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Abstract 

Seven S. Products Co. Ltd. is committed to produce products and provide quality 
services through professional teams and effective management to the satisfaction of 
customers and continuous improvement of the organization. The company produces fruit 
foam sponge pads (Mangosteen- mango), sponges for construction of various industrial 
plants, packaging, molded foam and packaging in various shapes.  While attending the 
internship under the cooperative education program in the Accounting department, the author 
was assigned to record receiving and selling of products on stock cards, prepared bills, 
monthly input tax and inventory reports with Microsoft Excel. 

 

During this project, the author gained knowledge and understanding and could 
increase performance skills, as well as having confidence in future careers. The author also 
hoped that this project would be beneficial to interested parties. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เซเว่น เอส โปรดกัส์ จ  ากดั 

ในต าแหน่ง พนกังานผูช่้วยฝ่ายบญัชี จากการปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าไดท้  าหนา้ท่ีในการตวรจรับสินคา้

และการเบิกสินคา้ บนัทึกรายการสั่งซ้ือ บนัทึกรายงานสินคา้คงเหลือ และจดัท าแฟ้มเอกสารสินคา้ 

ผูจ้ดัท าพบป ญหาในการปฏิบติังาน เน่ืองจากขาดทกัษะ และความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติังาน 

จึงส่งผลใหก้ารท างานล่าชา้ และเกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน  

ดงันั้น ผูจ้ดัท ามีความสนใจในการจดัท าโครงงาน เร่ือง การบนัทึกรายการเบิกสินคา้และ

รายงานสินคา้คงเหลือ เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบงานการเบิกสินคา้และการ

รายงานสินคา้คงเหลือ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจเพื่อการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจรับสินคา้เขา้และการเบิกจ่ายสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ 
1.2.2 เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ออกจากคลงั 
1.2.3 เพื่อศึกษาการจดัท าแฟ้มรายงานสินคา้และการบนัทึกรายงานสินคา้คงเหลือ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตของเน้ือหา 
         ศึกษาระบบการตรวจรับสินคา้ การเบิกสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ และบกัทึกรายงาน

สินคา้คงเหลือ 
1.3.2 ขอบเขตของสถานท่ี 
         บริษทั เซเวน่ เอส โปรดกัส์ จ  ากดั 10/101 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่ีขา้ม อ าเภอสามพรา จงัหวดั

นครปฐม 73110 โทรศพัท ์0-2812-5397 

1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
         ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 16 

สัปดาห์ 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการตรวจรับสินคา้เขา้และการเบิกจ่ายสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ 
1.4.2 สามารถป้องกนัความผิดพลาดของจ านวนสินคา้ท่ีเบิกจ่ายออกจากคลงัสินคา้ได ้
1.4.3 สามารถจดัเก็บเอกสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการคน้หา และสามารถตรวจสอบ          
ขอ้มูลสินคา้คงเหลือไดง่้ายข้ึน 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) ถือไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ

2) อยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตเพื่อใหเ้ป็นสินคา้ส าเเร็จรูปเพื่อขาย หรือ

3) อยูใ่นรูปของวตัถุดิบหรือวสัดุท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้หรือ

ใหบ้ริการ

จากความหมายของสินค้าคงเหลือดังกล่าวสรุปได้ว่า สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้า

ส าเร็จรูป ซ่ึงกิจการมีไวเ้ผื่อขายส าหรับกิจการประเภทท่ีซ้ือสินค้ามาขาย แต่ส าหรับกิจการ

อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกิจการท่ีท าการผลิตสินคา้ข้ึนมาขายนั้น สินคา้คงเหลือจะแบ่งได ้4 ประเภท 

ใหญ่ๆ คือ  

1. วตัถุดิบ (Raw Material) คือส่ิงของหรือช้ินส่วนท่ีซ้ือมาใชใ้นกระบวนการผลิต

2. งานระหวา่งท า (Work-in-Process) คืองานท่ีอยูใ่นขั้นตอนการผลิตหรือรอคอย

ท่ีจะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยยงัผา่นกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน

3. วสัดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือช้ินส่วนหรือ

อะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีส ารองไวเ้ผือ่เปล่ียนเม่ือช้ินส่วนเดิมเสียหรือหมดอายกุาร

ใชง้าน

4.สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) คือปัจจยัการผลิตท่ีผา่นทุกกระบวนการผลิต

2.2 การบันทกึบัญชีสินค้าคงเหลือ 

กิจการซ้ือขายสินค้าจะมีการซ้ือสินค้ามาเพื่อให้เพียงพอและส ารองไว้เพื่อให้มัน่ใจว่า 

กิจการมีสินคา้พร้อมขายตลอดเวลา ดงันั้น เม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชี ตอ้งตรวจนบัและตีราคาสินคา้วา่

คงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงินเท่าใด จะบนัทึกเป็น“สินค้าคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดบญัชี หรือสินค้า

คงเหลือปลายงวด” เพื่อน าไปแสดงเป็นสินทรัพยใ์นงบการเงิน  วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้

คงเหลือมี 2 วธีิ คือ  
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1. การบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual  Inventory  System)  วธีิน้ี
สามารถทราบยอดสินคา้คงเหลือไดจ้ากยอดคงเหลือในบญัชีสินคา้  ณ  วนัใดวนัหน่ึง  เน่ืองจาก
กิจการจะบนัทึกรายการต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือไวใ้นบญัชีสินคา้  และบนัทึกราคาทุนของ
สินคา้ท่ีขายไวใ้นบญัชีตน้ทุนขาย  โดยท่ีกิจการจะมีการจดัท า “บตัรสินคา้  (Stock  Card)”  เพื่อใช้
ในการบนัทึกรายการซ้ือ ขาย ส่งคืนและรับคืนสินคา้  ซ่ึงจะท าให้ทราบตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย  และ
มูลค่าคงเหลือของสินคา้  โดยไม่ตอ้งมีการตรวจนบัสินคา้ 

2. การบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic  Inventory  System)วธีิน้ี
กิจการจะทราบยอดสินคา้คงเหลือ ณ วนัใดวนัหน่ึง  หรือ ณ วนัส้ินงวดบญัชีไดโ้ดยการตรวจนบัตวั
สินคา้ และท าการตีราคาสินคา้ แต่ไม่อาจทราบยอดคงเหลือไดจ้ากสมุดบญัชี เพราะการบนัทึกบญัชี
ตามวธีิน้ีไม่มีการเปิดบญัชีสินคา้และไม่มีการจดัท าบตัรสินคา้ วธีิน้ีจึงเหมาะกบัสินคา้ท่ีไม่สะดวกท่ี
จะค านวณต้นทุนขายทุกคร้ังท่ีมีการขายสินค้าจึงไม่มีการบนัทึกต้นทุนขาย และลดยอดสินคา้
คงเหลือเม่ือมีการขายสินคา้ ตอ้งรอจนถึงวนัส้ินงวดบญัชีจึงจะท าการตรวจนบัสินคา้ และค านวณ
มูลค่าคงเหลือในวนัส้ินงวดบญัชี ผลต่างระหวา่งสินคา้ท่ีเหลืออยูก่บัสินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย ก็จะเป็น
ตน้ทุนในการขายประจ างวดนั้น 

2.3 การค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

วธีิการค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือ มีดงัน้ี 

1. วธีิราคาเจาะจง

การค านวณตน้ทุนสินคา้ตามวิธีราคาเจาะจง เป็นวิธีท่ีใชส้ าหรับสินคา้หรือบริการ

ท่ีซ้ือหรือผลิตข้ึนเองซ่ึงแต่ละรายการโดยปกติไม่อาจสับเปล่ียนกันได้ และแยก

ต่างหากไวไ้วส้ าหรับโครงการหน่ึงโครงการใดโดยเฉพาะ วิธีราคาเจาะจงน้ีจึงไม่

เหมาะสมส าหรับสินคา้คงเหลือมีรายการจ านวนมากและโดยปกติมีลกัษณะสับเปล่ียน

กนัได ้   

2. วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  (First –in, First-out)

การค านวณตน้ทุนสินคา้ตามวิธีเขา้ก่อน ออกก่อน ถือเป็นเกณฑ์สมมติว่าสินคา้

คงเหลือ รายการท่ีซ้ือมาหรือผลิตข้ึนก่อนจะขายออกก่อน เป็นผลให้รายการสินคา้

คงเหลือท่ีเหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวดเป็นสินค้าท่ีซ้ือมาหรือผลิตข้ึนในครั้งหลังสุด

ตามล าดบั นิยมถือปฏิบติัเพราะสามารถคิดราคาทุนของสินคา้คงเหลือได้ใกล้เคียง

ความจริง ไม่ว่าราคาของสินคา้จะข้ึนหรือลง เพราะสินคา้คงเหลือในวนัสดุทา้ยของ

รอบระยะเวลาบญัชีจะใกลเ้คียงกบัราคาตลาดขณะน้นัมากท่ีสุด  
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3. วธีิตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (Weighted  Average)

การค านวณตน้ทุนสินคา้ตามวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั มีขอ้สมมติว่าตน้ทุน

สินคา้คงเหลือแต่ละรายการจะก าหนดจากการถวัเฉล่ียตน้ทุนของสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ณ วนัตน้งวดกบัตน้ทุนของสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีซ้ือมาหรือผลิตข้ึนในระหว่างงวด 

ซ่ึงวิธีน้ีอาจค านวณเป็นงวดๆ หรือค านวณทุกครั้งท่ีได้รับสินค้า ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ของกิจการ 

2.4 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

สกาวรัตน์ เอ่ียมอุตมะ 2561 การวิเคราะห์ระบบควบคุมพสัดุคงคลงั ขององคก์ารโทรศพัท์

แห่งประเทศไทย ศึกษาหาจุดบกพร่องต่างๆ และเสนอแนะวธีิแกไ้ขปัญหา การจดัหาพสัดุปัจจุบนัน้ี

ไม่ไดมี้การวางแผนไวล่้วงหนา้ ท าให้ค่าใชจ่้ายในการจดัหาสูงข้ึน ควรเปล่ียนมาจดัหาโดยยึดหลกั

ว่าควรจะสั่งซ้ือเม่ือใดและควรจะสั่งคร้ังละเท่าใดจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด การเก็บขอ้มูล

เก่ียวกบัความตอ้งการใชพ้สัดุของหน่วยงานใหญ่ท่ีเบิกคราวละมากๆ ควรถือวา่เป็นการโอนไปและ

จะถือวา่ใชพ้สัดุไป เม่ือหน่วยงานยอ่ยไดใ้ชใ้นการปฏิบติังานจริง ควรมีการก าหนดรหสัพสัดุ และ

หน่วยนบัใหเ้ป็นมาตรฐานในการจดัหา 

สิริยา สุชชา  2550 นโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ารวจนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการตีราคาสินคา้คงเหลือ ทดสอบ

ความแตกต่างของวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามปัจจยัดา้นขนาดและปัจจยัดา้นกลุ่มอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติทดสอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบวา่

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือกใช้นโยบายบญัชีการตีราคาสินค้า

คงเหลือวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีเขา้ก่อนออกก่อน เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้น

ขนาด พบว่าบริษัทขนาดเล็ก เลือกใช้การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั และบริษทัขนาดใหญ่เลือกใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือใชม้ากกวา่ 1 วธีิ 
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เกียรติศกัด์ิ ไชยยศสมพร 2553 ระบบตรวจนบัสินคา้คงเหลือออนไลน์ดว้ยคอมพิวเตอร์

พกพา โครงงานน้ีเป็นการพฒันาระบบตรวจนบัเพื่อใชใ้นการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ โดยน าระบบ

คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์พกพามาใช้ในการตรวจนับสินคา้ เพื่อท าให้การท างานสะดวก 

แม่นย  า ลดขอ้ผดิพลาดมากข้ึน ระบบใหม่น้ีจะช่วยใหก้ารตรวจนบั สะดวกมากข้ึน โดยจะน าขอ้มูล

ยอดคงเหลือจากระบบ SAP มาเก็บไว ้และใช้คอมพิวเตอร์พกพาท่ีติดตั้งอุปกรณ์สแกนรหัสแท่ง

เพื่อการตรวจนบัสินคา้ เม่ือตรวจนบัสินคา้เสร็จจะส่งขอ้มูลการตรวจนบักลบัส านกังาน ผ่านทาง

โทรศพัท์มือถือ หรือโมเด็ม และสามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจนับได้ทนัที ท าให้สามารถ

สรุปผลการตรวจนบัภายในวนัท่ีมีการตรวจนบั ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการท างาน ลดความผิดพลาด

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

นิตยา สุพร 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบการจดัซ้ือ และสินค้า

คงเหลือของบริษทั โรงสีขา้วสวนดุสิต จ ากดั วตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจุดอ่อนของ

ระบบการควบคุมภายใน ก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นการจดัซ้ือ

และสินคา้คงเหลือ โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบติังาน 

ผลการศึกษาพบวา่ระบบงานดา้นการจดัซ้ือท่ีก าหนดไวย้งัไม่ครบถว้น การจดัท าเอกสารไม่เพียงพอ

ต่อการเก็บเป็นหลกัฐานของแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ปฏิบติัตามระบบงานท่ีก าหนดไวบ้างเร่ือง 

แนวทางการแกไ้ขควรก าหนดโครงสร้างองคก์รและการแบ่งแยกหนา้ท่ีใหช้ดัเจน ปรับปรุงขั้นตอน

การปฏิบติังานและปริมาณเอกสารท่ีตอ้งจดัท าเป็นหลกัฐานให้เพียงพอ การอนุมติัจากผูมี้อ านาจ

และควบคุมให้มีการปฏิบติังานตามระบบ จดัท าทางเดินเอกสารในระบบงานให้ชัดเจน ควรมี

ทะเบียนคุมรายงานสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือสินคา้ พร้อมกบัทะเบียนคุมการรับและจ่ายสินคา้ 
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ดวงมณี เกตุแกว้ 2558 การประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือประเภท
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้
คงเหลือตามแนวคิดของ COSO ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการปฏิบติักิจกรรมการ
ควบคุมภายใน และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือกบัการ
ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือพนักงานฝ่าย
คลงัสินคา้และจดัส่ง ผลการศึกษาพบวา่การประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ 
ตามแนวความคิดของ COSO อยูใ่นระดบัพอใช ้การประเมินความรู้ความเขา้ใจ พบวา่อยูใ่นระดบั
พอใช ้และการปฏิบติังานดา้นกิจกรรมการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ อยูใ่นระดบัดี ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศหญิงและเพศชายมีการปฏิบติังานดา้นกิจกรรมการควบคุมภายใน
เก่ียวกับสินค้าคงเหลือแตกต่างกัน และความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบการควบคุมภายใน มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานดา้นกิจกรรมการควบคุมภายใน ดา้นการจดัสินคา้ออกจากคลงั
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ  : บริษทั เซเวน่ เอส โปรดกัส์ จ  ากดั  

ท่ีตั้งสถานประกอบการ   : 10/101 หมู่ท่ี 3 ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน 

  จงัหวดันครปฐม 73110 

  โทร 0-2812-5397,  FAX: 0-2812-5397 

E-mail: as-thailand@hotmail.com

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0735553002641

เวลาท าการ : จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00, เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั เซเวน่ เอส โปรดกัส์ จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เซเว่น เอส โปรดกัส์ จ  ากดั ผูผ้ลิตและจ าหน่ายโฟม ฟองน ้ า ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

อุปกรณ์กนักระแทก วสัดุแพค็ก้ิง บรรจุภณัฑ์ชนิดใชใ้นทางอุตสาหกรรม บริษทัเร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 โดยมีบริษทัในเครือเดียวกนั คือ บริษทั เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง อิเลคตริคอน ซพั

พลาย จ ากดั 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งสินคา้ บริษทั  เซเวน่ เอส โปรดกัส์ จ ากดั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

โครงสร้างองคก์ร 

บริษทั เซเวน่ เอส โปรดกัส์ จ  ากดั 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัโครงสร้างองคก์รของ บริษทั เซเวน่ เอส โปรดกัส์ จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ

ผูจ้ดัการ

ฝ่ายคลงัสินคา้

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย
คลงัสินคา้

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่ง 

นางสาวรวพิร ธีรานุวฒัน์  ต าแหน่ง พนกังานผูช่้วยฝ่ายบญัชี 

3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. คดัลอกเอกสาร

2. พิมพส์ าเนาเอกสาร

3. น าส่งเอกสาร

4. ป้อนขอ้มูลเอกสาร

5. ตรวจรับสินคา้

6. คดัแยกเอกสาร

7. เขียนรายการภาษีซ้ือ

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวคณาวรรณ กิจเจริญ  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ แผนกคลงัสินคา้ 

3.6 ระยะเวลาทีฝึ่กปฏิบัติงาน 

เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 

16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายพร้อมศึกษารายละเอียดและโครงสร้างการท างาน และ
ศึกษาหวัขอ้รายงานท่ีเหมาะสม 

3.7.2 เลือกหัวขอ้รายงาน โดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และขอค าปรึกษาจากพนักงานท่ี
ปรึกษา เพื่อเลือกหวัขอ้รายงาน 

3.7.3 ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับระบบงาน และรวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการจดัท าโครงงาน 

3.7.4 จดัท ารายงาน วเิคราะห์ขอ้มูลจากการปฏิบติังานเพื่อน าเสนอต่อบริษทั 
3.7.5 จดัท าการน าเสนอการปฏิบติังงานในรูปแบบเอกสาร และการน าเสนองานแบบ 

Power Point 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1.ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ศึ ก ษ า
โครงสร้างการท างานเพื่ อหา
หวัขอ้รายงาน

2.เ ลือกหัวข้อโครง งาน โดย
ปรึกษาอาจารย์และพนักงานท่ี
ปรึกษา

3.คน้หารายละเอียดและรวบรวม
ขอ้มูลการปฏิบติังาน

4.จดัท าโครงงาน วเิคราะห์ขอ้มูล
จากการปฏิบติังาน

5.น าเสนอโครงงานในรูปแบบ
รายงาน และ Power Point

ตารางท่ี  3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 

- โทรศพัทส์ านกังาน
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร
- เคร่ืองคิดเลข
- เคร่ืองใชส้ านกังานทัว่ไป เช่น แท่นตดัเทปใส คลิปหนีบกระดาษ ท่ีเยบ็กระดาษ

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Office Word
- โปรแกรม Microsoft Office Excel
- โปรแกรม Microsoft Office Power point
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

บริษทัด ำเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นผูผ้ลิตสินคำ้ และธุรกิจซ้ือมำขำยไปในสินคำ้บำงชนิด 

และบริษทัใช้วิธีบนัทึกบญัชีสินค้ำคงเหลือแบบต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกำรบนัทึกกำรเคล่ือนไหวของ

สินคำ้ท่ีเกิดข้ึนตลอดปีด ำเนินงำน 

4.1 ขั้นตอนการรับสินค้า 

4.1.1 รับเอกสำรใบก ำกบัภำษี/ใบส่งสินคำ้ จำกผูส่้งสินคำ้ 

4.1.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบก ำกบัภำษี/ใบส่งสินคำ้ ว่ำถูกต้องตำมจ ำนวนท่ีสั่ง

สินคำ้ไว ้เช็คสภำพของสินคำ้ ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำน และนับจ ำนวนสินคำ้ท่ีสั่งให้

ตรงตำมใบก ำกบัภำษี/ใบส่งสินคำ้ 

4.1.3 ลงนำมรับใบก ำกบัภำษี/ใบส่งสินคำ้ 

4.1.4 ส่งเอกสำรใบก ำกบัภำษี/ใบส่งสินคำ้ ใหพ้นกังำนท่ีปรึกษำ 

4.1.5 จ่ำยเช็คใหก้บัผูส่้งสินคำ้ 

4.2 ขั้นตอนการลงบันทกึรับสินค้า-เบิกจ่ายสินค้า แบบ Stock Card 

เม่ือกิจกำรซ้ือสินค้ำมำเพื่อขำยจะมีผลต่อบัญชีสินค้ำคงเหลือ นั่นคือสินค้ำคงเหลือจะ

เพิ่มข้ึน และเม่ือมีกำรขำยสินคำ้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้จะบนัทึกเขำ้บญัชีขำย กำรขำยสินคำ้ตำม

วธีิน้ี ตอ้งบนัทึกตน้ทุนของสินคำ้ท่ีขำยทุกคร้ังท่ีมีกำรขำย 

1.กำรบนัทึกรับสินคำ้ แบบ Stock Card

เม่ือกิจกำรซ้ือสินค้ำเข้ำมำเพื่อขำยจะส่งผลให้บญัชีสินค้ำคงเหลือนั้นเพิ่มข้ึน และต้อง

บนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้ โดยกำรเดบิตเพิ่มสินคำ้คงเหลือและภำษีซ้ือ เครดิตเงินสด

ในกรณีทีซ้ือเป็นเงินสดหรือเครดิตเจำ้หน้ีกำรคำ้ในกรณีท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือ 
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1.1 รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำรตอ้งมีกำรลงนำมผูรั้บสินคำ้ และถ่ำยส ำเนำ

ใบก ำกบัภำษี/ใบส่งสินคำ้ เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรรับสินคำ้ 

1.2 สร้ำงตำรำงบัน ทึก รับ -เบิก จ่ำยสินค้ำ แบบ Stock Card จำกโปรแกรม 

Microsoft Excel 

1.3 บนัทึกรำยช่ือของสินคำ้และรหสัของสินคำ้ท่ีรับเขำ้ 
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1.4 บันทึกวนั/เดือน/ปี, ช่ือรำยกำรสินค้ำ, เลขท่ีใบส ำคญั, และจ ำนวนสินค้ำท่ี

รับเขำ้ พร้อมค ำนวณจ ำนวนสินคำ้คงเหลือ 
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2. กำรบนัทึกเบิกจ่ำยสินคำ้

2.1 รับเอกสำรค ำสั่งซ้ือจำกลูกค้ำ เป็นเอกสำรท่ีใช้ในกำรออกค ำสั่งขำยสินค้ำ

ให้กับลูกค้ำ โดยใช้ข้อมูลสินค้ำท่ีลูกค้ำสั่งซ้ือมำเพื่อออกค ำสั่งเบิกจ่ำยสินค้ำออกจำก

คลงัสินคำ้ และจดัส่งใหลู้กคำ้ตำมค ำสั่งซ้ือ  

เม่ือไดรั้บเอกสำรใบสั่งซ้ือบริษทัจะท ำกำรบนัทึกบญัชีโดยใชก้ำรบนัทึกทรงจ ำ วำ่ลูกคำ้ได้

มีกำรสั่งซ้ือสินคำ้  
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2.2 จดัท ำเอกสำรใบวำงบิล/ใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสำรท่ีออกให้กบั

ลูกคำ้เพื่อให้ทรำบถึงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระ ระยะเวลำในกำรช ำระ และใชเ้ป็นเอกสำรใน

กำรช ำระเงินของลูกคำ้ และใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรบนัทึกกำรเบิกจ่ำยสินคำ้ใน Stock Card 

เม่ือกิจกำรไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้และตอ้งมีกำรจดัส่งสินคำ้ ส่งผลให้บญัชีสินคำ้คงเหลือ

นั้นลดลง และตอ้งบนัทึกบญัฅชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ โดยเดบิตเงินสดในกรณีท่ีกำรขำย

สินคำ้เป็นเงินสดหรือเดบิตลูกหน้ีกำรคำ้ในกรณท่ีกำรขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือ และเครดิตบญัชีขำย

และภำษีขำย และบนัทึกตน้ทุนขำย โดยเดบิตตน้ทุนขำย และเครดิตสินคำ้คงเหลือ 
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เป็นเอกสำรท่ีออกให้กบัลูกคำ้เพื่อให้ทรำบถึงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระ ระยะเวลำใน

กำรช ำระ และใชเ้ป็นเอกสำรในกำรช ำระเงินของลูกคำ้ และใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรบนัทึกกำร

เบิกจ่ำยสินคำ้ใน Stock Card 
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2.3 กำรบนัทึกรำยกำรเบิกจ่ำยสินคำ้ 

- บนัทึกวนัท่ี รำยกำร เลขท่ีเอกสำร
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- บนัทึกจ ำนวนสินคำ้ท่ีมีกำรเบิกจ่ำย และค ำนวณสินคำ้คงเหลือ
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4.3 ขั้นตอนบันทกึการขายสินค้า 

4.3.1 จดัท ำตำรำงกำรขำยสินคำ้ จำกโปรแกรม Microsoft Excel 

4.3.2 บนัทึกวนัท่ี รำยละเอียดจำก PO 
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4.3.3 บนัทึกหน่วยสินคำ้ รำคำทุน รำคำขำย และจ ำนวนของสินคำ้ท่ีขำย 

4.3.4 ค ำนวณก ำไรโดยใชสู้ตร 
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4.4 ขั้นตอนการจัดท ารายงานสินค้าคงเหลือ 

4.4.1 สร้ำงตำรำงรำยงำนสินคำ้คงเหลือ จำกโปรแกรม Microsoft Excel 

4.4.2 บนัทึกล ำดบัสินคำ้ รหัสสินคำ้ และรำยละเอียดสินคำ้จำก Stock Card ของสินคำ้ใน

บริษทั 
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4.4.3 บนัทึกยอดรับ จำก Stock Card ของสินคำ้แต่ละชนิดของบริษทั 

4.4.4 บนัทึกยอดเบิกจ่ำย จำก Stock Card ของสินคำ้แต่ละชนิดของบริษทั 
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4.4.5 ค ำนวณยอดคงเหลือและบนัทึกรำคำขำยต่อหน่วย 
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4.4.6 ค ำนวณมูลค่ำคงเหลือของสินคำ้ 

4.5 จัดพมิพ์รายงาน Stock Card และรายงานสินค้าคงเหลือ 

1. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ Stock Card และรำยงำนสินคำ้คงเหลือ วำ่มีควำมถูกตอ้ง

และครบถว้นของรำยกำรตำมเอกสำร 

2. จดัพิมพ ์Stock Card และรำยงำนสินคำ้คงเหลือ

4.6 จัดท าแฟ้มเอกสารรายการสินค้า 

น ำเอกสำร Stock Card ของสินคำ้แต่ละชนิดมำจดัเรียงในแฟ้มรำยกำรสินคำ้ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานได้ปฏิบติังานในบริษทั เซเว่น เอส โปรดักส์ จ  ากัด ในต าแหน่ง

พนกังานผูช่้วยฝ่ายบญัชี ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆดา้นต่อนกัศึกษาและสถานประกอบการณ์

ท าให้ทราบถึงปัญหาและขั้นตอนในการปฏิบติังาน และจดัท าโครงงาน การบนัทึกรายการเบิก

สินคา้และรายงานสินค้าคงเหลือ เป็นกระบวนการบนัทึกรับ-เบิกจ่ายสินคา้ และรายงานสินค้า

คงเหลือ ท าใหบ้ริษทัทราบถึงปริมาณสินคา้คงเหลือของสินคา้แต่ละชนิด สามารถใชเ้ป็นเอกสารใน

การตรวจนบัสตอ๊ค และใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพิจารณาการผลิตและสั่งซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปได ้

จากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าให้ผูจ้ดัท าโครงงานเขา้ใจถึงกระบวนการท างานของบริษทั

ในขั้นตอนการบนัทึกรับและเบิกจ่ายสินคา้ ขั้นตอนของการจดัท ารายงานสินคา้คงเหลือ ขั้นตอน

การจดัท าแฟ้มรายการสินค้า ได้เรียนรู้การท างานของแผนกคลังสินค้า ระบบงานการบริหาร

คลังสินค้า กระบวนการขายสินค้า และเอกสารท่ีส าคญัในกระบวนการท างาน  สามารถน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาในการจดัท าโครงงาน 

- เน่ืองจากผูจ้ดัท ามีประสบการณ์และความเขา้ใจในการท างานไม่มากนกั จึงท าให้

เกิดความล่าชา้ในการท างาน 

- เอกสารท่ีใชใ้นการท ารายงานนั้นมีไม่ครบถว้น

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

- ควรจดัเตรียมเอกสารส าคญัท่ีใช้ในการจดัท าโครงงานให้ครบถ้วนก่อนการ

ปฏิบติังานเสร็จส้ิน 

- ควรศึกษาขั้นตอนการท างานและท าความเขา้ใจในการท างานให้ละเอียด เพื่อลด

ความล่าชา้ในการท างาน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานจริงในรูปแบบของบริษทั

- สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการท างานในอนาคต

- ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน การแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง

- ไดเ้รียนรู้การฝึกความอดทนในการท างาน และการยอมรับในส่ิงผิดพลาด และ

สามารถแกไ้ขและปรับปรุงใหดี้ 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- เน่ืองจากขาดความรู้และประสบการณในการท างาน จึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาด

และเกิดความล่าชา้ในการท างาน 

- บริษทัมีสินคา้หลากหลายชนิดท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการลงบนัทึกการรับ-เบิก

จ่ายสินคา้ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

- ฝึกฝนการท างานดว้ยความตั้งใจ มีสมาธิในการท างาน ตั้งเป้าหมายในการท างาน

หากพบข้อสงสัยในการท างานให้รีบถามหรือปรึกษาหารือกับพี่ เล้ียง เพื่อไม่ให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
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