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หน่วยที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักจิการอตุสาหกรรม 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 
2. รูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 3.   ลกัษณะของการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
       4.    องคป์ระกอบของตน้ทุนผลิต 

5. สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

6. ความแตกต่างระหวา่งกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

1. อธิบายความหมายของกิจการอุตสาหกรรมได ้
2. อธิบายรูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรมได ้
3. อธิบายลกัษณะของการประกอบกิจการอุตสาหกรรมได ้

4. อธิบายองคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตได ้

5. อธิบายสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมได ้

6. อธิบายขอ้แตกต่างระหวา่งกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ได ้

7. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

 

 

 



2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                                                                          หน่วยที่ 1  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกิจการอุตสาหกรรม 
 

 

สาระส าคญั 

  

กิจการอุตสาหกรรม เป็นกิจการที่น าวตัถุดิบมาแปรสภาพให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ในการประกอบ

ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการในรูปกิจการเจา้ของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษทัจ ากัด ตน้ทุนในการผลิต 

ของกิจการอุตสาหกรรม คือ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  ดงันั้น  จึงตอ้งมี

การค านวณตน้ทุนสินคา้ที่เกิดขึ้นจากการผลิต ซ่ึงต่างกับกิจการซ้ือขายสินคา้ที่จะซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปมา

จ าหน่าย ท าใหแ้ตกต่างกนัในเร่ืองของสินคา้คงเหลือ การจดัหาสินคา้ และการจดัท ารายงานตน้ทุนการผลิต 

คือ งบตน้ทุนการผลิต ซ่ึงกิจการซ้ือขายสินคา้จะไม่มีการจดัท า 
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      แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่1 เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักจิการอตุสาหกรรม 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

 1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 

  ก.   เป็นกิจการที่ซ้ือสินคา้มาจ าหน่าย   

  ข. เป็นกิจการที่ซ้ือวตัถุดิบมาเพือ่ท  าการจ าหน่าย 

  ค    เป็นกิจการที่จดัตั้งในรูปแบบของกิจการเจา้ของคนเดียวเท่านั้น 

  ง. เป็นกิจการที่ซ้ือวตัถุดิบมาเพือ่ท  าการผลิตต่อไปใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
 

2.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของกิจการอุตสาหกรรม 

       ก. โรงแรมแชงกรีลา      ข. ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์

ค. บริษทั หาดทิพย ์ จ  ากดั            ง. วฒิุศกัด์ิ คลินิก 

3.   กิจการอุตสาหกรรม สามารถด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ยกเวน้ขอ้ใด 

        ก.  บริษทัจ ากดั      ข.  สมาคม 

        ค.  หา้งหุน้ส่วน      ง.   กิจการเจา้ของคนเดียว  
 

4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

ก. สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต วสัดุส านกังาน  วตัถุดิบ   

ข. วตัถุดิบ วสัดุโรงงาน งานระหวา่งท า   สินคา้ส าเร็จรูป 

 ค. สินคา้ส าเร็จรูป วสัดุส านกังาน  สินคา้ระหวา่งผลิต  วตัถุดิบ 

ง. สินคา้ส าเร็จรูป งานระหวา่งท า  สินคา้ระหวา่งผลิต วสัดุโรงงาน 

5.  ขอ้ใดคือองคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิต 

  ก. วตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

ข. วตัถุดิบทางตรง และค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

ค. วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายการผลิต 

ง. วตัถุดิบทางตรงที่ใชใ้นการผลิต ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช่จ่ายการผลิต 
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6. ขอ้ใดคือความแตกต่างของกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ 

 ก. รายไดจ้ากการขายสินคา้      ข.  สินคา้คงเหลือ 

 ค. การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน      ง. การค านวณหาผลก าไรขาดทุน 

7.  ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางตรงในการผลิตรองเทา้ 

ก. หนงั                                                                  ข. ดา้ย 

ค. ซิป                                                                            ง. เชือก 

8.  ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางออ้มในการผลิตกระเป๋า 

ก. หนงั                                                                 ข. ผา้ 

ค. ดา้ย                                                                       ง. ตะปู 

9.  Work in Process หมายถึงขอ้ใด   

 ก. วตัถุดิบทางตรง     ข. วตัถุดิบทางออ้ม 

 ค. งานระหวา่งท า     ง. สินคา้ส าเร็จรูป 

10.  การค านวณตน้ทุนของสินคา้ในกิจการผลิตสินคา้ไดม้าจากขอ้ใด 

 ก. งบแสดงฐานะการเงิน           ข. งบก าไรขาดทุน 

 ค. งบตน้ทุนการผลิต         ง.  งบกระแสเงินสด 
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ในปัจจุบนั ธุรกิจมีหลายประเภท เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีสภาพเศรษฐกิจ สงัคม 

โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจผลิตสินคา้เพือ่จ  าหน่าย   

ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตดัสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบกิจการของตนเองวา่จะด าเนินงานในรูปแบบใด 

ซ่ึงองคก์รธุรกิจที่ด  าเนินกิจการในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ  แต่ละรูปแบบมีวธีิด าเนินงานที่แตกต่างกนั 

 

ความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 

 กิจการอุตสาหกรรม (Manufacturing Firm)  หมายถึง การประกอบธุรกิจประเภทหน่ึงที่มีการน า

วตัถุดิบมาแปรสภาพ โดยใชแ้รงงานคน หรือเคร่ืองจกัร เพือ่ใหไ้ดสิ้นคา้ส าเร็จรูปส าหรับจ าหน่ายลูกคา้

โดยตรง หรือส่งต่อใหธุ้รกิจอ่ืนน าไปจ าหน่ายต่อ 

 

รูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 
 ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ มีรูปแบบในการประกอบกิจการคลา้ยกบักิจการซ้ือ

ขายสินคา้หรือกิจการบริการ สามารถจ าแนกได ้3 รูปแบบ 

1. รูปแบบของกิจการเจา้ของคนเดียว ( Single Proprietorship) คือกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็น 
เจา้ของหรือลงทุนคนเดียว  ควบคุมการด าเนินงานเองทั้งหมด เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  

2. รูปแบบของกิจการหา้งหุน้ส่วน ( Partnership) คือ กิจการที่มีบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกนั 
ลงทุนและด าเนินกิจการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งผลก าไรที่ได้จากการด าเนินงาน ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ี
อาจจะสืบต่อมาจากธุรกิจเจา้ของคนเดียว  

3. รูปแบบกิจการบริษทัจ ากดั (Limited Company) คือ บริษทัประเภทซ่ึงตั้งขึ้นดว้ยการแบ่งทุน 
เป็นหุ้นมี มูลค่าหุ้นเท่าๆกนั โดยผูถื้อหุ้นต่างรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่า
หุน้ที่ตนถือ 
 
 
 
 
 
 



6 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                                                                          หน่วยที่ 1  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกิจการอุตสาหกรรม 
 

วตัถดุบิทางตรง                      คา่แรงงานทางตรง    คา่ใช้จ่ายในการผลติ 

 
ลักษณะของการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 

  กิจการอุตสาหกรรมมีลกัษณะการประกอบกิจการโดยการจดัหาวตัถุดิบเพือ่น ามาผา่นการแปร 

สภาพให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป โดยขั้นตอนการแปรสภาพจะตอ้งมีตน้ทุนของแรงงานและค่าใชจ่้ายต่าง ๆเขา้

มาเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหไ้ดสิ้นคา้ส าเร็จรูปที่จะน าไปจ าหน่ายเป็นรายไดใ้หก้บักิจการ เช่น โรงงานผลิตกระดาษ

โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม 

       

    

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ตวัอยา่งกิจการอุตสาหกรรม 

ที่มา : ภาพถ่าย โดย นงคราญ  ช่างสาน เม่ือวนัที่  3  กุมภาพนัธ ์ 2559 

 

ในการผลิตสินคา้นั้น เม่ือผลิตเสร็จ พร้อมที่จะน าออกจ าหน่ายจะได ้สินคา้ส าเร็จรูป  

(Finished Goods) แต่อาจจะมีสินคา้บางส่วนที่ยงัผลิตไม่เสร็จเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี จึงตอ้งน าไป 

ผลิตต่อ   ในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า เรียกว่าสินคา้ระหว่างผลิต (Goods in Process) หรือ งานระหว่างท า 

(Work in Process) 
 

                                   สนิค้าส าเร็จรูป 

                 + + 

                                             สนิค้าระหวา่งผลิต 

                                 ภาพที่ 1.2   แสดงขั้นตอนการผลิตสินคา้ 
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                                                   กระบวนการแปรสภาพ 

 

     วตัถุดิบ                                                                                                       สินคา้ส าเร็จรูป        

ภาพที่ 1.3  แสดงตวัอยา่งการผลิตน ้ าผลไมก้ระป๋อง 

     ที่มา https://baabin.com, 2560 : (Online)                      ที่มา  http://www.manager.co.th, 2560 : (Online)  

    จากลักษณะการประกอบการของกิจการอุตสาหกรรมนั้ น การปฏิบัติงานบัญชีเร่ิมต้นตั้ งแต่         

การจดัหาวตัถุดิบ ค านวณ บนัทึกบญัชี การค านวณค่าแรงงาน บนัทึกบญัชีและจ่ายค่าแรงงาน การบนัทึก

ค่าใช้จ่ายในการผลิต การค านวณหาตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป และจดัท างบตน้ทุนการผลิต  ค  านวณตน้ทุน

สินคา้ที่ขายจากการจ าหน่ายสินคา้ จดัท างบการเงิน คือ  งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4   แสดงแผนผงัการปฏิบติังานบญัชีของกิจการอุตสาหกรรม 

 

ค่าแรงงาน

ค านวณ/บนัทึกบญัชี/
จ่ายค่าแรงงาน

ค่าใชจ่้ายในการผลิต

ค านวณ/บนัทึกบญัชี

งบตน้ทุนการผลิต
ค านวณ

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป

งบการเงิน

วตัถุดิบ

จดัหา/ค านวณบนัทึก
บญัชี
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องค์ประกอบของต้นทุนผลิต 

  

ในการผลิตสินคา้ของกิจการอุตสาหกรรม มีองคป์ระกอบของตน้ทนุในการผลิตสินคา้ 3 ประเภท  

ดงัน้ี 

1. วตัถุดิบทางตรง  (Direct Materials /DM)   คือ วตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิต โดยสามารถบอก 

ปริมาณและมูลค่าของวตัถุดิบที่ใชไ้ปในการผลิตไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ผา้ ใชใ้นการผลิตเส้ือผา้ หนงั ใชใ้นการ

ผลิตกระเป๋า 

2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct  Labor /DL)  คือ เงินเดือน ค่าจา้งที่จ่ายใหแ้ก่พนกังานที่ท  าหนา้ที่ 

ปฏิบติังานในการผลิตสินคา้โดยตรง เช่น ค่าแรงที่จ่ายใหค้นงานที่เยบ็กระเป๋าหนงั  

3. ค่าใชจ่้ายการผลิต (Manufacturing Overhead / OH)  คือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

ที่นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ไดแ้ก่ วตัถุดิบทางออ้ม เช่น ซิป ดา้ย น๊อต ตะปู  

เป็นตน้ ค่าแรงงานทางออ้ม เช่น เงินเดือนผูค้วบคุมงาน เงินเดือนพนักงานรักษาความสะอาด เป็นตน้  และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต เช่น ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าน ้ าค่าไฟที่ใชใ้นโรงงาน 

 

สินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

 สินคา้คงเหลือ  (Inventory) เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนที่กิจการมีไวจ้  าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่

กิจการ  สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม  จะมีความแตกต่างไปจากกิจการซ้ือสินคา้เพื่อจ  าหน่าย 

เพราะกิจการอุตสาหกรรมนั้น มีกระบวนการด าเนินธุรกิจที่มีขั้นตอนมากกว่าโดยเฉพาะขั้นตอนการผลิต

ก่อนที่จะไดสิ้นคา้ส าเร็จรูป ตอ้งมีการจดัหาวตัถุดิบ ก่อนที่จะน ามาแปรสภาพเป็นสินคา้ส าเร็จรูป แต่กิจการ 

ซ้ือขายสินคา้ ไม่ตอ้งมีขั้นตอนในการผลิตสินคา้  ดงันั้น จึงมีสินคา้คงเหลือประเภท  คือ สินคา้ส าเร็จรูป แต่

กิจการอุตสาหกรรม มีสินคา้คงเหลือ  4 ประเภท คือ 

 1. วตัถุดิบทางอ้อม หรือวสัดุโรงงาน (Indirect Material Inventory or Factory Supplies Inventory) 

หมายถึง วตัถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ ใชใ้นการผลิตจ านวนไม่มาก 
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 2. วตัถุดิบทางตรง  (Direct Material Inventory)  หมายถึง วตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ 

 3. สินคา้ระหวา่งผลิต หรืองานระหวา่งท า (Goods in Process Inventory or Work in Process 

Inventory)  หมายถึง สินคา้ที่ไดผ้ลิตแลว้ แต่ยงัไม่เสร็จเรียบร้อย เม่ือเร่ิมงวดบญัชีใหม่ก็จะถูกน ามาผลิตต่อ 

 4. สินคา้ส าเร็จรูป (Finish Goods Inventory) หมายถึง สินคา้ส าเร็จรูปที่ผา่นกระบวนการผลิตใน

ขั้นตอนต่าง ๆ แลว้ พร้อมที่จะน าออกจ าหน่าย 

   

 ตวัอยา่งสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมและสินคา้คงเหลือของกิจการซ้ือขายสินคา้ แสดงได ้

ดงัตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม และกิจการซ้ือขายสินคา้ 

กิจการอุตสาหกรรม (โรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า) กิจการซ้ือขายสินค้า (ขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป) 

สินคา้คงเหลือมี 4 ประเภท คือ 
1. วสัดุโรงงาน  ไดแ้ก่  ดา้ย   กระดุม 
2. วตัถุดิบทางตรง ไดแ้ก่ ผา้ที่ใชใ้นการตดัเยบ็ 
3. สินคา้ระหวา่งผลิต ไดแ้ก่ เส้ือผา้ที่ยงัตดัเยบ็ไม่เสร็จ 
4. สินคา้ส าเร็จรูป ไดแ้ก่ เส้ือผา้ที่ตดัเยบ็เสร็จแลว้     
แต่ยงัไม่ไดจ้  าหน่าย 

สินคา้คงเหลือ คือ เส้ือผา้ที่ซ้ือมาจ าหน่าย ส่วนที่
คงเหลือในวนัส้ินงวด 

 

ความแตกต่างของกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินค้า 

 จากรายละเอียดที่กล่าวมากระบวนการด าเนินกิจกรรมและการปฏิบติังานด้านบญัชีของกิจการ

อุตสาหกรรมหรือกิจการผลิต  กบักิจการซ้ือขายสินคา้ มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแสดงได ้ดงัตาราง 1.2 

ตารางที่ 1.2  เปรียบเทียบความแตกต่างของกิจการอุตสาหกรรม และกิจการซ้ือขายสินคา้ 

กิจการอุตสาหกรรม กิจการซ้ือขายสินค้า 
1. ซ้ือวตัถุดิบมาผลิตสินคา้เพือ่จ  าหน่าย 1. ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปมาเพือ่จ  าหน่าย 
2.สินคา้คงเหลือปลายงวด 4 ชนิด คือ วสัดุโรงงาน
วตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งผลิต สินคา้ส าเร็จรูป  

2. สินคา้คงเหลือปลายงวดชนิดเดียว คือ สินคา้
ส าเร็จรูป 

3. มีการจดัท างบตน้ทุนผลิต เพือ่แสดงตน้ทุนผลิต
และตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 

3. ไม่มีการจดัท างบตน้ทุนผลิต 
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สรุป  

       กิจการอุตสาหกรรม (Manufacturing Firm) เป็นกิจการที่จดัหาวตัถุดิบมาแปรสภาพเพื่อให้ได้

สินคา้ส าเร็จรูป โดยมีตน้ทุนแรงงานและค่าใชจ่้ายในการผลิตมาสนับสนุน   ในการประกอบธุรกิจสามารถ

ด าเนินกิจการในรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัจ ากดั ก็ได ้  กิจการอุตสาหกรรมมี

ความแตกต่างจากกิจการซ้ือสินคา้มาจ าหน่าย  ไดแ้ก่  ขั้นตอนในการจดัหาสินคา้ สินคา้คงเหลือของกิจการ

อุตสาหกรรมมี 4 ประเภท  วสัดุโรงงาน วตัถุดิบ สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป ส าหรับกิจการซ้ือ

ขายสินคา้มีเพยีงประเภทเดียว คือ สินคา้ส าเร็จรูปที่เหลือจากการจ าหน่ายในวนัส้ินงวด  การจดัท างบตน้ทุน

การผลิตซ่ึงมีเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรม 

 

    ศัพท์บัญชี 

 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 

1 Manufacturing Firm    กิจการอุตสาหกรรม 
2 Single Proprietorship    กิจการเจา้ของคนเดียว 
3 Partnership    กิจการหา้งหุน้ส่วน 
4 Limited Company     กิจการบริษทัจ ากดั 
5 Inventory     สินคา้คงเหลือ   
6 Finished Goods     สินคา้ส าเร็จรูป 
7 Goods in Process     สินคา้ระหวา่งผลิต 
8 Work in Process     งานระหวา่งท า 
9 Indirect Material Inventory     วตัถุดิบทางออ้ม  
10 Factory Supplies Inventory     วสัดุโรงงาน 
11 Direct Materials     วตัถุดิบทางตรง 
12 Direct Labor      ค่าแรงงานทางตรง 
13 Manufacturing Overhead      ค่าใชจ่้ายการผลิต 
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ใบงานเร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 
2. รูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 3.   ลกัษณะของการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
       4.    องคป์ระกอบของตน้ทุนผลิต 

5.   สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

6. ความแตกต่างระหวา่งกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มละ 3 คน 

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มรับผดิชอบในหวัขอ้ ดงัน้ี 

2.1 ความหมาย รูปแบบ และลกัษณะของกิจการอุตสาหกรรม 

2.2 องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิต 

2.3 สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

2.4 ยกตวัอยา่งกิจการอุตสาหกรรมมา 2 กิจการ พร้อมทั้ง สินคา้คงเหลือของกิจการ

อุตสาหกรรมที่น ามาแสดง ทั้ง 2 กิจการ 

3. ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยที่ 1 และคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุดวทิยาลยั  และ อินเตอร์เน็ต  ร่วมกนัศึกษา และสรุป และน าเสนอกลุ่มละ 

10 นาที 

4. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

5. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

6. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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การประเมินผล 

ที่ รายการประเมิน 4 3 2 1 
1 การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     
2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา     
3 ส่ือที่ใชป้ระกอบการน าเสนอ     
4 รูปแบบการน าเสนอชดัเจน เขา้ใจง่าย     
5 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ     

 

ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

เกณฑ์การประเมนิ 

 4 = ดีมาก 3 =  ดี  2  =  ปานกลาง  1   =    ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยที ่1 เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักจิการอตุสาหกรรม 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 

 ก.   เป็นกิจการที่ซ้ือสินคา้มาจ าหน่าย 

 ข. เป็นกิจการที่ซ้ือวตัถุดิบมาเพือ่ท  าการจ าหน่าย 

       ค. เป็นกิจการที่จดัตั้งในรูปแบบของบริษทัจ ากดัเท่านั้น 

       ง. เป็นกิจการที่ซ้ือวตัถุดิบมาเพือ่ผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

2.  กิจการในขอ้ใดถือเป็นกิจการผลิต 

ก. โรงแรมเซ็นทรัล            ข. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

ค. เซเวน่อีเลฟเวน่                                ง. บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั 

3.   กิจการอุตสาหกรรม สามารถด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ยกเวน้ขอ้ใด 

       ก.  บริษทัจ ากดั                ข.  สมาคม 

       ค.  หา้งหุน้ส่วน                 ง.  กิจการเจา้ของคนเดียว  

4.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิต 

  ก. วตัถุดิบ  

ข. ค่าแรงงาน  

ค. วสัดุโรงงาน 

ง. ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 

5. กิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้เหมือนกนัในขอ้ใด 

 ก. สินคา้คงเหลือ            ข. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 ค. งบตน้ทุนการผลิต           ง. การค านวณตน้ทุนขาย 
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6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

ก. สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต วสัดุส านกังาน  วตัถุดิบ   

ข. วตัถุดิบ วสัดุโรงงาน งานระหวา่งท า   สินคา้ส าเร็จรูป 

 ค. สินคา้ส าเร็จรูป วสัดุส านกังาน  สินคา้ระหวา่งผลิต  วตัถุดิบ 

ง. สินคา้ส าเร็จรูป งานระหวา่งท า  สินคา้ระหวา่งผลิต วสัดุโรงงาน 

7.  ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางตรงในการผลิตน ้ าตาลทราย 

ก. ออ้ย                                                                ข. น ้ า 

ค. เกลือ                                                                       ง. ผงฟอกสี 

8.  ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบทางออ้มในการผลิตรองเทา้ 

ก. หนงั                                                                 ข. ผา้ 

ค. ดา้ย                                                                       ง. กระดาษ 

9.  Goods in Process หมายถึงขอ้ใด   

 ก. วตัถุดิบทางตรง     ข. วตัถุดิบทางออ้ม 

 ค. สินคา้ระหวา่งผลิต     ง. สินคา้ส าเร็จรูป 

10.  การค านวณตน้ทุนของสินคา้ในกิจการผลิตสินคา้ไดม้าจากขอ้ใด 

 ก. งบแสดงฐานะการเงิน           ข. งบก าไรขาดทุน 

 ค. งบตน้ทุนการผลิต         ง.  งบกระแสเงินสด 
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      แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย หน่วยที่ 1 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

  1. จงอธิบายความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
 2.  จงอธิบายรูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
3. จงอธิบายลกัษณะของการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 
4. องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตมีก่ีประเภท อะไรบา้ง อธิบาย 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
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5. สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมมีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
6. จงอธิบายขอ้แตกต่างระหวา่งกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือขายสินคา้ได ้

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. …….. 
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ตอนที่ 2    จงฝึกปฏิบัติตามค าส่ัง 

แบบฝึกหัดที่  1.1 

ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

   .............1.  สินคา้ระหวา่งผลิต ก. Manufacturing Firm 

   .............2.  งานระหวา่งท า ข. Single Proprietorship 
   .............3.  วตัถุดิบทางออ้ม  ค. Partnership 
   .............4.  วสัดุโรงงาน ง. Limited Company 
   .............5.  วตัถุดิบทางตรง จ. Inventory 
   .............6.  ค่าแรงงานทางตรง ฉ. Finished Goods 

   .............7.  ค่าใชจ่้ายการผลิต ช. Goods in Process 
   .............8.  กิจการอุตสาหกรรม ซ. Work in Process 
................9.  กิจการเจา้ของคนเดียว ฌ. Indirect Material Inventory 
................10.กิจการหา้งหุน้ส่วน ญ. Factory Supplies Inventory 
................11.กิจการบริษทัจ ากดั ฎ. Direct Materials 
................12.สินคา้คงเหลือ   ฏ. Direct Labor 
................13.สินคา้ส าเร็จรูป ฐ. Manufacturing Overhead 
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แบบฝึกหัดที่  1.2 

ค าช้ีแจง  :  จงท าเคร่ืองหมาย  ( )  หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกตอ้ง  และท าเคร่ืองหมาย  (  )  หนา้ขอ้ที่ 

    เห็นวา่ผดิ  

     1. กิจการอุตสาหกรรมเป็นกิจการซ้ือวตัถุดิบมาจ าหน่าย 

     2.  กิจการอุตสาหกรรมสามารถด าเนินธุรกิจไดใ้นรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียวเท่านั้น 

     3.  สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมและกิจการซ้ือสินคา้เพือ่จ  าหน่ายมีความแตกต่างกนั 

     4.  งบตน้ทุนผลิตมีเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น 

     5.  ดา้ยเป็นวตัถุดิบทางตรงในโรงงานทอผา้ 

     6.  งานระหวา่งท า คือ สินคา้คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 

     7.  ค่าขนส่งออกเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต 

     8.  เงินเดือนหวัหนา้คุมคนงานที่ผลิตสินคา้คอืค่าแรงงานทางตรง 

     9.  ตน้ทุนผลิตสินคา้ของกิจการอุตสาหกรรม คือ วตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และ       

                       ค่าใชจ่้ายการผลิต  

     10.  งบตน้ทุนการผลิตเป็นงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 
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แบบฝึกหัดที่ 1.3 

จงยกตวัอยา่งตน้ทุนผลิตของกิจการต่อไปน้ี 

ข้อ กิจการอุตสาหกรรม วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

1. เฟอร์นิเจอร์ ไม ้ คนงานช่างไม ้ ตะปู ,  สี , ค่าน ้ าค่าไฟ,  

หวัหนา้คุมคนงาน 

2. ตดัเยบ็เส้ือผา้ 

 

   

3. น ้ าตาลทราย 

 

   

4. กระเป๋าหนงั 

 

   

5. ผลไมก้ระป๋อง 

 

   

6. กระดาษ 

 

   

7. น ้ ามนัปาลม์ 

 

   

8. รองเทา้กีฬา 

 

   

9. น ้ าอดัลม 

 

   

10. เสน้ก๋วยเต๋ียว 
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