเดือน จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้สะดวกต่อการใช้งาน
โครงงานนี้ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการ
ทางานซึ่ งจะนาไปประยุกต์ในการประกอบอาชี พในอนาคต คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าโครงนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ
คาสาคัญ: โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บันทึก ทักษะการทางาน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในการปฏิบตั ิงานของแผนกบัญชีบริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จากัด นั้นจะ
มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายการขายและการดาเนินงาน เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่ผลิต
และจัดจาหน่ ายเครื่ องสาอางสมุนไพร อาทิเช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต
รวมถึงสิ น ค้าสาเร็ จรู ป คงเหลือ ในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ ผูป้ ฎิ บตั ิ งานได้ศึกษาวิธีการบันทึ ก
ข้อมูลของการรับ – จ่ายสิ นค้าสาเร็ จรู ป ทาให้ทราบการเคลื่อนไหวของสิ นค้า พร้ อมทารายงาน
สิ นค้าคงเหลือในแต่ละเดือนเสนอต่อผูบ้ ริ หารทราบเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตของรอบการผลิต
งวดต่อไป และเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผสู ้ นใจทัว่ ไป ไปที่จะนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทารายงานสิ นค้าคงเหลือ
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนปฏิบตั ิงานในส่ วนระบบการบันทึกบัญชีสินค้าสาเร็ จรู ป และการ
จัดทางบการเงินสิ นค้าคงเหลือตอนสิ้ นปี
1.2.2 เพื่อเป็ นการเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในด้าน
บัญชีสินค้าสาเร็ จรู ป
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
โครงงานนี้ ได้จาแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริ หารและวางแผนการผลิ ต ในรอบการผลิ ต
ต่อไป โดยโครงงานนี้ แสดงตัวอย่างการรับเข้า – จ่ายออกของสิ นค้าสาเร็ จรู ป ได้อย่างถูกต้อง และ
ใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฎิบตั ิดา้ นระบบบัญชี สินค้าสาเร็ จรู ป และสามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่สนใจในการทางานด้านการบัญชีสินค้าสาเร็ จรู ปได้ศึกษา ค้นคว้า
1.4.2 เพื่อให้ทราบขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของสิ นค้าสาเร็ จรู ป

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
สิ นค้าคงเหลือ เป็ นสิ นทรัพ ย์ประเภทหมุน เวียนของกิ จการซึ่ งสิ น ค้าถื อเป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่
สาคัญในการหารายได้ ดังนั้นการตีราคาและการแสดงสิ นค้าคงเหลือ จึงมีผลกระทบที่สาคัญในต่อ
ฐานะการเงิ น ในงบดุ ล และมี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานในงบก าไรขาดทุ น สิ น ค้าของกิ จ การแต่ ล ะ
ประเภทย่อมมีลกั ษณะแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การดาเนินงานของกิจการ
ความหมายของสิ นค้า
1. ความหมายของสิ นค้า
สิ นค้า (Goods or Merchandise) หมายถึงสิ นทรัพย์หมุนเวียน ที่มีตวั ตนหรื อสิ่ งของที่กิจการมีไว้
เพื่อจาหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อ หรื อลูกค้าเพื่อหวังผลกาไรจากการจาหน่ ายสิ นค้า ดังนั้นกิจการมีรายได้
หลักจากการขายสิ นค้าตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านมะขามทอง การไฟฟ้า มีสินค้า
ดังนี้ เครื่ องปรับอากาศ พัดลม ตูเ้ ย็น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่ องซักผ้า และห้างสรรพสิ นค้า
มะขามป้ อม มีสินค้าประเภทอาหารสาเร็ จรู ป เสื้ อผ้า เครื่ องดื่ม ผลไม้ เครื่ องสาอาง ไว้จาหน่ ายใน
กิจการ เป็ นต้น
2. ประเภทของธุรกิจเกี่ยวกับสิ นค้า
ธุรกิจเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีกิจกรรมในการประกอบธุรกิจการค้า แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ธุรกิจพาณิ ชยกรรม (Merchandise Business) หรื อธุ รกิจซื้ อมาขายไป หมายถึงธุ รกิจที่ซ้ื อ
สิ น ค้าสาเร็ จรู ปมาขายขายอีกทอดหนึ่ งเพื่อหวังผลกาไร ดังนั้นรายได้หลักของกิ จการ จึ งเป็ น
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า และมี ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ ต้น ทุ น สิ น ค้า ที่ ข าย และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดาเนิ นงานเช่น ธุ รกิจขายรถยนต์ สิ นค้าของกิจการคือ รถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ หรื อธุ รกิจ
ขายเครื่ องใช้ไฟฟ้าสิ นค้าของกิจการคือ ตูเ้ ย็น พัดลม เครื่ องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. 2 ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) หมายถึง ธุรกิจที่ซ้ือวัตถุดิบมาเพื่อทาการผลิต
เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป แล้วนาไปจาหน่ าย ดังนั้นรายได้หลักของกิจการเป็ นรายได้จากการขายสิ นค้า
ส าเร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต เสร็ จ เช่ น โรงงานผลิ ต น้ าอัด ลม โรงงานผลิ ต เก้าอี้ ห วาย โรงงานผลิ ต รองเท้า
โรงงานผลิตเสื้ อผ้าสตรี โรงงานทอผ้า เป็ นต้น
3. การซื้อขายสิ นค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความหมายการซื้อขายสิ นค้า หมายถึง การดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ นค้า มีรายการค้าที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายสิ นค้าได้แก่
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- การซื้อสิ นค้าเป็ นเงินสด
- การซื้อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
- การส่ งคืนสิ นค้าที่ซ้ือด้วยเงินสด
- การส่ งคืนสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้
- การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
- การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
- การรับคืนสิ นค้าที่ขายด้วยเงินสด
- การรับคืนสิ นค้าจากลูกหนี้
3.2 เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ การซื้ อ ขายสิ น ค้า การประกอบธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ การซื้ อขายสิ น ค้า
จาเป็ นต้องมีเอกสารใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ซึ่ งกิจการอาจเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารขึ้นใช้เอง
หรื อเป็ นเอกสารที่กิจการได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบขอซื้ อสิ นค้า ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ใบกากับ
สิ นค้า ใบรับสิ นค้า ใบส่ งคืนสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน มีดงั นี้
3.2.1 ใบขอซื้ อ (Purchase Requisition) คือ เอกสารที่ แผนกคลังสิ นค้าจัดทาขึ้นเพื่อแจ้งว่า
สิ นค้าชนิดใด ประเภทใดของกิจการใกล้จะหมด และต้องการสั่งซื้อเพิ่มปริ มาณเท่าไร โดยจัดทาใบ
ขอซื้อสิ นค้า ส่ งไปให้แผนกจัดซื้อดาเนินการต่อไป
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้า
เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้า คือข้อตกลงระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ ายสิ นค้าเพื่อให้
การซื้อขายสิ นค้าดาเนินไปด้วยดี มีความเข้าใจตรงกันจนพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้ง 2 ฝ่ าย
เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า ประกอบด้วย เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด และ เงื่อนไขเกี่ยวกับค่า
ขนส่ งสิ นค้า เช่น
4.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับส่ วนลด (Discount) เป็ นเงื่อนไขที่ผขู ้ ายให้ส่วนลดกับผูซ้ ้ือ เพื่อ
เป็ นการจูงใจให้ผซู ้ ้ือ ซื้อสิ นค้าครั้งละจานวนมาก หรื อจูงใจให้ผซู ้ ้ือชาระหนี้โดยเร็ ว เงื่อนไข
เกี่ยวกับส่ วนลด แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
4.1.1 ส่ วนลดการค้า (Trade Discount) เป็ นส่ วนลดที่ผูข้ ายกระตุน้ หรื อจูงใจให้
ผูซ้ ้ือ ซื้อสิ นค้าครั้งละจานวนมาก ๆ โดยผูข้ ายตั้งเกณฑ์ไว้ เพื่อให้ผซู ้ ้ื อตัดสิ นใจ เช่นซื้อสิ นค้า 5 ชิ้น
ขึ้นไป แถม 1 ชิ้น หรื อซื้ อสิ นค้า 500 บาท ลดให้ 5% แต่ถา้ ซื้ อสิ นค้าตั้งแต่ 501 – 1,000 บาท
ลดให้ 10% หรื อกาหนดอัตราส่ วนลดเป็ นร้อยละจากราคาที่กาหนดไว้ในใบแสดงรายการสิ นค้า
ส่ วนลดการค้า ผูข้ ายจะลดให้ผซู ้ ้ื อในขณะที่ซ้ื อขายสิ นค้า ผูข้ ายเรี ยกส่ วนลดนี้ ว่า “ส่ วนลดการค้า”
ส่ วนลดการค้านี้ จะไม่นามาบันทึกบัญชี แต่จะนาไปหักออกจากราคาซื้ อขายสิ นค้า เพื่อหาราคา
สุ ทธิ ทั้งผูซ้ ้ือและผูข้ ายจะบันทึกบัญชีในราคาสุ ทธิ
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5. ความหมายของการขาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บัญญัติไว้วา่
“ อันการซื้ อขายนั้นคือสัญญาซึ่ งบุคคลฝ่ ายหนึ่ งเรี ยกว่า ผูข้ าย โอนกรรมสิ ทธิ์ แห่ งทรัพย์สินให้แก่
บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งเรี ยกว่า ผูซ้ ้ือ และผูซ้ ้ือตกลงว่าจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้นให้แก่ผขู ้ าย ”
การขายเป็ นศิลปะ ซึ่งต้องรู ้จกั ปรับหลักการให้เหมาะสมกับสภาพของลูกค้าแต่ละคน ทุก
ประเภท ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ การใช้ศิลปะการขายต้องมีการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ
ความสาคัญของการขาย
วิชาการขายเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดังนั้น ศิลปะการขาย จึงหมายถึง การมีศิลปะในการ
เกลี้ยกล่อม จูงใจให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดของเรา โดยเขาได้รับความพึงพอใจหรื อประโยชน์
จากการกระทานั้น และเราได้กาไรเป็ นการตอบแทน
ดังนั้น จึงสรุ ปนิยามของคาว่า การขาย ( Selling ) ได้วา่ เป็ นกระบวนการในการชักจูง
จูงใจ หรื อกระตุน้ ให้บุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าเกิดความต้องการหรื อยอมรับในสิ นค้า บริ การ หรื อ
ความคิด ของตน โดยจะด าเนิ น การโดยบุ คคลหรื อไม่ ก็ตาม แล้วส่ งผลให้เกิ ด การซื้ อสิ น ค้าหรื อ
บริ การ หรื อยอมรับในความคิดนั้น ๆ ผูข้ ายก็จะได้รับผลประโยชน์ทางการค้า
คนเราทุกคน ไม่ว่าอาชี พอะไร ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ สิ้ นลมหายใจล้วนเป็ นคนขายของ
ทั้งสิ้ น เพราะไม่ว่าจะเรี ยนจบหลักสู ตรใด ทุกคน(ผูข้ าย) ต้องนาความรู ้ความสามารถ(สิ นค้า) ที่ได้
เล่าเรี ยนมาไปขายให้แก่ผูท้ ี่มีความต้องการ (นายจ้างหรื อผูซ้ ้ื อ) ผลตอบแทนที่ผูข้ ายได้รับคือค่าจ้าง
เงินเดือน ส่ วนผูซ้ ้ือได้รับผลตอบแทน คือ ผลงานของผูข้ าย
ลักษณะพื้นฐานของการขายที่สาคัญ มี 7 ประการ ประกอบด้วย
1. การขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
พนักงานขายต้องรู ้วา่ ลูกค้าต้องการอะไร และเสนอขายในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2. การขายคือการชักจูงใจลูกค้า
พนักงานขายต้องให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าด้วยความพึงพอใจในภาพพจน์ของสิ นค้า
3. การขายคือการติดต่อสื่ อสาร
พนักงานขายต้องถ่ายทอดคุณภาพ คุณลักษณะ ของสิ นค้าและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะ
ได้รับได้เป็ นอย่างดี
4. การขายคือการแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าพนักงานขายต้องช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าตรงความ
ต้องการ
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5. การขายคือการให้ความรู ้แก่ลูกค้าพนักงานขายต้องรู ้จกั สิ นค้าเป็ นอย่างดี และสามารถ
อธิบาย ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าได้ อย่างชัดเจน และเข้าใจ
6. การขายเป็ นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่เป็ นการบังคับลูกค้าซื้ อสิ นค้าด้วยความพึง
พอใจ และมีความต้องการในสิ นค้านั้น มิใช่ดว้ ยความเกรงใจถูกบังคับ
7. การขายทาให้ได้ส่ิ งตอบแทนด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ าย ลูกค้าได้สินค้าที่ ตอ้ งการ และพอใจ
พนักงานขายได้ค่าสิ นค้าเป็ นการตอบแทน
6. ความหมายของต้นทุนการผลิต
ต้นทุน (cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ต้น ทุ น การผลิ ต (production cost) หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น กิ จกรรมทางการผลิ ต
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า
6.1 องค์ประกอบต้นทุนการผลิต
องค์ป ระกอบของต้น ทุ น การผลิ ต ประกอบด้ว ย วัต ถุ ท างตรง ค่ าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
วัตถุทางตรงหมายถึง วัตถุที่ใช้ในการผลิตสิ นค้านั้นโดยตรง และสามารถระบุ ชัดเจนว่า
เป็ นส่ วนสาคัญของการผลิตสิ นค้า วัตถุทางตรงจะรวมถึงชิ้ นส่ วนประกอบ ซึ่ งจะถูกประกบเป็ น
ผลิตภัณฑ์
วัตถุท้ งั หมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่จาเป็ นต้องเป็ นวัตถุดิบทางตรงทั้งหมด มีวตั ถุดิบ
หลายชนิดที่มีตน้ ทุนเพียงเล็กน้อย และไม่สามารถระบุเจาะจงลงไปได้ว่าเป็ นส่ วนสาคัญของสิ นค้า
ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ถูกจัดเป็ นวัตถุทางอ้อมและจะถูกรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าแรงทางตรงหมายถึ ง ค่าแรงของคนงานทั้งหมดที่ ท างานในการผลิ ตสิ น ค้าโดยตรง
ค่าแรงงานในโรงงานทั้งหมดก็ไม่ถือเป็ นค่าแรงทางตรง ค่าจ้างของพนักงานในกระบวนการผลิตแต่
ไม่ได้ทาการผลิตสิ นค้าโดยตรง จึงถูกจัดประเภทเป็ นค่าแรงทางอ้อม และรวมเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต
ค่ าใช้จ่ ายในการผลิ ต หมายถึ งต้น ทุ น ในการผลิ ต ทั้งหมดที่ ไ ม่ ถู ก จัด เป็ นประเภทวัต ถุ
ทางตรง หรื อค่าแรงทางตรง โดยทัว่ ไปค่าใช้จ่ายในการผลิต
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6.2 วิธีการบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชีตน้ ทุนผลิตของผลิตภัณฑ์แยกบัญชีออกตามลักษณะของต้นทุน คือ วัตถุดิ บ
ทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
หากการผลิตนั้นจาเป็ นต้องใช้วตั ถุดิบหลายชนิ ดจะแยกบัญชี วตั ถุดิบออกตามชนิ ด หรื อ
แรงงานทางตรงมีการผลิตในหลายแผนกหลาย
หน่วยงานจะบันทึกแรงงานทางตรงของแต่ละหน่วยออกจากกัน เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายการ
ผลิ ต เช่ น แรงงานทางอ้อ ม ค่ าเช่ า ค่ าซ่ อ มบ ารุ งรั ก ษา ค่ าเสื่ อ มราคา ค่ าภาษี ท รั พ ย์สิ น เป็ นต้น
เพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีจาเป็ นต้องใช้บญั ชีคุมยอดสาหรับรายการที่เกิดขึ้น บัญชีคุมยอดที่ใช่อยู่
เป็ นประจาสาหรับบันทึกต้นทุน คือ
1. บัญชี วตั ถุดิบใช้บนั ทึกรับเข้าและเบิกวัตถุดิบทางตรงไปใช้ โดยมีบญ
ั ชีแยกประเภทย่อย
หรื อบัตรวัตถุดิบสาหรับวัตถุดิบแต่ละชนิด
2. บัญชี ค่าแรง ใช้บนั ทึกค่าแรงที่คนงานแต่ละคนทางานให้แก่กิจการ โดยคานวณค่าแรง
จากบัตรลงเวลาหรื อสมุดบันทึกการทางาน และจะเครดิตออกเมื่อโอนต้นทุนค่าแรงเข้าบัญชี งาน
ระหว่างทา
3. บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต สาหรับบันทึกค่าที่ใช้จ่ายในการผลิต ปกติเมื่อเกิดรายจ่ายขึ้นจะ
บันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายประเภทนั้นแล้วโอนมาเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตในภายหลัง
4. บัญชี ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน สาหรับบันทึกการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าการผลิต
โดยปกติมกั จะมีการกาหนดเกณฑ์หรื ออัตราในการโอนไว้ล่วงหน้า ซึ่ งอาจมียอดไม่เท่ากับบัญชี
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริ งจนกว่าจะมีการโอนปิ ดบัญชี
5. บัญชีงานระหว่างทา ใช้เป็ นที่รวมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่กาลังดาเนินการผลิต บัญชีน้ ีจึง
รับโอนต้นทุนมาจากบัญชีวตั ถุดิบ บัญชีค่าแรงและบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
6. บัญ ชี สิ น ค้าสาเร็ จรู ป เป็ นบัญ ชี ที่ รวบรวมต้น ทุ น ของสิ น ค้าที่ ผลิ ตสาเร็ จและยังไม่ ได้
จ าหน่ าย โดยรั บ โอนต้น ทุ น มาจากบัญ ชี งานระหว่างท า และจะเครดิ ต ออกเมื่ อ ได้จ่ ายหรื อ ขาย
สิ นค้าออกไป
ทั้งนั้น จะขออธิ บ ายโดยเน้น การบัญ ชี ต้น ทุ น ตามระบบต้น ทุ น แบบต่ อ เนื่ อง เป็ นหลัก
เนื่องจากระบบต้นทุนแบบต่อเนื่องจะให้ขอ้ มูลต้นทุนที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
มารกกว่าระบบต้นทุนแบบสิ้ นงวด
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วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิ ริยา สุ ชชา (2550) นโยบายการตี ราคาสิ น ค้าคงเหลื อของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สารวจนโยบายการบัญชี เกี่ ยวกับการตีราคาสิ นค้าคงเหลือทดสอบ
ความแตกต่างของวิธีการตีราคาสิ นค้าคงเหลือตามปั จจัยด้านขนาดและปั จจัยด้านกลุ่มอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติทดสอบ การวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย เลื อกใช้น โยบายบัญ ชี ก ารตี ราคาสิ น ค้า
คงเหลือวิธีถวั่ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน เมื่อพิจารณาปั จจัยด้าน
ขนาด พบว่า บริ ษ ัท ขนาดเล็ ก เลื อ กใช้ก ารตี ร าคาสิ น ค้าคงเหลื อ วิ ธี เข้าก่ อ นออกก่ อ นมากที่ สุ ด
รองลงมาคือวิธีถวั่ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และบริ ษทั ขนาดใหญ่เลือกใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักมากที่สุด
รองลงมาคือใช้มากกว่า 1 วิธี

ภัท ราพร สี่ สุ ว รรณ (2552) การค้น คว้าแบบอิ ส ระเรื่ อ งปั ญ หาและวิ ธี ป ฏิ บัติ ท างบัญ ชี
เกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือของธุ รกิจแร่ ดินขาวและแร่ หินปูนในจังหวัดลาปางเกี่ยวกับการรับรู ้รายการ
การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้อมูลรวมถึงการจัดทารายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ การศึกษาใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากผูท้ าบัญชีของธุ รกิจแร่ ดินขาวและแร่ หินปูนด้วยแบบสอบถามจานวน46 ราย และได้
ศึกษาจากงบการเงินของธุรกิจแร่ ดินขาวและแร่ หินปูน รวมทั้งสัมภาษณ์ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตและ
เจ้าหน้าที่ ก รมสรรพากรที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการตรวจสอบธุ ร กิ จ แร่ ดิ น ขาวและแร่ หิ น ปู น ผล
การศึกษาพบว่า ผูท้ าบัญชีส่วนใหญ่ไม่ทราบต้นทุนสิ นค้าที่ขายจนกว่าจะมีการปิ ดบัญชีและตรวจนับ
สิ นค้าคงเหลือซึ่ งเป็ นปั ญหาในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีกาหนดราคาทุนโดยประมาณ
และไม่ทราบปริ มาณสิ นค้าคงเหลือที่แน่ นอน รวมทั้งไม่สามารถจัดทาสต็อกหรื อบัญชี สินค้าของ
กิจการได้ส่วนนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการวัดมูลค้าสิ นค้าคงเหลือนั้น ส่ วนใหญ่มีการเปิ ดเผยใน
หมายเหตุว่าใช้วิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดต่ ากว่า ซึ่ งตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับที่ 31 เรื่ องสิ น ค้าคงเหลือนั้น ไม่ มีการกาหนดเกี่ ยวกับการวัดมูลค่าสิ น ค้าคงเหลื อของ
ผูผ้ ลิตผลิตภัณ ฑ์แร่ ว่าต้องใช้ราคาที่ ต่ากว่าเท่านั้น แต่สามารถใช้การวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับ ซึ่งเป็ นวิธีที่ถือปฏิบตั ิกนั อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
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นางสาว มณฑา เอมสวัสดิ์ (2551) ผลกระทบของวิธีการตีราคาสิ นค้าคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ ยงจากภาวะล้มละลายของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย : เปรี ยบเทียบระหว่างวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนและวิธีถวั เฉลี่ยน้ าหนักครั้งนี้ เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสิ นค้าคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ปละวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ที่มีปัจจัยบ่งชี้ต่อความเสี่ ยงที่ได้
จากข้อมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ์ภาวะล้มละลายของ (1)Altman (1968 : 589-609) ,
(2) Castagna snd Matolcsy (1981 : 55-77 ) จากการรายงานทางการเงินที่เปิ ดเผยต่อสาธรณชน ผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ 23 ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่ามี 15 ประเภทอุตสาหกรรม
ที่มีวิธีการตีราคาสิ นค้าคงเหลือตามราคาทุน วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และวิธีถว่ั เฉลี่ยน้ าหนัก
คิดเป็ นร้อยละ62.5 และใช้บริ ษทั ตัวอย่างทั้งหมด 110 บริ ษทั ได้แก่ วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
จานวน 55 บริ ษทั และวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก จานวน 55 บริ ษทั มาทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
กัน

นาง ดวงมณี เกตุ แ ก้ว (2557) การค้น คว้าอิ ส ระนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อประเมิ น ระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO ประเมินความรู ้ความเข้าใจเรื่ องระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือและประเมินการปฏิบตั ิงานด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมควบคุมภายใน
และความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจเรื่ องระบบการควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือกับการ
ปฏิบตั ิงานด้านกิจกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้าปละจัดส่ ง บริ ษทั กรณี ศึกษา จานวน
150 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย การทดสอบค่ าที การ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การประเมินระบบควยคุมภายในเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO อยูใ่ นระดับ
พอใช้ การประเมินความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องการระบบการควบคุมภายในของสิ นค้าคงเหลือ พบว่าอยู่
ในระดับพอใช้ แลละการปฏิบตั ิงานด้านกิจกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือ อยู่ใน
ระดับดี
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จารุ ภา อุ่นจางวาง (2556) การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิ นค้าขาดประสิ ทธิภาพ และแนวทางแก้ไขปั ญหาในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้า
โดยในการวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติงานจริ ง จัดเก็บ
ข้อ มู ล จากเอกสาร การสั ม ภาษณ์ ผูป้ ฏิ บัติ งานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัด การสิ น ค้า จากนั้น จึ งท าการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ เกิ ดขึ้น โดยใช้แผนภู มิการไหลของงานในการพิ จารณาลดขั้น ตอนการทางาน
ซับซ้อนและไม่มีประสิ ทธิภาพ ใช้เวลาทางานเกินความจาเป็ น และแนวทางแก้ไข โดยใช้แนวทางนา
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงานการจัดการสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่ อสถานประกอบการ
3.2.1 ที่ต้งั สถานประกอบการ

: บริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
: 37/88 หมู่ 4 ตำบลท่ำตลำด อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73000
โทร.034-325849 , โทรสำร.034-325879
เว็บไซต์ htt:// http://www.sensethaispa.com/
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี 0735549001385

รู ปที่ 3.1 ตรำสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สปำ
คัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรจำกธรรมชำติที่ได้มำตรฐำน มำใช้ในกำรผลิต ผสมผสำนคุณค่ำสมุนไพร
นำนำชนิดพร้อมกลิ่นหอมจำกธรรมชำติช่วยให้ผอ่ นคลำย ดูแลเส้นผมและผิวพรรณให้สวยสมบูรณ์
แบบตำมศำสตร์ Aroma Therapy

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่ำงสิ นค้ำบริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

ประธานกรรมการผู้จัดการ
คุณธนวัฒน์ เจริญนิเวศนุกูล
กรรมการผู้จัดการ
คุณอรประภา พรมรังฤทธิ์
ผู้จัดการทั่วไป
คุณณรงค์ ลุยจันทร์

ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป
คุณกิติเทพ สิริสรรค์วาณิชย์

ผู้จัดการฝ่ ายขาย
คุณภาณุวฒ
ั น์ พงษ์ ศิลป์

หัวหน้ าแผนกบัญชี
คุณสาวิตรี หมื่นดาบ

หัวหน้ าแผนกคลังสินค้า
คุณพนิดา ทองสว่ าง

หัวหน้ าแผนกผลิต
คุณนันทนา ทับทิม

นักศึกษาฝึ กงาน
นางสาวณัฐนันท์ คู่ครองทรัพย์
นางสาวสุ ดารัตน์ บุญครอง

รู ปที่ 3.4แผนภูมิกำรจัดองค์กรและกำรบริ หำรงำนบริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งนักศึกษำได้รับมอบหมำย
• นำงสำว ณัฐนันท์ คู่ครองทรัพย์ ตำแหน่งผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
• นำงสำว สุ ดำรัตน์ บุญครอง ตำแหน่งผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
3.4.2 ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย ลงบันทึกสมุดรำยวันซื้อ - ขำย เขียนใบสำคัญจ่ำย
บันทึกกำรกำรรับ – โอนเช็ค ตรวจบิลสิ นค้ำ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงำนที่ปรึ กษำ คุณสำวิตรี หมื่นดำบ
3.5.2 ตำแหน่งงำนของพนักงำนที่ปรึ กษำ หัวหน้ำส่ วนบัญชี

รู ปที่ 3.5 คุณสำวิตรี หมื่นดำบ ตำแหน่ง หัวหน้ำส่วนบัญชี

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน วันที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2561
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08:00 – 17:00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 วำงแผนรำยงำน
- ตั้งชื่อหัวข้อรำยงำน
- ออกแบบร่ ำงเค้ำโครงรู ปแบบรำยงำน
3.7.2 กำรรวบรวมข้อมูลของรำยงำน
- ศึกษำเรี ยนรู ้ข้นั ตอนกำรปฎิบตั ิงำนของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป จำกกำรสัมภำษณ์
พนักงำนที่ปรึ กษำ
- เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนกำรปฎิบตั ิงำนของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป จำกกำรสัมภำษณ์
พนักงำนที่ปรึ กษำ
- จัดเก็บเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำร
- ศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต
3.7.3 วิเครำะห์ระบบงำน
วิเครำะห์ขอ้ มูล โดยกำรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วไปเปรี ยบเทียบกับแผนงำนที่
ได้วำงไว้วำ่ สอดคล้องกันหรื อไม่
3.7.4 จัดทำหรื อพัฒนำ
แก้ไขข้อผิดพลำด เมื่อข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ไม่สอดคล้องกัน และเพิ่มเติมข้อมูล
บำงส่ วน
3.7.5 จัดทำเอกสำร
จัดทำเอกสำรรำยงำนและนำเสนอรำยงำน
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3.7.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ศึกษำโครงงำน
2.รวบรวมข้อมูลโครงงำน
3.วิเครำะห์โครงงำน
4.ทดสอบและสรุ ปผล
5.จัดทำโครงงำน

พ.ค.61

มิ.ย.61

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องถ่ำยเอกสำร
เครื่ อง Printer
เครื่ องสแกนภำพ

จำนวน 1 เครื่ อง
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1 เครื่ อง
จำนวน 1 เครื่ อง

3.8.2 ซอฟต์ แวร์
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Excel 2013
Expressl

ก.ค.61

ส.ค.61
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การศึกษาในเรื่ องสิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ่ งหนึ่ งที่ควรจะทาความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือความหมายและ
ประเภทของสิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทต่างๆ ทั้งนี้ จะทาให้เกิดแนวคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับสิ นค้าสาเร็ จรู ปต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ขอ้ มูลของสิ นค้าเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ โภคต้องการนาสิ นค้าไปจาหน่ายหรื อไปใช้ส่วนตัว ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าด้วยความ
พึงพอใจของตนเอง
ส่ วนประกอบต่างๆ พอสรุ ปได้ ดังภาพ

รู ปที่ 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าสาเร็ จรู ป
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กรณีศึกษา ตัวอย่างการสั่ งและวางแพลนผลิตแชมพูใบหมี่อญ
ั ชัน
การสั่ งสิ นค้า
- ถามลูกค้าว่าจะสัง่ สิ นค้าอะไร
- ลูกค้าจะบอกสิ นค้าที่ตอ้ งการ
- จานวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่
- และต้องการให้สินค้านั้นเสร็ จเมื่อไหร่
- ถ้าหากลูกค้ามีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื ออยากทดลองสิ นค้าก่อนว่าเป็ นอันตรายไหม สามารถ
ใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนหากสัง่ เป็ นจานวนมากๆ
วัตถุดบิ
- ใบหมี่อญั ชัน
- สมุนไพร ส้มป่ อย
- สมุนไพร เหง้าขิง
- ใบบัวบก
- มะกรู ด
- ขวดกลมสาหรับบรรจุแชมพู
- ฝาดาสาหรับปิ ด
- สติ๊กเกอร์โลโก้แชมพู

รู ปที่ 4.2 รู ปแบบสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ
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4.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ลูกค้าจะสัง่ สิ นค้ากับบริ ษทั

รู ปที่ 4.3 รู ปตัวอย่างการสัง่ ซื้อสิ นค้า
2. ทางบริ ษทั จะส่ งตัวอย่างสิ นค้าเอกสารประกอบบอกสรรพคุณ
3. แผนกขายของบริ ษทั จะทาใบเสนอราคาสิ นค้าให้ลูกค้าเพื่อ ให้ลูกค้าได้พิจารณาราคาก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจสัง่ ผลิตสิ นค้า
4. ทางลู ก ค้าก็ จ ะท าใบสั่ งซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อ เป็ นข้อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาในเชิ งพาณิ ช ย์ซ่ ึ งจะเก็ บ ใบ
ต้นฉบับไว้ที่แผนกขายส่ วนสาเนาจะส่ งไปที่แผนกวางแผนการผลิต

รู ปที่ 4.4 รู ปตัวอย่างรายการสัง่ สิ นค้า
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5. หากลูกค้าตัดสิ นใจสัง่ สิ นค้าแผนกขายจะการเปิ ดบิลขายในระบบ
1
2
3

ดูรหัส IV , วันที่ , ชื่อลูกค้า ,VAT , NO VAT , รหัสพนักงานขาย , รหัสสิ นค้า
รหัสลูกค้า

เลขที่เอกสาร (IV)

รหัสสิ นค้า

รู ปที่ 4.5 รู ปตัวอย่างการเปิ ดบิลสิ นค้า

วันที่เปิ ดบิลสิ นค้า
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6. บริ ษทั จะทาการตรวจสอบสิ นค้าในคลังว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรื อไม่
หากไม่พอทางบริ ษทั ก็ตอ้ งแพลนการผลิตดูว่ามีสินค้าขาดเหลืออีกกี่ชิ้นที่ตอ้ งผลิตเพิ่ม และถ้า
เป็ นการสั่งออเดอร์พิเศษที่ลูกค้าต้องการทาแบรนด์สินค้าของตัวเองจะต้องแพลนอย่างน้อย 1-2
สัปดาห์
7. ทางแอดมินจะเขียนการแพลนไปยังฝ่ ายผลิตว่าต้องการสิ นค้า เช่น ต้องการแชมพูใบหมี่อญั ชัน
จานวน 1,000 ขวด คูณ ราคา (ทุกครั้ง)

รู ปที่ 4.6 รู ปตัวอย่าง การแพลนสิ นค้า
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8. ฝ่ ายผลิตก็ตอ้ งเช็คของว่ามีสินค้าพอหรื อไม่ ถ้าไม่พอต้องการใช้เวลาทานานแค่ไหนจนกว่า
สิ นค้าจะเสร็ จสมบูรณ์
9. เช็คขวดใส่ แชมพู เช็คสติ๊กเกอร์ ติดขวด เช็คฝาปิ ด และเช็ควัตถุดิบทุกอย่างที่ตอ้ งใช้ในการผลิต
แชมพูถา้ หากไม่พอต้องแจ้งไปทางฝ่ ายจัดซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อสัง่ ซื้อสิ่ งที่ขาดให้เร็ วที่สุด

10. หลังจากได้รับวัตถุดิบที่ส่งั มาแล้วนั้นแผนกวางแผนการผลิตก็จะทาการตรวจเช็คนับวัตถุดิบว่า
ขาดหรื อเกินอย่างไร
11. แล้วออกใบสั่งผลิต เพื่อเป็ นการเปิ ดใบสั่งผลิตตามใบสั่งขาย หรื อรายการที่กิจการจะผลิต เป็ น
การเตรี ยมการผลิตสิ นค้าที่ตอ้ งการ
12. ตรวจสอบคุณ ภาพของสิ น ค้า ว่าตรงตามแบบที่ ลูก ค้าต้องการหรื อเปล่า หรื อถ้าลูกค้าอยาก
ทดลองสิ นค้าก่อนทางบริ ษทั ต้องส่ งตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลอง
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13. ถ้าหากเกิดปัญหาข้อผิดพลาด ลูกค้าใช้แล้วไม่พอใจทางบริ ษทั ควรรี บแก้ไขทันที
14. ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า พร้อมใบกากับสิ นค้า เพื่อแสดงรายการสิ นค้าที่ผูข้ ายจัดส่ งให้กบั ผูซ้ ้ื อ และ
ให้ผสู ้ ่ งสิ นค้าและผูร้ ับสิ นค้าลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
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การบันทึกบัญชีของต้ นทุนตามระบบงานสั่งทา เป็ นดังนี้
ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี สมมติว่าโรงงานมีแผนกผลิต 2 แผนก แผนกที่ 1 ผลิตส่ วนประกอบและ
แผนกที่ 2 นามาประกอบกัน
1.
ซื้อวัตถุดิบ 60,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
วัตถุดิบ
60,000
เจ้าหนี้การค้า
60,000
บัตรวัตถุดิบแสดงดังนี้ (มียอดคงเหลือยกมา 15,000 บาท)
2. เบิกวัตถุดิบ จานวน 8,700 บาท ใช้กบั งาน
เลขที่ 117 จานวน 3,500 บาท และ 221 จานวน 4,800 บาท
งานระหว่างทา-แผนกที่ 1
8,300
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
400
วัตถุดิบ
8,700
วัตถุดิบทางตรงจะลงบันทึกไว้ในช่องวัตถุของบัตรงานสั่งทาเลขที่ 221 4,800 บาท บัตรงานสั่งทา
เลขที่ 117 3,500 บาท อีก 400 บาท บันทึกในบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายในการผลิต
3. บันทึกค่าแรงงานจานวน 44,000 บาท มีภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย จานวน 4,000 บาท
ค่าแรงงาน
44,000
ค่าแรงงานค้างจ่าย
40,000
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
4,000
คิดค่าแรงงานที่ตอ้ งจ่ายให้กบั คนงานประจางวด บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท
4. คิดค่าแรงงานเข้ากับงานต่าง ๆ
งานระหว่างทา-แผนกที่ 1
39,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
5,000
ค่าแรงงาน
44,000
จากบัตรเข้างานที่คนงานลงบันทึกไว้ปรากฏว่าเป็ นค่าแรงงานทางตรงจานวน 39,000 บาท แยกได้วา่
เป็ นของงานเลขที่ 117 8,000 บาท งานเลขที่ 220 13,000 บาท และเป็ นของงานเลขที่ 221 18,000 บาท
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5. เบิกวัตถุดิบไปใช้เพิ่มสาหรับงาน 221
งานระหว่างทา-แผนกที่ 1
วัตถุดิบ

3,700
3,700

ลงบันทึกในบัตรงานสัง่ ทาเลขที่ 221 ช่องวัตถุดิบจานวน 3,700 บาท
หากแผนกที่ 1 คิ ด ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตเข้างานชั่วโมงแรงงานละ 2 ไป งาน 117 800 ชั่วโมง
งาน 220 1,300 ชัว่ โมง และงาน 221 ใช้ไป 1,800 ชัว่ โมง
6. คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็ นต้นทุนของสิ นค้า
งานระหว่างทา-แผนกที่ 1
7,800
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน 7,800
บันทึ กค่าใช้จ่ายในการผลิ ตไว้ในช่ องค่าใช้จ่ายในการผลิต บัตรงานสั่งทาเลขที่ 117 1,600 บาท
บัตรงานสั่งท าเลขที่ 220 2,600 บาท และบัตรงานสั่งท าเลขที่ 221 3,600บาท และบัน ทึ ก ไว้ในช่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตของบัตรงานสัง่ ทาทั้ง 3 บัตร
7. งานเลขที่ 117 และ 220 ในแผนกที่ 1 เสร็ จแล้วโอนต่อไปยังแผนกที่ 2
งานระหว่างทา-แผนกที่ 2
35,700
งานระหว่างทา-แผนกที่ 1
35,700
ต้นทุนของงานที่โอนไปรวม รวมจากบัตรงานสัง่ ทาเลขที่ 117 และ 22
(วัตถุดิบ #117 = 3,500 #220 = 7,000, ค่าแรงงาน#117 = 8,000 #220 = 13,000, ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต#117 = 1,600 #220 = 2,600)
แผนกที่ 1 จะมีงานระหว่างทาและบัตรงานเลขที่ 221 เหลืออยูด่ งั นี้
คุมงานระหว่างทา-แผนกที่ 1
XX
XX
(2)
8,300
(7)
35,700
(4)
39,000
(5)
3,700
(6)
7,800
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แผนกที่ 2 จะรับโอนบัตรงานสัง่ ทาเลขที่ 117 และ 220 โดยมีบญั ชีงานระหว่างทาดังนี้
คุมงานระหว่างทาแผนกที่ 1
XX
(7)
35,700

XX

8. เบิกวัตถุดิบใช้ในแผนกที่ 2 สาหรับงานเลขที่ 117 และ 220
งานระหว่างทา-แผนกที่ 2
7,500
วัตถุดิบ
7,500
ลงในช่องวัตถุดิบแผนกที่ 2 ของบัตรงานเลขที่ 117 4,000 บาท บัตรงานเลขที่ 220 3,500 บาท
9. บันทึกค่าแรงงานจานวน 25,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 2,500 บาท
ค่าแรงงาน
25,000
ค่าแรงงานค้างจ่าย
22,500
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
2,500
10. คิดค่าแรงงานเป็ นต้นทุนของงานที่ทา
งานระหว่างทา-แผนกที่ 2
22,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
3,000
ค่าแรงงาน
25,000
ค่าแรงที่จ่ายในแผนกที่ 2 นี้ แยกได้ว่าเป็ นของงาน เลขที่ 117 12,000 บาท เป็ นของงานเลขที่ 220
10,000 บาท และเป็ นค่าแรงงานทางอ้อม 3,000 บาท ก็จะบันทึกค่าแรงงานทั้งสองไว้ในช่องแรงงานของ
บัตรงานสัง่ ทา
11. แผนกที่ 2 คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้างานชัว่ โมงแรงงานละ 3 บาท และจากบัตรลงเวลาของ
คนงานทราบว่า งาน 117 ใช้ชว่ั โมงทางานไป 1,200 ชัว่ โมง งาน 220 ใช้ไป 1,000 ชัว่ โมง
งานระหว่างทา-แผนกที่ 2
6,600
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
6,600
ลงในช่ องค่าใช้จ่ายในการผลิตแผนกที่ 2 ของบัตรงานเลขที่ 117 3,600 บาท (1,200 x 3) บัตรงาน
เลขที่ 220 3,000 บาท (1,000 x 3)บัตรต้นทุนงาน
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สมมติวา่ งานทั้งสองผลิตสาเร็ จจะต้องโอนไปเก็บในคลังสิ นค้ารอส่ งให้กบั ลูกค้า ต้นทุนที่โอนออก
จากบัญชีงานระหว่างทาแผนกที่ 2 ได้จากยอดรวมของบัตรงานสัง่ ทา 117 และ 220 ดังนี้
งานระหว่างทาแผนกที่ 2
XX
XX
(7)
35,700 (12)
(8)
7,500
(10)
22,000
(11)
6,600

71,800

12. โอนงานที่ทาเสร็ จไปบัญชีสินค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
71,800
งานระหว่างทา-แผนกที่ 2
71,800
ตั ว อย่ า ง บริ ษัท ดาดาดา จ ากั ด ท าการผลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ต ามค าสั่ ง ซื้ อของลู ก ค้า โดยใน
วันที่ 1 มกราคม 2548 มีคาสั่งผลิตจากบริ ษทั ลีออง จากัด (เลขที่ 16) ให้ผลิตชุ ดรับแขกทรงหลุยส์ (AE –
103) จานวน 10 ชุด โดยมีกาหนดส่ งของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ตกลงราคาขายไว้ 150,000 บาท
การผลิตชุดรับแขกผ่านกระบวนการผลิต 3 แผนกด้วยกันคือ แผนกเตรี ยมวัตถุดิบ แผนกประกอบ
แผนกตกแต่งและแกะลาย รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต มีดงั นี้
ม.ค.2 ซื้อวัตถุดิบ จานวน 100,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
แผนกเตรี ยมวัตถุดิบเกิดรายการต่าง ๆ ดังนี้
3
เบิกวัตถุดิบ จานวน 50,000 บาท ให้กบั งานเลขที่ 16
8
บันทึกค่าแรง จานวน 9,000 บาท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้คิดเป็ น 1.5% ของค่าแรงงาน เป็ นของ
งานเลขที่ 16ทั้งหมด
9
จ่ ายค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ในการผลิ ต ทั้ง สิ้ น 4,000 บาท โดยถื อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการผลิ ต ของงาน
เลขที่ 16 จานวน 3,000 บาท ที่เหลือเป็ นของงานอื่น
16
โอนค่าแรงงานเป็ นต้นทุนการผลิตของงานเลขที่ 16 ทั้งหมด
16
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คิดเข้างานแผนกที่ 1 จานวน 80%
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17

โอนงานระหว่างทาจากแผนกที่ 1 ไปแผนกที่ 2
แผนกประกอบเกิดรายการต่าง ๆ ดังนี้
25
บันทึกคิดค่าแรงงาน จานวน 6,000 บท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้คิดเป็ น 1.5% ของค่าแรง เป็ นของ
งานเลขที่ 16ทั้งหมด
25
จ่ ายค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ในการผลิ ต ทั้ง สิ้ น 7,000 บาท โดยถื อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการผลิ ต ของงาน
เลขที่ 16 จานวน 6,000 บาท
28
โอนค่าแรงงานเป็ นต้นทุนการผลิตทั้งหมด
ก.พ. ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คิดเข้างานแผนกที่ 2 จานวน 70%
2
โอนงานระหว่างทาไปแผนกที่ 3
แผนกตกแต่งและแกะลายเกิดรายการต่าง ๆ ดังนี้
4
เบิกวัตถุดิบจานวน 5,000 บาท ให้กบั งานเลขที่ 16
7
บันทึกค่าแรงงาน จานวน 20,000 บาท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้คิดเป็ น 1.5% ของค่าแรง เป็ นของ
งานเลขที่ 16ทั้งหมด
21
จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการผลิ ต ทั้ งสิ้ น 12,000 บาท โดยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต งาน
เลขที่ 16 ทั้งหมด
26
โอนค่าแรงงานเป็ นต้นทุนการผลิต
26
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คิดเข้างาน แผนกที่ 3 จานวน 100%
26
โอนงานระหว่างทา เลขที่ 16 ที่ทาเสร็ จเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป
28
ส่ งงานที่ทาเสร็ จให้กบั ลูกค้า
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รู ปที่ 4.7 รู ปตัวอย่าง ใบเสร็ จรับเงิน
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รู ปที่ 4.8 รู ปตัวอย่าง ใบส่ งสิ นค้า
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย)
จากัด ตาแหน่ งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านในการทาโครงงานสิ นค้า
สาเร็ จรู ป ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการและประโยชน์ต่อนักศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1.1 ช่ ว ยให้มี ความเข้าใจในธุ รกิ จบริ ษ ัท เซนต์ บิ ว ตี้ คอสเมติ ก (ประเทศไทย) จ ากัด
5.1.2 สามารถทราบถึงกระบวนการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั
5.1.3 สามารถนาความรู ้ในการคานวณต้นทุนงานสัง่ ทามาใช้ได้
5.1.4 ช่วยให้ทราบปัญหาในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั
5.1.5 สามารถทราบจานวนสิ นค้าสาเร็ จรู ปได้แน่นอน
5.1.6 สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเสนอขายต่อลูกค้า
5.1.7 ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการสัง่ ผลิตสิ นค้าแต่ละชิ้น
5.1.8 สามารถทราบถึงเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
5.1.9 ช่วยในการสร้างระบบผังทางเดินเอกสารภายในบริ ษทั
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ในการจัดทาโครงงานนี้ มีระยะเวลาจากัดในการทาโครงงานสิ นค้าสาเร็ จรู ป ของบริ ษทั
เซนต์ บิ วตี้ คอสเมติ ก (ประเทศไทย) จากัด ท าให้เกิ ด ปั ญ หาการจัด เก็บ และรวบรวมข้อมู ลไม่
เพียงพอ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ได้รับประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย และได้พบปั ญหา
ของบริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จากัด ได้มีปัญหา และอุปสรรค เกิดขึ้นดังนี้
5.2.1 องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
5.2.2 องค์ ก รขาดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ /โปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ของสิ น ค้า
5.2.3 องค์กรขาดการควบคุมระบบในการผลิตสิ นค้า
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงการจากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและ
จัดทาโครงงานสิ นค้าสาเร็ จรู ป ของบริ ษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จากัด ควรปรับปรุ ง
และพัฒนาบุคคล และระบบขององค์กร ดังนี้
5.2.4 ควรจัดให้มีการอบรมการจัดทาบัญชี และมีการนับสต็อกสิ นค้าเป็ นประจาทุกเดือน
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5.2.5 ควรจัด หาเครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช้/โปรแกรม ที่ ใช้ในการบัน ทึ ก ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ น ค้า
สาเร็ จรู ป ควรจัดทาแผนผังทางเดินเอกสารในการจัดสิ นค้า
5.3 สรุปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ ต่อตนเอง
- สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นอย่างดี
- รู ้จกั ตนเองมากขึ้น ว่ามีความชอบงานบัญชีดา้ นใด
- นาความรู ้จากในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางาน
- ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
- ช่วยให้การทางานประสบความสาเร็ จเร็ วมากขึ้น
- ช่วยประหยัดค่าจ้างพนักงาน
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสหกิจมากขึ้น
- ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปัญหาด้ านทักษะ
- การทางานในช่วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานที่หลากหลายอาจเกิดความ
สับสนในการพิจารณาการทาบัญชีจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
ปัญหาด้ านมนุษย์สัมพันธ์
- การปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในองค์กร อาจมีการสื่ อสารข้อมูลไม่ตรงกัน ทาให้
เกิดความผิดพลาดในการทางาน
ปัญหาด้ านความรู้
- ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในสานักงาน ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องแสกนเอกสาร เครื่ องแฟกซ์เอกสาร เป็ นต้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะ
ปัญหาด้ านทักษะ
- ควรตรวจเช็คเอกสารสาคัญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความรวดเร็ วในการทางาน
- ควรศึกษาขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด ก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการทางาน
- ควรปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงให้เข้าใจ เมื่อมีปัญหาในการทางาน เพื่อจะได้ปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น
ปัญหาด้ านมนุษย์สัมพันธ์
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- ควรปรับความเข้าใจ และซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทางาน
- ควรเน้นย้ากับลูกค้าในการส่ งเอกสารมาล่าช้า หรื อไม่ครบถ้วน เพื่อจะทาให้การจัดทา
บัญชีต่อเนื่องและรวดเร็ ว
ปัญหาด้ านความรู้
- ควรมีคู่มือ หรื อวิธีการใช้งานติดไว้ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เพื่อพนักงาน
จะได้แก้ไขปัญหาการใช้งานเองได้
- ควรฝึ กความชานาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในสานักงาน เพื่อการทางานให้ประสบ
ความสาเร็ จ
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ภาคผนวก
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ภาพการปฏิบัติงาน
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ
รหัสนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
Email

นางสาวณัฐนันท์ คู่ครองทรัพย์
5804300253
064-5924568
nut.nutthanan04@hotmail.com

ที่อยูป่ ัจจุบนั

70 ถนนนาสร้าง ซอยนางสร้าง 1ตาบล
นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
73000

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา : โรงเรี ยนวัดพระปฐมเจดีย ์ (มหินทรศึกษาคาร)
- มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรี ยนราชินีบูรณะ นครปฐม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
ปัจจุบนั
- มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ดา้ นการสหกิจศึกษา
- ตอนเรี ยน ปวช. ที่ ไปรษณี ยน์ ครปฐม
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ
รหัสนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
Email

นางสาวสุ ดารัตน์ บุญครอง
5804300404
061-8592836
sudaratboonkrong11@gmail.com

ที่อยูป่ ัจจุบนั

24/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลยาย
ชา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73110

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา : โรงเรี ยนวัดราชสิ งขร
- มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรี ยนนิพทั ธ์วิทยา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง
ปัจจุบนั
- มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ดา้ นการสหกิจศึกษา
-

