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Abstract 
 

           EM Consultant Limited Partnership is an accounting firm that offers accounting 
services and tax services. With accounting services, there are bookkeeping, month-end 
closing and annual closing of financial statements and income statements. For 
bookkeeping, they use an accounting software package that the Revenue Department has 
accepted. They also offer consultation, implementing accounting system, submitting 
financial statement to the Revenue Department and Ministry of Commerce. For tax 
services, there are consulting services, tax filing services for submission Revenue 
Department and submission to Social Insurance Department. 
 
              During the co-operative education program, the trainee was assigned as an 
assistant auditors at EM Consultant Limited Partnership, with the responsibilities of 
financial audits, preparation of notes for financial statements, work papers, and 
calculation tests. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
สหกิจศึกษา (Co-operative) เป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการฝึกการปฏิบติัจริงใน 

สถานประกอบการอย่างมีระบบ กฎเกณฑ ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียนเท่านั้น โดยมีการจดัให้

มีการเรียนในสถานท่ีศึกษาร่วมกบัการจดัการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบซ่ึงท าให้นักศึกษา

เปรียบเสมือนพนักงานของบริษทั ณ สถานประกอบการณ์ท่ีให้ความร่วมมือ ซ่ึงนกัศึกษาจะไดรั้บ

การเรียนรู้ระบบการท างานและไดรั้บประสบการณ์จริง ตามสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งไดรั้บ

การพฒันาตนในการอยู่ร่วมกนัในสังคม ไดป้ฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเป็นพนักงาน เป็นเพื่อน

ร่วมงาน โดยการปฏิบติังานจริง และ ทั้งน้ีมีการก าหนดให้จดัท าโครงงานขึ้น ภายใตร้ะยะเวลา 16 

สัปดาห์ ซ่ึงจุดส าคญัคือสหกิจศึกษา ท าให้ผูศึ้กษามีโอกาสท่ีจะสร้างความคุ ้นเคยกบัโลกแห่งความ

จริงของกรท างานท่ีมีระบบกฎเกณฑอ์ยา่งชดัเจน และไดรั้บการเรียนรู้ในลกัษณะของงานอาชีพและ

ทกัษะดา้นการพฒันาตนเอง 

 

ดว้ยระบบสหกิจศึกษาท่ีมุงเนน้การเรียนการสอนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคการ 

ปฏิบติังานจริงมีความลงดว้ยอยา่งมากจึงส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถกลายเป็นบณัฑิตท่ีมีความสูงสุด 

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือความต้องการขององค์กร อัน ได้แก่ ความซ่ือสัตย ์

ความมจริยธรรม คุณธรรมการประกอบวิชาชีพอยา่งสุจริต มีดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน และอ่ืน ๆ 

ส าหรับในภาคทฤษฎีมีการมุ่งเน้นในเร่ืองขององค์ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับความกา้วหน้าของ

ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และในส่วนของภาคปฏิบติัจะตอ้งตระหนกัในเร่ืองของธรรมเนียม

ปฏิบติั ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ ์ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆซ่ึงกระบวนการสหกิจศึกษานั้น

ยงัก่อประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น ท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาน

ประกอบการกบัสถานศึกษาสามารถให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั มีการสร้างเครือข่ายกนัออกไป
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

จากการท่ีผูจ้ ัดท าปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม 

คอนซัลแตนท์ในต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี ไดรั้บมอบหมายให้จดัท ารายงานเก่ียวกบัขั้นตอน

การตรวจนับสต๊อกสินคา้ และการบนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Formula เช่น การบนัทึก

ขอ้มูลในเอกสารภาษีซ้ือ ภาษีขาย  ใบส าคญัรับ ใบส าคญัจ่าย ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี และจดัเก็บ

เอกสารต่าง ๆในช่วงแรกปฏิบัติงานได้ล่าช้า เน่ืองจากขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  ท าให้เกิด

ปัญหาของการตรวจนับสินคา้ไม่ตรงตามขอ้มูลในโปรแกรม Formula ดงันั้นจึงน ายอดการตรวจ

นบัในปัจจุบนัมาบนัทึกเป็นขอ้มูลในโปรแกรม Formula ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจศึกษาและ

จัดท าโครงงานเร่ือง "ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า" ผูจ้ ัดท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น

ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจและนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1  เพื่อการศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Formula 

1.2.2  เพื่อการศึกษาเอกสารส าหรับการตรวจสอบสินคา้ 

1.2.3  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลท่ีสนใจ 

 

1.3    ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Formula 

1.3.2 เพื่อการศึกษาเอกสารส าหรับการตรวจสอบสินคา้ 

1.3.3 ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอม คอนซลัแตนท์ 

 

      1.4     ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Formula 

1.4.2 มีความรู้ความเขา้ใจในการตรวจนบัสินคา้ 

           1.4.3 เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจและนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ     

ปฏิบติังานต่อไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ความหมายของการบัญชี (Accounting) 
 

การบญัชี (Accounting) คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเรียกย่อว่า ส.บช. 
ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวด้งัน้ี การบญัชี  หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึกจ าแนก 
และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็
คือการให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของ
กิจการ 

จากค านิยามดังกล่าวการบัญชีหมายถึง ศิลปะของการจดบันทึกการจ าแนกให้เป็ น
หมวดหมู่ และการสรุปผลส่ิงส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 
การบญัชีมีความหมายท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  
2.1.1 การท าบญัชี เป็นหนา้ท่ีของผูท้  าบญัชี ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี  

• การรวบรวม หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลหรือรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นประจ าวนัและหลกัฐาน
ขอ้มูลท่ีเก่ียว กบัการด าเนินธุรกิจ เช่น หลกัฐานการซ้ือเช่ือและขายเช่ือ หลกัฐานการับและ
จ่ายเงิน เป็นตน้  

• การบันทึก หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ้นแต่ละคร้ังให้ถูกตอ้งตามหลกัการ
บญัชีท่ี รับรองทัว่ไป พร้อมกบับนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของหน่วยเงินตรา  

• การจ าแนก  หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวแ้ลว้ มาจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ของบญัชี
ประเภทต่าง ๆ เช่น หมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  

• การสรุปขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ดงักล่าวมาแลว้มาสรุปเป็น
รายงาน ทางการเงิน ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจตลอดจนการ
ไดม้าและใชไ้ป ของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง  
 

2.1.2 การให้ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร ผูใ้ห้กู ้
เจ้าหน้ี ตัวแทนรัฐบาล นัก ลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีข้อมูลทางการเงินยงัสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางดา้น การเงิน การจดัท างบประมาณ การปรับปรุงระบบบญัชี เป็นต้น
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หลกัการบนัทึกบญัชี  
หลกัการบนัทึกรายการทางบญัชี แบ่งเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 
ระบบบญัชีเด่ียว (Single - entry bookkeeping or single - entry system) 

เป็นวิธีการบนัทึกบัญชีเพียงดา้นเดียวเท่านั้นคือ ด้านเดบิตหรือดา้นเครดิต ระบบบญัชี
เด่ียวน้ีจะบนัทึกเฉพาะรายการในบญัชีเงินสด หรือ บญัชีท่ีส าคญับางบญัชี  เช่น บญัชีลูกหน้ีหรือ
บญัชีเจา้หน้ีเท่านั้นโดยไม่ไดใ้ช้การบนัทึกรายการตามระบบบญัชีคู่ท่ีตอ้งบนัทึกรายการบญัชีทั้ง
ดา้นเดบิตและเครดิตการบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีเด่ียวน้ีนิยมใชใ้นกิจการขนาดเลก็ท่ีเจา้ของเป็น  
ผูค้วบคุมและจดบนัทึกเอง  ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่มขึ้นไปไม่ควรน าระบบบญัชีเด่ียวมาใช ้เน่ืองจาก
จะมีปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการบญัชี และการ
จดัท างบการเงิน 
 
ระบบบญัชีคู่ (Double - entry bookkeeping or double - entry system) 

เป็นวิธีการท่ีใช้ปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไป รายการในสมุดบญัชีแยกประเภท ตลอดจนเอกสารหลกัฐาน การบนัทึกเหล่าน้ีมีระบบ
การและประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ซ่ึงอาจใช้ได้กับทั้ งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้ งน้ีเพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์จะท าให้สามารถเสนอรายงานทางการเงินไดถู้กตอ้ง ตามท่ีควรและทนัต่อเหตุการณ์
การบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีคู่แต่ละรายการจะ เก่ียวขอ้งกบับญัชีสองดา้น คือบนัทึกดา้นเดบิต
บญัชีหน่ึงและบนัทึกดา้นเครดิตในอีกบญัชีหน่ึงดว้ยจ านวน เงินท่ีเท่ากนั และจะมีผลท าให้เกิดดุล
ขึ้นในตวัเอง และในขณะเดียวกนัก็จะท าให้ผลรวมของยอดบญัชีท่ีเกิดจากทุกรายการรวมกนัแลว้ 
ไดค้่าเป็นศูนย ์นัน่ก็คือ ผลรวมของยอดดุลเดบิตเท่ากบัผลรวมยอดดุลเครดิต การจดัท ารายละเอียด
ของยอดบญัชีต่าง ๆ ประกอบกนัเป็นยอดรวมทั้งส้ิน เรียกวา่ 'งบทดลอง 

การบนัทึกบญัชีจะใชห้ลกัระบบบญัชีคู่ ดงันั้นรายการคา้ทุกรายการตอ้งบนัทึกโดยเดบิต
บญัชีหน่ึง และเครดิตอีกบญัชีหน่ึงดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัเสมอ เรียกวา่ บญัชีนั้นไดดุ้ลกนั แต่ใน
บางคร้ังรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกนัมีหลายบญัชีอาจบนัทึกบญัชีโดยเดบิตหรือเครดิตบญัชี
หลายบญัชีรวมกนัได ้ เรียกว่า การรวมรายการ (Compound entry) แต่จ านวนเงินรวมของเดบิตและ
เครดิตจะตอ้งเท่ากนัเสมอ นอกจากนั้นเม่ือบนัทึกรายการคา้เรียบร้อยแลว้ยอดคงเหลือของแต่ละ
บญัชีท่ีมี ยอดดุลเดบิต เม่ือน ามารวมกนัจะเท่ากบัยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเครดิตซ่ึง
เป็นไปตามหลกัสมการบญัชีท่ีวา่สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินและทุนรวมกนั



5 
 

2.2การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัการซ้ือขายสินค้า 
 

กิจการซ้ือขายสินคา้จะมีการซ้ือสินคา้มาเพื่อขายให้เพียงพอและมีการส ารองสินคา้ไว้
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากิจการมีสินคา้พร้อมขายตลอดเวลา ดงันั้น เม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตรวจนับและตีราคาสินคา้ว่าคงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงินเท่าใด จะบนัทึกเป็น “สินคา้คงเหลือ ณ วนั
ส้ินงวดบญัชี หรือสินคา้คงเหลือปลายงวด” น าไปแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบดุล 
 
การบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้จะมี 2 วิธี คือ 
2.2.1 วิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method)  

วิธีน้ีกิจการจะเปิด “บัญชีสินค้าคงเหลือ” ขึ้นเพื่อบันทึกการเคล่ือนไหวของสินค้าท่ี
เกิดขึ้นตลอดปีด าเนินงาน โดยบนัทึกมูลค่าของสินคา้ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหรือขายสินคา้การส่งคืน
รับคืนดงันั้นยอดคงเหลือในบญัชีสินคา้คงเหลือคือ สินคา้ท่ียงัเหลืออยู่และยงัมิไดข้ายซ่ึงจะท าให้
ทราบยอดคงเหลือของสินคา้ไดต้ลอดเวลา วิธีน้ีเหมาะส าหรับกิจการท่ีขายสินคา้ราคาแพง ขอ้ดีของ
วิธีน้ีคือ ท าให้สามารถทราบยอดคงเหลือของสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากบญัชีสินคา้คงเหลือโดยไม่
ตอ้งมีการตรวจนับสินคา้ ขอ้เสีย คือ การบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าของสินคา้ นั้นจะท าใหมี้การบนัทึกบญัชีค่อนขา้งมาก 
 
2.2.2 วิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method)  

วิธีน้ีจะไม่มีการบนัทึก “บญัชีสินคา้คงเหลือ” ในระหว่างงวดดงันั้นยอดคงเหลือในบญัชี
สินคา้คงเหลือจะเป็นยอดของสินคา้คงเหลือ ณ วนัตน้งวดและจะไม่บนัทึกตน้ทุนขายของสินคา้ทุก
คร้ังท่ีมีการขาย วิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวดน้ี เม่ือตอ้งการทราบยอดคงเหลือของ
สินค้า ณ วนัใดวนัหน่ึง จะต้องท าการตรวจนับและตีราคาสินคา้คงเหลือ และถา้ต้องการทราบ
ตน้ทุนของสินค้าท่ีขายต้องท าการค านวณ ดังนั้นเม่ือถึงวนัส้ินงวดจึงตอ้งท าการตรวจนับบัญชี
สินคา้คงเหลือเพื่อน ามาบนัทึกเป็นสินคา้คงเหลือปลายงวดวิธีน้ีเหมาะส าหรับกิจการท่ีมีการขายใน
ปริมาณมากเช่นห้างสรรพสินคา้ขอ้ดีของวิธีน้ีคือการบนัทึกบญัชีท าไดง้่ายและประหยดัเวลาขอ้เสีย
คือไม่สามารถทราบยอดคงเหลือของสินคา้คงเหลือไดท้นัทีตอ้งท าการตรวจนบั 
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2.3 ขั้นตอนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจ าปี 
 

ในธุรกิจ Trading Company หรือ  Manufacturing การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นส่ิง
ส าคญั เพราะสินคา้คงเหลือจะมีมูลค่าสูงในงบการเงิน ดงันั้นบริษทัควรให้ความสนใจ และจดัให้มี
วิธีการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือท่ีดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหน่ึงท่ีส าคญัก็คือการ
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีท่ีท าให้บริษทัทราบว่าสินคา้คงเหลือมีอยู่จริง และจ านวน
ถูกตอ้งตรงกับท่ีฝ่ายคลงัสินค้าและบัญชี    อีกทั้งสภาพของสินค้าอยู่ในสภาพท่ีพร้อมผลิตและ
พร้อมขาย 

ฉะนั้นบริษทัจึงตอ้งวางแผนและก าหนดวิธีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือใหโ้ดยมีขั้นตอนท่ี 
ส าคญัดงัน้ี 
 
2.3.1 วางแผนก่อนนบัสินคา้ใหค้รอบคลุมสินคา้คงเหลือทุกประเภท  

2.3.1.1 Trading Company ท่ีมีการจดัเก็บสินคา้หลายแห่งหรือมีหลายสาขา ตอ้งรวบรวม
สินคา้คงเหลือท่ีมีอยูก่ระจายหลายท่ีมาใหค้รบถว้น  

2.3.1.2 Manufacturing  ท่ีมีสินคา้อยู่ในกระบวนการผลิต ไดแ้ก่  วตัถุดิบ  งานระหว่างท า 
และสินคา้ส าเร็จรูป บริษทัตอ้งตรวจนับให้ครบทุกกระบวนการผลิต รวมถึงสินคา้ท่ีคา้งอยู่ในลาย
การผลิตดว้ย และในวนัตรวจนบับริษทัควรหยดุผลิตสินคา้ เพราะถา้ผลิตไปพร้อมกบัตรวจนบัอาจ
ท าใหสิ้นคา้ในแต่ละกระบวนการผลิตเคล่ือนท่ีไปตลอด ส่งผลใหก้ารตรวจนบัอาจผิดพลาดได ้เช่น 
นบัซ ้า ลืมนบั ฯลฯ  

 2.3.1.3  การก าหนดบุคลากรในการตรวจนบั ควรก าหนดให้เพียงพอต่อปริมาณสินค้าท่ี
ตรวจนบัและตอ้งมีบุคลากรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสินคา้ร่วมตรวจนบัดว้ย 
 
2.3.2 การด าเนินการขณะตรวจนบัสินคา้  

2.3.2.1 ควรจดัเรียงสินคา้ใหง้่ายต่อการตรวจนบั มี Tag ของสินคา้แต่ละประเภทติดกบัตวั
สินคา้  

2.3.2.2 สินคา้ท่ีอยู่ใน Listกับของจริงตอ้งมีจ านวนเท่ากัน และไม่มีสินคา้ชนิดท่ีไม่ถูก
ตรวจนบัหรือมีสินคา้แต่ไม่มีอยูใ่น List หรือมีอยูใ่น List แต่ไม่มีสินคา้  

2.3.2.3 ต้องตรวจดูสภาพสินค้าว่ามีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุดเสียหายหมดอายุหรือ
เส่ือมสภาพหากมีใหค้ดัแยกออกมาดว้ย 
2.3.3. เม่ือตรวจนบัแลว้พบผลต่าง  

2.3.3.1 หาสาเหตุของผลต่าง ซ่ึงอาจเกิดจากการนบัผิดพลาด คลาดเคล่ือนหรือการบนัทึก 
บญัชีซ้ือและขายไม่ถูกตอ้ง หรือสินคา้สูญหาย  
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2.3.3.2 เม่ือหาสาเหตุไดแ้ลว้ ควรแก้ไขให้ถูกตอ้งโดยการปรับปรุงรายการ และส าหรับ
กรณีสินคา้สูญหาย อยา่ลืมยืน่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีขาดเกินบญัชี 
 
2.4 การสอบทานโดยการวิเคราะห์ 
 

2.4.1 วิธีการเปรียบเทียบรายการเปรียบเทียบการซ้ือสินคา้คงเหลือ และอตัราก าไรขั้นตน้
ระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อน และท าการ เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะการประกอบการ
คลา้ยคลึงกนั หากมีการเปล่ียนแปลงและขอ้แต่ต่างเป็นจ านวนมากใหส้ังเกตและหาสาเหตุ  

2.4.2 การใช้อัตราส่วนทางการเงินให้ผู ้ตรวจสอบค านวณอัตราส่วนทางการเงินท่ี
เก่ียวข้องกับสินค้า โดยเฉพาะอัตราหมุนเวียนของสินค้าแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อน และ
กิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะการประกอบ 
 
2.5 วิธีการตรวจสอบ 
 
2.5.1 การสังเกตการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ (Inventory Observation)  

การสังเกตการตรวจนับสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี เป็นวิธีการท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการพิสูจน์ 
ความมีอยูจ่ริงของสินคา้ ดว้ยเหตุน้ีการสังเกต การตรวจนบัสินคา้คงเหลือถือเป็นวิธีการตรวจสอบท่ี
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน การสอบบัญชีรหัส 501 และในด้านภาษีอากร การตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจในความถูกตอ้งของการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม   จ าเป็นตอ้งมีการ
ตรวจนับสินคา้คงเหลือเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถตรวจนับสินคา้คงเหลือได้แลว้ผู ้
ตรวจสอบยงัจ าเป็นตอ้งหาวิธีการตรวจสอบอ่ืน  เช่น  การสอบทานวิธีการและผลการตรวจนับ  
สินคา้คงเหลือของลูกคา้ การทดสอบวิธีการบญัชีเก่ียวกับการรับ-จ่ายสินคา้ และตรวจนับสินคา้
คงเหลือบางรายการดว้ยตนเองภายหลงั การตรวจนบัสินคา้คงเหลือมีประเด็นควรพิจารณาดงัน้ี 
 

• การสังเกตการณ์ การพิจารณาเร่ืองการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือและวิธีปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการวางแผนและวิธีการตรวจนบัของกิจการ  

• การตรวจนับสินคา้คงเหลือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีตอ้งจดัให้มีการตรวจนับ
สินคา้คงเหลือ  

• ผูต้รวจสอบมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมสังเกตการตรวจนบั และทดสอบการตรวจนบั ตอ้งเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบการตรวจนบัท่ีท า โดยผูต้รวจสอบกบัจ านวนท่ีกิจการตรวจนบัได ้  
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• การสังเกตการตรวจนับ ผูต้รวจสอบตอ้งดูสภาพและคุณภาพของสินค้าต่างๆด้วย ทั้ งน้ี
สินคา้เก่าหรือลา้สมยั ช ารุดเสียหาย หรือจ าหน่ายไดช้า้ ใหจ้ดรายละเอียดสินคา้ไวด้ว้ย เพื่อ
ประโยชน์การตีราคาสินคา้ตามวิธีการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

• สินคา้ท่ีตรวจนับตอ้งผ่านการตดัยอดการรับและจ่ายสินคา้ โดยให้จดเลขท่ีใบรับของและ
ใบส่งของฉบบัสุดทา้ยจนถึงวนัท่ีตรวจนับรวมสินคา้ทั้งส้ินตามใบรับของท่ีลงบญัชีแลว้ 
และไม่รวมสินคา้ท่ีไดท้ าใบส่งของและลงบญัชีเป็นขายแลว้  

• การขายสินคา้รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ ดงันั้นรายการสินคา้ระหว่างทาง จึงไม่ถือเป็น
การขาย แต่ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือ ถา้เป็นการส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศ
ตามปกติ จะรับรู้รายได้เม่ือสินคา้ลงเรือเรียบร้อยแลว้ ดังนั้นหากสินคา้ยงัไม่ลงเรือครบ
เรียบร้อย ถือวา่ยงัรวมเป็นสินคา้คงเหลือ  

• การซ้ือสินคา้ ตามปกติเม่ือไดรั้บสินคา้แลว้จึงถือรวมเป็นสินคา้คงเหลือ แต่ถา้ซ้ือสินคา้จาก
ต่างประเทศ อาจรับรู้สินคา้ในบญัชีก่อนรับสินคา้ เช่น บนัทึกการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ 
ในบญัชีเม่ือผูซ้ื้อรับรองหรือจ่ายเงินตามตัว๋เงินและไดรั้บใบตราส่งสินคา้(Bill of Lading) 
แลว้ ดงันั้น หากในวนัส้ินปีมีสินคา้ท่ีซ้ืออยู่ระหวา่งการขนส่งให้ถือสินคา้ระหว่างทางเป็น
ส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือ  

• สินคา้ท่ีกิจการส่งไปฝากขายคงเหลือในมือลูกคา้ ณ วนัส้ินปี ควรถือเป็นสินคา้คงเหลือแต่
สินคา้ท่ีกิจการรับฝากขายคงเหลือ ณ วนัส้ินปีตอ้งไม่รวมเป็นสินคา้คงเหลือ กรณีกิจการ
ฝากสินคา้ไวก้บัคลงัสินคา้ผูอ่ื้น ควรตรวจสอบใบรับของคลงัสินคา้เพื่อทราบรายการและ
ปริมาณสินคา้ท่ีฝากไว ้หรือขอยนืยนัยอดสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้กบัผูรั้บฝาก 

 
2.5.2 การตรวจสอบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ 

ผูต้รวจสอบตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสินคา้คงเหลือว่าเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีก่อน ให้พิจารณาวา่การตีราคาสินคา้ไดใ้ชวิ้ธี
ใดระหวา่ง วิธีราคาทุน วิธีราคาทุนหรือราคาตลาดท่ีต ่ากว่า และวิธีราคาขาย นอกจากน้ีตอ้งพิจารณา
ด้วยว่าราคาทุนท่ีใช้น ามาจากวิธีการบัญชีใดระหว่าง FIFO LIFO ราคาทุนถัวเฉล่ียและต้นทุน
มาตรฐาน หากกิจการซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ และวสัดุจากบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบราคา
ทุนของสินคา้โดยตรวจสอบบิลซ้ือ สอบถามผูข้ายหรือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีซ้ือจากใบส่งของใน
ระยะส้ินปี ถา้ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ ราคาสินคา้ย่อมรวมราคาตามใบก ากบัสินคา้ ค่าขนส่ง ค่า
ประกนัภยั อากรขาเขา้ แต่ไม่รวมก าไรท่ีบริษทัคิดเพิ่มขึ้นเอง หากตอ้งการหาราคาตลาดของสินคา้ 
อาจสอบถามแผนกจดัซ้ือหรือหาโดยตรงจากตลาด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบให้ทราบราคา
สินคา้น้ีควรกระท าโดยทดสอบสินคา้บางส่วน 
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การตรวจสอบสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิต
ขึ้นและสินคา้ระหว่างผลิต การทดสอบราคาอาจใช้วิธีสอบทานบญัชีตน้ทุนท่ีกิจการใช้อยู่ ควรมี
การทดสอบตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตบางรายการ โดยติดตามรายการโอน
วตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต มาเป็นตน้ทุนของรายการนั้นๆ จากหลกัฐานต่างๆ 
เช่น ใบเบิกวตัถุและบตัรแสดงเวลาท างาน เป็นตน้ และการค านวณค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีโอนเขา้
ต้นทุนโดยเทียบเคียงกับต้นทุนของปีก่อนๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปและสินค้า
ระหวา่งผลิตน้ีตอ้งไม่รวมก าไรท่ีแผนกหน่ึงคิดเอากบัอีกแผนกหน่ึง 
 
2.5.3 การตรวจสอบการค านวณราคา  

การตรวจสอบการค านวณราคามีจุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการค านวณ
ราคาสินคา้แต่ละรายการ และการรวมยอดในรายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละหน้า ทั้งน้ีมกักระท า
โดยการทดสอบสินคา้คงเหลือท่ีเป็นจ านวนเงินมาก แต่อาจมีการทดสอบสินคา้คงเหลือท่ีมีจ านวน
เงินนอ้ยบางส่วนดว้ย 

 
2.5.4 การตรวจสอบการตดัยอดซ้ือ  

 ผูต้รวจสอบต้องตรวจสอบยอดซ้ือเพื่อทราบว่ารายการซ้ือสินคา้ท่ีลงบัญชีไวน้ั้นเป็น
รายการซ้ือสินคา้ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นของปีปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบระหว่างรายการซ้ือสินคา้กบั
บิลซ้ือ  ใบรับของและบญัชีรายละเอียดสินคา้ส าหรับระยะเวลาตอนส้ินปีต่อตน้ปีใหม่ เช่นระหว่าง
วนัท่ี  16  ธนัวาคม  ถึง  15 มกราคม เป็นตน้ ในการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบตอ้งทราบวา่ใบรับสินคา้
ฉบบัสุดทา้ยในวนัส้ินปีเลขท่ีใด และตามเง่ือนไขการซ้ือมีสินคา้ระหวา่งทางรายใดบา้งท่ีตอ้งถือเป็น
รายการซ้ือสินคา้ ณ วนัส้ินปี ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดย้อดซ้ือต่อไป 
 
2.5.5 การตรวจสอบการตดัยอดขาย  

การตรวจสอบการขายช่วงเวลาส้ินปี มีจุดประสงคท์ าให้ผูต้รวจสอบทราบว่าสินคา้ท่ีขาย
ในวนัส้ินปีไม่รวมอยู่เป็นสินคา้คงเหลือ ดังนั้นผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบว่ามีการลงรายการขาย
สินค้าของปีอย่างถูกต้อง โดยเปรียบเทียบรายการขายสินค้ากับบิลขาย ใบส่งของ และบัญชี
รายละเอียดสินคา้ ส าหรับระยะเวลาตอนส้ินปีต่อตน้ปีใหม่ เช่นระหว่างวนัท่ี 16 ธันวาคม ถึง15 
มกราคม     เป็นตน้ นอกจากน้ีในการตรวจสอบใบส่งของ ควรพิจารณาเปรียบเทียบกับรายการ
ส่งคืนรายใหญ่ๆ ในระยะส้ินปีต่อตน้ปีดว้ยเพื่อทราบว่าการลงรายการส่งคืนถูกตอ้งตรงกบัการส่ง
สินคา้คืนใหบุ้คคลภายนอกดว้ย 
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2.5.6 การตรวจสอบตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 
หากกิจการใช้วิธีการบัญชีสินคา้แบบ Periodic Method ความถูกตอ้งของตน้ทุนสินค้า

ขึ้นอยู่กบัความถูกตอ้งและครบถว้นของยอดซ้ือของปี และสินคา้ท่ีลงรายการซ้ือสินคา้แลว้แต่มิได้
จ าหน่ายไปรวมอยู่ในสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี ผูต้รวจสอบตอ้งค านึงถึงขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น
ได ้คือ ส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือส้ินปีอาจเป็นสินคา้ระหว่างทางท่ีเป็นรายการซ้ือสินคา้แลว้แต่
ไม่ไดร้วมให้ตรวจนับ และสินคา้ท่ีตรวจนับไดว้นัส้ินปีอาจเป็นสินคา้ท่ีรับฝากจากบุคคลอ่ืนหรือ
ขายแลว้แต่ยงัไม่ได้ส่งให้ลูกค้า หากกิจการใช้วิธีการบัญชีสินคา้แบบ Perpetual Method ต้นทุน
สินคา้นั้นค านวณมาจากรายการขายสินคา้ ดงันั้นโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดในตน้ทุนขายมาจาก
การโอนบญัชีในงวดเดียวกนัเช่น กิจการไม่ไดโ้อนตน้ทุนขายในปีเดียวกนักบัท่ีมีการขาย นอกจาก
วิธีขา้งตน้แลว้ ผูต้รวจสอบท าการวิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ของแต่ละเดือนของปีเพื่อตรวจสอบว่า
มีความเส่ียงท่ีตวัเลขตน้ทุนขายไม่สัมพนัธ์กบัยอดขายหรือไม่ 
 
2.5.7 การตรวจสอบความเหมาะสมของสินคา้คงเหลือ  

การตรวจสอบความเหมาะสมโดยทัว่ไป อาจใช้การเปรียบเทียบปริมาณและราคาสินคา้
คงเหลือปีปัจจุบนัและปีก่อน หรืออาจค านวณอตัราหมุนเวียนของสินคา้ (turnover) ในรอบปีหน่ึง 
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีค านวณจากการหารตน้ทุนขายดว้ยสินคา้หมุนเวียนของสินคา้ในปีก่อน ทั้งน้ีการ
วิเคราะห์อตัราส่วนน้ีควรแยกวิเคราะห์ตามประเภทสินคา้หรือแผนกงาน นอกจากน้ีการตรวจสอบ
สินคา้คงเหลือ โดยทัว่ไปยงัรวมถึงการตรวจสอบว่ามีการประกนัภยัสินคา้คงเหลือเพียงพอหรือไม่ 
การตรวจสอบหลกัฐานจากบุคคลภายนอกว่ามีการน าสินคา้ไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินและมีขอ้
ผูกพนั การซ้ือขายสินคา้หรือไม่ เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน 
 
2.6 ขั้นตอนการสร้างเอกสารตรวจนับสินค้า (Count Stock) 
 
2.6.1 ตรวจนบัสินคา้ (Count Stock)  

การตรวจนับสินคา้คงเหลือเป็นส่ิงส าคญัท่ีกิจการตอ้งคอยตรวจนับสินคา้ เพราะสินคา้
คงเหลือในคลงัสินคา้อาจมีจ านวนท่ีมากหรือนอ้ยกว่าในระบบ ดงันั้นกิจการควรใหค้วามสนใจและ
จดัให้มีวิธีการควบคุมภายในเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือท่ีดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหน่ึงท่ีส าคญัก็
คือการตรวจนับสินคา้คงเหลือ เพราะเป็นวิธีท่ีท าให้กิจการทราบว่าสินคา้คงเหลือมีอยู่จริง และ
จ านวนถูกตอ้งตรงกบัระบบ 
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2.6.2 คุณสมบติั  
• สามารถอา้งอิงเอกสารตรวจนบัสินคา้ ไปยงัระบบตรวจสอบการนบัสินคา้ไดท้นัที  
• สามารถก าหนดผูรั้บผิดชอบและแผนกงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหง้่ายต่อการตรวจสอบเอกสาร  
• มี Option ท่ีช่วยระบุวา่สินคา้รายการไหนตรวจนบัเสร็จส้ิน หรือยงัไม่ผา่นการตรวจนบั  
• สามารถก าหนดคลงัสินคา้, ท่ีเก็บสินคา้ หรือกลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งการตรวจนบัได ้ 
• สามารถก าหนดรูปแบบเลขท่ีเอกสาร (Running No.) ตามท่ีตอ้งการ  
• สามารถสั่งพิมพแ์บบฟอร์มเอกสารตรวจนบัสินคา้ เพื่อน าไปตรวจนบัจากภายนอกได ้ 
• สามารถตรวจนบัสินคา้ผา่นระบบมือถือ เพื่อใหส้ะดวกในการตรวจนบัสินคา้  
• สามารถคดัลอก (Copy) เอกสารตรวจนบัสินคา้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารตรวจ

นบัสินคา้ใหม่ 
 

2.6.3 รูปแบบฟอร์มเอกสาร  
รูปแบบฟอร์มเอกสารตรวจนับสินคา้จะตอ้งแสดงรายละเอียดขอ้มูลผูรั้บผิดชอบ   เลขท่ี

เอกสารวนัท่ีเอกสาร, รายละเอียดรายการสินคา้, คลงัท่ีเก็บสินคา้, จ านวน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 
2.7.1 การบนัทึกบญัชีซ้ือ-ขายโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี (Express Accounting) 
 

อัญมณี จิตต์ทะกล ่า (2563)ได้ท าวิจัยเร่ืองการบันทึกบัญชีซ้ือ - ขายโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี    Express  Accounting   โดยการรับเอกสารมาจ าแนกประเภทและจดัตาม
หมวดหมู่ วิเคราะห์รายการเพื่อบนัทึกรายการลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี    เช่น  วิธีการ
บนัทึกซ้ือเงินเช่ือ ตอ้งตรวจเอกสารใบก ากบัภาษี  

กรณีการบันทึกบัญชีซ้ือเงินเช่ือ จะต้องกดไปท่ี ซ้ือ > ซ้ือเงินเช่ือ > ซ้ือเงินเช่ือ มี
รายละเอียดท่ีตอ้งกรอกลงไปในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี คือ เลขใบก ากับภาษี วนัท่ีใน
ใบก ากบัภาษี    ผูจ้  าหน่าย หมายเหตุ(รายการตามในใบเอกสาร) ประเภทราคา(แยกVAT/รวมVAT) 
รหัสหมวดบญัชีตามท่ีบริษทัก าหนด รายการสินคา้ จ านวนสินคา้ และราคาต่อหน่วย หลงัจากพิมพ์
ขอ้มูลครบแลว้ก็กดบนัทึกขอ้มูล ต่อมามีใหเ้ลือกภาษีซ้ือมีอยู ่2 เกณฑ ์ 
1. เกณฑสิ์ทธ์ิ คือสามารถออกใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี ไดเ้ลย 
2. เกณฑเ์งินสด คือ ออกใบก ากบัสินคา้ไปก่อน เม่ือลูกคา้มีการช าระทางบริษทัถึงจะสามารถออก 
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ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี (ภาษีออกทีหลงั) 
สรุปผลงานวิจยัไดศึ้กษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ได้น าความรู้ท่ี

ไดจ้ากการเรียนรู้จากทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบติังานจริง ไดรั้บรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และ
บนัทึกขอ้มูลเอกสารลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  ตลอดจนตรวจสอบภาษีซ้ือ   เกิดความ
เขา้ใจในระบบงาน และไดช่้วยลดเวลาให้สถานประกอบการโดยการจดท าคู่มือในการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวกบั การบนัทึกบญัชีซ้ือสินคา้เงินเช่ือและขายสินคา้เงินเช่ือ 
 
2.7.2 การบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือ–ขาย ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป My Account 
 

สโรชา จกัรค า  (2560)   ไดท้ าวิจยัเร่ืองการบนัทึกบญัชีซ้ือ -  ขายโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
My Account โดยท าจากโปรแกรมส าเร็จรูปผ่านโปรแกรม Microsoft Excel และ  My Account 
จดัท าเอกสารเขา้แฟ้ม แยกเอกสารซ้ือ-ขาย คียข์อ้มูลตามเอกสารท่ีได้มาแยกไฟล์ ซ้ือ-ขาย ลงใน 
Microsoft Excel บนัทึกรายวนัซ้ือ-ขาย และลูกหน้ี-เจา้หน้ี My Account  

สรุปผลงานวิจยัไดศึ้กษาขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม   My Account   รับรู้ความรู้ในดา้นการ
จดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และเช็คฝากธนาคาร ไดรั้บประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช้
ในอนาคต เกิดความเขา้ใจในระบบงาน ยงัสามารถนาความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงานมาประยุกต์ใชใ้น
การปฏิบติังานจริงในภายภาคหนา้ไดส้ามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดจ้ากการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น
มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานมากขึ้น 
 
2.7.3. ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีรับ-จ่ายของกิจการซ้ือมาขายไป 
 

ณัฎฐา มูลเช้ือ และ  อจิระ มงัสุไร (2558)  ไดท้ าวิจยัเร่ืองขั้นตอนการบนัทึกบญัชีรับ-จ่าย 
ของกิจการซ้ือมาขายไป โดยการตรวจสอบเอกสาร คดัแยกเอกสาร วิเคราะห์เอกสาร บนัทึกบญัชี 
จดัเตรียมเอกสาร กิจการซ้ือมา-ขายไป จะมีการซ้ือขายจ่ายชาระหน้ีรับชาระหน้ีและการตรวจนับ
สินค้าคงเหลือในด้านการบันทึกบัญชีของ แต่บริษัทจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปซ่ึงวิธีการ
แกปั้ญหาจะมีหวัหนา้ทีมบญัชีปรึกษาคน้ควา้เพื่อใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานทางการบญัชี  
ขั้นตอนการปฏิบติังานการจดัท าบนัทึกบญัชี ของกิจการซ้ือมาขายไป 

สรุปผลงานวิจยัท าให้ไดรู้้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการบันทึกบญัชีหลากหลายรูปแบบ
กิจการให้ตรงตามมาตรฐานการบญัชี เช่นกิจการการให้บริการกิจการประเภทซ้ือมา - ขายไปซ่ึงใน
โครงงานน้ีจะยกตวัอย่างกิจการซ้ือมา - ขายไป ขั้นตอนในการจดัท าบญัชีของกิจการซ้ือมา-ขายไป 
ไดแ้ก่ ลูกคา้จะส่งเอกสารบญัชีของแต่ละเดือนมา วิเคราะห์รายการค้า บนัทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ บนัทึกบญัชีการรับช าระหน้ีและจ่ายช าระหน้ี ออกงบทดลอง 
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2.7.4 ขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้ส าเร็จรูป 
 

ฉัตรชยั ริยะบุตร (2562) ไดท้ าวิจยัเร่ืองขั้นตอนการตรวจนับสินคา้ส าเร็จรูปโดยการคดั
แยกเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้ง ตรวจสอบคลงัสินคา้ส าเร็จรูป จดัเก็บเอสาร ถ่ายเอกสาร 
สแกนเอกสาร และบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีดว้ยระบบสหกิจศึกษาท่ีมุ่งเนน้
การเรียนการสอนผสมผสานทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบติังานจริง มีขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้
คงเหลือ  

สรุปผลงานวิจยัไดศึ้กษาขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้ ไดท้ราบถึงความรู้ความเขา้ใจในการ
ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Formula การบันทึกข้อมูลเอกสารลงบน  
โปรแกรมส าเร็จรูป  Formula ไดรั้บเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวกบัการตรวจนบัสินคา้  
คงเหลือ เกิดความเขา้ใจในระบบงานของบริษทั ไดรั้บประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นการ
ท างานในอนาคต  
 
2.7.5 สินคา้คงเหลือ  
 

ณัฐธินี พิมพ์ดี และ กรชวลั ไตรรัตนาวิไล (2558)ได้ท าวิจยัเร่ืองสินค้าคงเหลือโดยจะ
มุ่งเน้นในเร่ืองขั้นตอนการ บนัทึกรายการสินคา้ และการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี  (Express Accounting)  สินคา้คงเหลือ เป็นสินทรัพยป์ระเภทหมุนเวียนของ
กิจการ สินคา้ถือเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญั ในการหารายได ้ดงันั้นการตีราคาและการแสดงราคาสินคา้
คงเหลือ จึงมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อ ฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและมีผลต่อการ
ด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงกิจการท่ีน้ีท า ธุรกิจเก่ียวกบั การซ้ือมาขายไป เพราะถือวา่สินคา้ท า
ให้มีรายได ้ถา้เกิดสินคา้ขาด หรือสูญหายไป เราต้องทาการตรวจนับสินคา้ให้ถูกตอ้งครบถว้นให้
ตรงกบัหนา้รายงานบญัชี  

สรุปผลงานวิจยัไดศึ้กษาสินคา้คงเหลือไดรั้บความรู้นอกเหนือจากท่ีไดศึ้กษามาภายใน
ห้องเรียนและสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานในอนาคต สามารถทราบถึงกระบวนการตรวจสอบ
สินคา้คงเหลือ ช่วยให้ทราบถึงปัญหาในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือของบริษทัและช่วยให้มีความรู้
ทางดา้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นบญัชี Express Account และสามารถน าความรู้หรือขอ้มูลมา
ปรับใชใ้นการจดัการสินคา้คงเหลือ 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ     หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอม คอนซลัแตนท์ 

 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ   328 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง  

                                        เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ 10120 

 

เบอร์โทรศพัท ์                02-049-4562  

 

 
 

 รูปภาพท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม คอนซัลแตนท์ ประกอบธุรกิจโดยรับท าบญัชีและการตรวจสอบ

บัญชี ปรึกษาทางด้านบัญชีและด้านภาษีอากรและให้ค  าแนะน าระบบบัญชี ผงัทางเดินเอกสาร

รวมถึงเอกสารเบ่ืองตน้ท่ีจ าเป็นในการบนัทึกบญัชี บนัทึกรายการคา้ประจ าเดือน จดัท าสมุดบญัชี

ซ้ือ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีเงินจ่าย ท างบทดลองและงบการเงิน งบกระท
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ยอดเงินฝากธนาคาร จดัท าทะเบียนสินทรัพย ์จดัท ารายละเอียดประกอบบญัชีรวมไปถึงให้

ค  าแนะน าจดัท าและการยื่นภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ( ภ.ง.ด.1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหัก ณ ท่ี

จ่าย(ภ.ง.ด. 3) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด. 53) จดัท าภาษีซ้ือและภาษีขาย จดัท าและ

ยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) จดัท าและยืน่แบบภาษีอ่ืนๆ เพื่อน าส่งกรมสรรพากร มีบริการรับการจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทั ห้างหุ้นส่วน และการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ

บญัชีก าหนด  

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปภาพท่ี 3.2 แผนภูมิรูปแบบการบริหารขององค์กร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาวเบญจวรรณ   ราชายนต ์ ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี   

3.4.2 หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.4.2.1 บนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรม Formula 

3.4.2.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร ถ่ายเอกสาร และจดัเก็บเอกสาร 

3.4.2.3 ตรวจนบัสต๊อกสินคา้ 

 

เอมอร มงคลวสุิทธ์ิ

ผูอ้  านวยการ

น.ส.มณทิชา ยนืยง

พนกังานบญัชี

นายวรชยัมงคล โชติรัตนวรีกุล 

พนกังานบญัชี



16 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

3.5.1 ช่ือ-นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา        :  นาง มณทิชา ยนืยง 

3 5.2 ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา         : ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 

 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 17 กนัยายน 2564 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1  ก าหนดหัวขอ้เร่ือง ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในบริษทั พร้อมทั้งศึกษาหัวขอ้ท่ีได้

จากการปฏิบติังานของบริษทั เพื่อจดัท าโครงงาน 

3.7.2   ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ท่ีใช้ในการจดัท าโครงงาน  โดยการสอบถามพนักงานท่ี

ปรึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้ในการจดัท าโครงงานและรวบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งอ่ืน  

           3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการแยกประเภทหรือจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีไดรั้บ และวางแผน 

ในการท าโครงงานแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดและตรงตามเวลาท่ีไดก้ าหนด  

3.7.4 จดัท าโครงงาน โดยการน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงขอ้มูลตามความส าคญั และเรียบเรียง

ตามรูปแบบท่ีโครงงานสหกิจก าหนดและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน า 

3.7.5 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาส าหรับการจดัท าโครงงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค. สิ.ค. ก.ย. 

1.ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     
2.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล     
3.วิเคราะห์ขอ้มูล     
4.จดัท าโครงงาน     
5.ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา     

 

 
ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงระยะเวลาด าเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 
3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3.8.1.2 เคร่ือง Pinter 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 
3.8.2.1 โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี Formula  
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 
3.8.2.3 โปรแกรม Microsoft Word 
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บทท่ี 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

จากการท่ีได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ เร่ิมต้นตั้ งแต่ วนัท่ี 1 
มิถุนายนพ .ศ. 2564 ถึง วนัท่ี 17 กันยายน 2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม คอนซัลแตนท์  การ
ปฏิบติังานผูจ้ดัท าจะไดรั้บงานต่าง ๆ ตามท่ีพนักงานท่ีปรึกษามอบหมายหนา้ท่ีให้ปฏิบติัและมีการ
ให้ค  าแนะน าและค าอธิบายกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งเป็นไปตามระบบและมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถว้น มีการน าความรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาท าให้ผูจ้ดัท าสามารถเขา้ใจพื้นฐานของการตรวจนับสินคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี การปฏิบติังานสหกิจศึกษาของผูจ้ดัท าถือไดว้า่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเป็นอย่างมากและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง ผูจ้ดัท าไปฝึกปฏิบติังานใน
ส่วนงานของ การตรวจนบัสินคา้คงเหลือซ่ึงการปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้ความ
เข้าใจแลประสบการณ์อย่างมาก ในส่วนของการปฏิบัติสหกิจท าให้ผูจ้ดัท าเกิดความสนใจใน
รายละเอียดของการตรวจนับสินค้าเป็นอย่างมาก ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานอยา่งละเอียด 
4.1 การตรวจนับสินค้าตามใบรายงานสินค้าคงเหลือ 
             4.1.1 การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ  

ก่อนหน้าจะตอ้งมีการนัดกับหัวหน้าคลงันั้นก่อนหน่ึงอาทิตยก่์อนท่ีเขา้ไปท าการตรวจ
นบัสินคา้คงเหลือ วนัท่ีนดัการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ทางบริษทัจะเตรียมเอกสารใบรายงานสินคา้ 
จะประกอบไปดว้ย ล าดบั,ช่ือรหสัสินคา้,ช่ือรายการสินคา้และยอดคงเหลือ  

- วิธีการตรวจนับสินคา้คงเหลือ จะใช้วิธีการสุ่มตรวจจากสินคา้ไปยงัใบรายงานสินคา้ 
และวิธีการสุ่มตรวจจากใบรายงานสินคา้ไปยงัสินคา้คงเหลือ 
 

รูปภาพท่ี 4.1 ใบรายงานสินคา้คงเหลือ 
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4.1.2 การบนัทึกผลการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
 

บนัทึกผลการตรวจสอบท่ีไดล้งไปยงัใบรายงานสินคา้คงเหลือ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่
จริงและความครบถว้น แต่ถา้ผลการตรวจสอบนั้นมีรายการสินคา้บางอยา่งหลายหรือบางรายการมี
มากกว่าใบรายงานสินคา้คงเหลือหรือน้อยกว่าใบรายงานสินคา้คงเหลือ จะตอ้งมีการตรวจสอบ
สาเหตุว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินคา้ไปไดอ้ยา่งไร โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สินคา้มีอยู่ 3 สาเหตุ คือ 1. มีการเบิกใช้ก่อนมีการตรวจนับ 2. สินคา้มีการสูญหาย 3.มีการท าลาย
สินคา้คงเหลือ 
 
 

 
รูปภาพท่ี 4.2 การบนัทึกผลการตรวจนบั 

 
 
4.2 การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  
 

4.2.1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกของต่าง ๆ จากคลงัเน่ืองจากการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ
อาจไม่ใชว้นัเดียวกนัท่ีมีท าใบรายการสินคา้คงเหลือ 
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ระหว่างวนัท่ีมีการรอการตรวจนับสินคา้อาจจะมีการเบิกสินคา้หรือการท ารายการต่าง  ๆท่ีมีผลต่อ
ยอดคงเหลือสินคา้ ดงันั้นตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของสินคา้ วิธีการตรวจสอบเอกสาร ตอ้งเช็คเลขท่ีเอกสาร วนัเดือนปีท่ีเบิกสินคา้ รหัสสินคา้อะไร 
รายการตอ้งตรงกบัรายช่ือสินคา้คงเหลือ 
 

รูปภาพท่ี 4.3 แบบค าขอเบิกส่ิงของ/สินคา้ 
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4.2.2 การตรวจสอบเอกสารการเขา้ร่วมการท าลายสินคา้คงเหลือ 
เน่ืองจากการท าลายสินคา้ จะสามารถท าลายสินคา้ไดโ้ดยเฉพาะการท าลายสินคา้ท่ีเส่ือม

คุณภาพสินคา้ท่ีมีต าหนิ สินคา้ท่ีหมดสมยันิยม สินคา้ท่ีหมดอายุ  โดยจะตอ้งท าเร่ืองรายงานการ
ประชุมการท าลายวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ  และจะต้องมีแจ้งให้ผู ้สอบบัญชีกับเจ้าหน้าท่ี
กรมสรรพากรมาเป็นพยานในการท าลายสินคา้คงเหลือ  

 

รูปภาพท่ี 4.4 จดหมายแจง้และขอเชิญมาเป็นพยานในการท าลายสินคา้ 
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4.3 ส่งผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
 

ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการตรวจนับสินคา้คงเหลือและบนัทึกผลการตรวจ
นบัสินคา้คงเหลือให้กบัหัวหนา้คลงัเพื่อใหท้ราบถึงยอดสินคา้คงเหลือให้ตรงกนั เพื่อเป็นการยนืยนั
ยอดสินคา้คงเหลือของบริษทัวา่มีครบถว้นและมีอยูจ่ริงท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทั  
 
4.4 ผลจากยืนยนั ผลการตรวจนับ (การปรับทุนสินค้า )  

หลงัจากยืนยนัผลการตรวจนับเรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะท าการปรับยอดสินคา้คงเหลือ
ในโปรแกรมให้เท่ากับยอดในใบตรวจนับโดยผลต่างท่ีเกิดขึ้น จากการตรวจนับจะถูกสร้างเป็น
เอกสารใบปรับปรุงสินคา้ เพื่อท าการปรับเพิ่ม/ลดสินคา้ตามผลท่ีตรวจนับได้นอกจากน้ีกรณีท่ี 
กิจการมีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเน่ือง (Perpeptual) โปรแกรมจะท าการบนัทึกบัญชีมูลค่า
ผลต่างท่ีเกิดขึ้นให้อตัโนมติั ส่วนกรณีท่ีกิจการบนัทึกบญัชีสินคา้ แบบส้ินงวด(Periodic) จะท าการ
ปรับเพิ่ม/ลดสินคา้เท่านั้นโดยไม่มีการบนัทึกบญัชีให ้ซ่ึงทางฝ่ายบญัชีจะสามารถทราบยอดคงเหลือ
ของสินคา้ ท่ีถูกตอ้งตรงกบัสินคา้จริงเพื่อน ายอดน้ีไปด าเนินการปิดงบต่อไป 
 
4.5 การปรับทุนสินค้า 

ส าหรับกิจการท่ีมีจ านวนของสินคา้ในโปรแกรมตรงกับสินค้าท่ีมีอยู่ในคลงัแล้วแต่มี
มูลค่าของสินคา้ไม่ตรงหรือสตอ๊กสินคา้ไม่มีแตมี่มูลค่าคงเหลืออยู่ซ่ึงก็จะส่งผลให้ตน้ทุนของสินคา้
ไม่ถูก ตอ้งจึงตอ้งมีการปรับทุนของสินคา้ให้ถูกตอ้งเสียก่อนซ่ึงการปรับทุนสินคา้นั้นจะมีขั้นตอน
การจดั ท าเหมือนกบัขั้นตอนของการตรวจนบัสินคา้แตกต่างกนัท่ีขั้นตอนการบนัทึกผลตรวจนบัใน
เอกสารใบตรวจนบัสินคา้ตอ้งเลือกวิธีการตรวจนบัเป็นนบัทั้งจ านวนและมูลค่า 

ในการบันทึกรายละเอียดให้บันทึกรายการสินค้า ท่ีต้องการปรับทุนโดยบันทึกช่อง
จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินเป็น 0 โดยสามารถบนัทึกเฉพาะรายการสินคา้ท่ีตอ้งการปรับทุน
เท่านั้นเม่ือบนัทึกกรายการสินคา้ ท่ีตอ้งปรับทุน ในใบตรวจนับเรียบร้อยแลว้หลงัจากนั้นก็ท าการ
ตรวจสอบรายงานก่อน ยืนยนัยอด และจึงท าการยืนยนัยอดตรวจสอบ ตามล าดบัขั้นตอนในการ
ตรวจนบัสินคา้ผลท่ีไดจ้ากการปรับทุนน้ีโปรแกรมจะท าการปรับทุนของสินคา้ท่ีบนัทึกในใบตรวจ
นบัให้มีมูลค่าเป็น 0 เม่ือมูล ค่าของสินคา้คงเหลือท่ีมีอยู่ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ฝ่ายบญัชีก็สามารถน า 
ขอ้มูลท่ีไดน้ี้ไปด าเนินการปิดตน้ทุน และปิดงบเพื่อพิมพร์ายงานต่าง ๆ  
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4.6  ขั้นตอนการบนัทึกบญัชี ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Foemular SmartBiz 
 
4.6.1  การเปิดใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.5 กรอกรหสัเพื่อเขา้สู่โปรแกรม 
 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.6 เลือกฐานขอ้มูลของบริษทั 
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รูปภาพท่ี4.7 กรอกขอ้มูลของบริษทั 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.8 เลือก “ใชผ้งับญัชีของตวัเอง” 
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4.7  ขั้นตอนการบนัทึกสตอ็กสินคา้ 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.9 คลิกท่ีเมนูสต็อก-ฐานขอ้มูล-เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือสินคา้ และวตัถุดิบ 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.10 บนัทึกรายละเอียดคลงัสินคา้ 
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รูปภาพท่ี4.11 บนัทึกรายละเอียดกลุ่มสินคา้ 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.12 บนัทึกรายละเอียดหน่วยนบั 
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รูปภาพท่ี4.13 การบนัทึกขอ้มูลสินคา้หนา้ท่ี 1 
 

 
 

รูปภาพท่ี4.14 การบนัทึกขอ้มูลสินคา้หนา้ท่ี 2 
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รูปภาพท่ี4.15 การบนัทึก reorder point, safety stock 
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4.16 เมนูลงรายวนั จะใชบ้นัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 

 
รูปท่ี 4.17 การบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 
Dr. ค่าสอบบญัชี                         5,500.00 

                            Cr. ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย                           5,500.00 
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รูปภาพท่ี 4.18  เมนูลงรายวนั 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4.19 การบนัทึกในสมุดธนาคารรับของบริษทั 
 

Dr. เงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย              100,000.00 
                                   Cr. เงินสด                                                                                  100,000.00 
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รูปภาพท่ี  4.20 บนัทึกสมุดธนาคารจ่าย เขา้ท่ีเมนูรายวนั 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.21 การบนัทึกในสมุดธนาคารจ่ายของบริษทั 
 

Dr. เจา้หน้ีสรรพากร                               3,560.00 
                                       Cr. เงินฝากกระแสรายวนั-ธนาคารกสิกร                        3,560.00 
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รูปภาพท่ี 4.22 บนัทึกสมุดเงินสดจ่าย เขา้ท่ีเมนูลงรายวนั 
 

 
รูปภาพท่ี 4.23 การบนัทึกในสมุดเงินสดจ่ายของบริษทั 

 
Dr. ค่าไฟฟ้า                      3,500.00 
Dr. ภาษีซ้ือ                        245.00 

                                 Cr. เงินสด                                       3,745.00 
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รูปภาพท่ี 4.24 บนัทึกสมุดซ้ือเช่ือ เขา้ท่ีเมนูลงรายวนั 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.25 การบนัทึกในสมุดซ้ือเช่ือของบริษทั 
 

Dr. ซ้ือสินคา้                         55,000.00 
Dr. ภาษีซ้ือ                            3,850.00 

                                            Cr. เจา้หน้ีการคา้                                     58,850.00 
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รูปภาพท่ี 4.26 บนัทึกสมุดเงินสดรับ เขา้ท่ีเมนูลงรายวนั 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4.27 การบนัทึกในสมุดเงินสดรับของบริษทั 
 

Dr. เงินสด                         27,285.00 
                                             Cr. ขายสินคา้                                                  25,500.00 

                                          Cr. ภาษีขาย                                                    1,785.00 
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รูปภาพท่ี 4.28 บนัทึกสมุดขายเช่ือ เขา้ท่ีเมนูรายวนั 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4.29 การบนัทึกในสมุดขายเช่ือของบริษทั 
 

Dr. ลูกหน้ีการคา้                               50,611.00 
                             Cr. ขายสินคา้                                                   47,300.00 
                           Cr. ภาษีขาย                                                      3,311.00 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังาน ณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอม คอนซลัแตนท ์ในต าแหน่ง  

ผูช่้วยพนงัานบญัชี ท าใหผู้จ้ดัท าไดศึ้กษาขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมส าเร็จทางการบญัชีและไดรั้บ

ประสบการณ์จากการท างานจริงตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ียงัไดรั้บความช่วยเหลือจาก

พนกังานทุกท่าน จากการด าเนินการโครงการท่ีเสร็จส้ินซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีในการใหค้วามรู้ส าหรับ

การน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของการปฏิบติังานจริงในอนาคตต่อไป   

5.1.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 

1. สามารถน าความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

2. ไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงในองคก์ร 

3. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บหมอบหมาย และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.1.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 

1. การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดเอกสารไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น  

2. ขาดความรู้ ความสามารถในส่วนของงานตรวจสอบนบัสตอ็กสินคา้ 

3. ไม่เขา้ใจค าสั่งของงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีไดรั้บ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ตรวจสอบค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อท าความเขา้ใจให้ตรงกนั 

2. การท างานซ ้าสองคร้ัง เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน 

3. ปรึกษาหรือสอบถามในเพื่อท่ีไม่เขา้ใจ
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5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา หรือการวิจัยสหกจิศึกษา 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังาน ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม คอนซัลแตนท์ ในต าแหน่งผูช่้วย 

พนกังานบญัชี ซ่ึงท าให้ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ใจถึงระบบการท างานท่ีเก่ียวกบั การบึกทึกบญัชีและการตรวจ

นบัสตอ็กสินคา้ ดงันั้นจึงไดจ้ าท าโครงงานเร่ือง “ ขั้นตอนการตรวจนบัสตอ็กสินคา้ ” 

นั้นไดข้อสรุปตรงตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 

5.3.1 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

1. เพื่อการศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Formula 

2. เพื่อการศึกษาเอกสารส าหรับการตรวจสอบสินคา้ 

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลท่ีสนใจ 

5.3.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. เพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์เรียบร้อยควรปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. ในการจดัท าโครงงานน้ีคณะผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

             5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา หรือการวิจัยสหกจิศึกษา 

1. ควรปฏิบติังานตามคู่มือสหกิจศึกษาใหล้ะเอียดก่อนการปฏิบติังาน 

                    2. เรียนรู้ระบบการท างานของสถานประกอบการนั้น ๆ เพื่อการท างานท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว

ในการปฏิบติังาน 
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Abstract 
 

           EM Consultant Limited Partnership is an accounting firm that offers accounting 
services and tax services. With accounting services, there are bookkeeping, month-end 
closing and annual closing of financial statements and income statements. For 
bookkeeping, they use an accounting software package that the Revenue Department has 
accepted. They also offer consultation, implementing accounting system, submitting 
financial statement to the Revenue Department and Ministry of Commerce. For tax 
services, there are consulting services, tax filing services for submission Revenue 
Department and submission to Social Insurance Department. 
 
              During the co-operative education program, the trainee was assigned as an 
assistant auditors at EM Consultant Limited Partnership, with the responsibilities of 
financial audits, preparation of notes for financial statements, work papers, and calculation 
tests. 
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