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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นธุรกิจท่ีมีพนกังานจ านวนมากและ

มีประสบการณ์โดยในวชิาชีพ มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีและงบการเงินใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีก าหนด 
ซ่ึงการจดัท าบญัชีและงบการเงินน้ี จะท าใหกิ้จการทราบผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินและ
ความมัน่คงของกิจการ โดยทีมงานท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในงานการจดัท า
บญัชีท่ีถูกตอ้งไดต้ามมาตรฐาน น าส่งภาษีไดต้รงเวลาท่ีก าหนดไวจ้ะลดความเส่ียงในภาระภาษีจาก
กรมสรรพากรรวมถึงขอ้มูลแนวทางการบญัชีท่ีจะช่วยในการตดัสินใจในรูปแบบต่างๆของผูบ้ริหาร
ไดดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

 
จากการท่ีไดป้ฏิบติังานการท าบญัชี ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS ใน  บริษทั แอล .

พ.ีเอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบวา่นกัศึกษาฝึกงานและหนกังานท่ี
เร่ิมงานใหม่ อาจจะไม่มีทกัษะความรู้ ความเขา้ใจในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีอยา่งเช่ียวชาญ
จึงท าใหป้ระสบปัญหาในการ บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS จึงส่งผลใหก้าร
ท างานมีความผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีและเกิดความล่าชา้ขาดประสิทธิในการท างาน เพราะตอ้ง
สูญเสียเวลาในการเรียนรู้วธีิในการใชง้านของโปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS 

 
ดงันั้น  จึงจดัท าโครงานการท าบญัชีโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS จากความรู้

ความเขา้ใจและประสบการท่ีไดรั้บ จากฝึกงานโดยน าเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และน าไปใชใ้น
การท างานไดจ้ริง 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 
  1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัท าบญัชีการรับรู้รายได้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการบนัทึกขอ้มูลรายได ้

  1.2.3 เพื่อน าความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานอนาคต 



2 

 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 

 1.3.1 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าบญัชีดว้ยโปรแกรม SYmainRMS 

 1.3.2 จดัหมวดหมู่เพื่อการบนัทึกบญัชี 

 1.3.3 เป็นแนวทางในการเลือกใชโ้ปรแกรม SYmainRMS 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 1.4.1 ท าใหเ้กิดความช านาญใหก้บัผูใ้ช้โปรแกรม SYmainRMS 

 1.4.2 ท าใหเ้รียนรู้วธีิการจดัหมวดหมู่เอกสาร และการบนัทึกบญัชี 

 1.4.3 ช่วยในการลดเวลาและขั้นตอนในการท างาน 

 1.4.4 ท าใหพ้ฒันาทกัษะในการท างานดา้นวชิาชีพบญัชี จากการปฏิบติังานจริง  
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายได ้(Revenue) หมายถึง กระแสเขา้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Inflow of Economic 

Beneflt) ก่อนหกัค่าใชจ่้ายท่ีกิจการไดรั้บหรือคา้งรับ ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรม

ตามปกติของกิจการเม่ือกระแสเขา้นั้นส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนท่ี

ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของกิจการ เงินท่ีกิจการเรียกเก็บแทนบุคคลท่ีสามการรับรู้

รายได ้

(RevenueRecognition) หมายถึงการรวบรวมรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีเขา้เป็นส่วน

หน่ึงของงบก าไรขาดทุน ดงันั้น เม่ือกิจการมีการรับรู้รายไดจ้ะตอ้งปฏิบติั คือ จะตอ้งน ารายการหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีนั้นไปบนัทึกบญัชีเป็นรายได ้และน ารายไดด้งักล่าวไปค านวณก าไรสุทธิในงบ

ก าไรขาดทุน 

2.1 การรับรู้รายได้ของธุรกจิมีดังต่อไปนี้ 

1. การรับรู้รายไดข้องธุรกิจขายสินคา้ 

การรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขครบทุกขอ้ดงัน้ี  

1.1 กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
              1.2  กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึงกระท า หรือ
ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
              1.3  กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
  1.4  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการ
บญัชีนั้น 
              1.5  กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนมาจากรายการบญัชีนั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 
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2. การรับรู้รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการ การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์
เง่ือนไขครบทุกขอ้ดงัน้ี 

2.1 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
             2.2  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชี
นั้น 
             2.3  กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
             2.4  กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ี
จะเกิดข้ึนเพื่อท าใหร้ายการบญัชีนั้นเสร็จสมบูรณ์ 

3. การรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล การรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปัน
ผลท่ีเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการ จะรับรู้รายไดเ้ม่ือเขา้เง่ือนไขครบทุกขอ้ดงัน้ี  

3.1  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการ
บญัชีนั้น 
             3.2   กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ การรับรู้รายไดอ่ื้นของ
ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล จะปฏิบติัการรับรู้รายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. รับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ีย รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริงของสินทรัพย ์
              2. รับรู้รายไดค้่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
              3. รับรู้รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

 ในการจดัท าสหกิจศึกษาคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสาร ทฤษฏี หรือแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

เพิ่มเติม ประกอบการจดัท าโครงงานสหกิจ ดงัน้ี 

 1.ขั้นตอนการบนัทึกบญัชี 
 2.การจดัท าบญัชีรายได้ 
 3.การแยกเอกสาร 
 4.การจดัเก็บเอกสาร 
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2.2 ขั้นตอนการบันทกึบัญชี 

 1. รับเอกสารจากฝ่ายการเงิน โดยเอกสารนั้นจะถูกส่งมาจากนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละ
โครงการซ่ึงจะรวมรวมเอกสารส่งมาใหท้างฝ่ายการเงินในส านกังานใหญ่ทุกรอบทุกๆเดือน เพื่อท่ี   
จะจดัท างบการเงินของแต่เดือน เพื่อรอผูส้อบบญัชีมาตรวจสอบ  

 2. เอกสารนั้นจะแบ่งเป็น บุคคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษี  และ บริษทั บริษทันั้นจะตอ้งเสีย
ภาษีใหก้บักรมสรรพากร โดยใชภ้าษี หกัณท่ีจ่าย  ภ.ง.ด.53 

 3. การบนัทึกขอ้มูลลงในระบบนั้น จะตอ้งน าเอกสารท่ีไดจ้ากฝ่ายการเงินมา บนัทึกลงใน
ระบบโดยทางฝ่ายการเงินจะระบุเลขท่ีใบน าฝากมาใหใ้นเอกสารเพื่อท่ีจะใหฝ่้ายทางบญัชีไดบ้นัทึก
เลขท่ีใบน าฝากจากรายไดข้องบริษทัลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อขอเลขท่ีเอกสารมา เพื่อท่ีจะรัน
เลขเอกสารใหถู้กตอ้งตามในระบบโดยมีวธีิ ดงัน้ี 

 3.1 บนัทึกเอกสารลงในฐานขอ้มูลเพื่อขอเลขท่ีเอกสารของแต่ละชุด เช่น B2016070001 

 3.2 ปร้ินเอกสารในระบบตามเลขท่ี B2016070001  เพื่อท่ีจะน าเลขท่ีขา้ง Batchในมาเขียน
มือลงในแต่ละเอกสารแลว้จดัเรียงเอกสารใหถู้กตอ้งตามใบท่ีปร้ินมา 

 

 

รูปภาพท่ี 2.1 การแสดงเลขท่ีเอกสารตาม B2016070001 
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2.3 เอกสารทีใ่ช้ในการบันทกึบัญชี 

 บุคคลธรรมดา 
 1.ใบเสร็จรับเงิน 
 2.ใบก ากบัภาษี 
 3.ส าเนาใบก ากบัภาษี 
 4.หลกัฐานการโอนเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน , เช็คโอนเงิน 
 5.ใบเสนอราคา 
 

นิติบุคคล 
 1.ใบเสร็จรับเงิน 
 2.ใบก ากบัภาษี 
 3.ส าเนาใบก ากบัภาษี 
 4.ใบแจง้หน้ี 
 5.หลกัฐานการโอนเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน , เช็คโอนเงิน 
 6.ใบหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53) 
 
2.4 การจัดท าบัญชีรายได้ 

 การจดัท าบญัชี  (Book Keeping) คือ  การจดัท าบญัชีท่ีแสดงใหเ้ห็นวธีิการจดบนัทึก  การ

วเิคราะห์รายการคา้  ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารมีความเขา้ใจวา่ธุรกิจมีก าไรหรือขาดทุน  ช่วยในการตดัสินใจ

ในอนาคต 

ตน้ทุน หมายถึง ทรัพยสิ์นทั้งหลายท่ีน ามาลงไวข้ณะท่ีแรกเร่ิมด าเนินการ และน ามาลง

เพิ่มเติมภายหลงั ตน้ทุนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเงินสดอยา่งเดียว อาจเป็นส่ิงของอยา่งอ่ืนดว้ยก็ได้  เช่น 

วสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน สินคา้ ยานพาหนะ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เวลาในการปฏิบติังาน ค่าเส่ือม

ราคาของอุปกรณ์ 

             ราคาขาย หมายถึง ราคาสินคา้หรือบริการท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงอาจไดเ้งินมากกวา่หรือนอ้ยกวา่

ตน้ทุนก็ไดใ้นการก าหนดราคานั้นมกัจะยดึปัจจยัเก่ียวขอ้งหลายประการ เช่น ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์

สภาวะการแข่งขนั ความตอ้งการของตลาดราคาทัว่ไป เป็นตน้ 
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ตารางสรุปแบบฯ 
และก าหนดเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย 

ตารางท่ี 2.1 แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินไดพ้ึง
ประเมินตาม

ประมวลรัษฎากร 

ผูถู้กหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่าย 

ก าหนดเวลายืน่
แบบ 

หมายเหตุ 

ภ.ง.ด.1 ม.40(1)(2) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 
ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีอยูใ่น
หรือนอกประเทศ
ไทย 

ภ.ง.ด.2 ม.40(1)(2) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่ วนัท่ี1 
มกราคม-
กุมภาพนัธ์ของปี
ถดัไป 

สรุปการจ่ายเงิน
ไดม้าตรา40(1)(2)-
ของปีท่ีผา่นมา
ภาคเอกชน 

ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) ม.40(1)(2) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่ วนัท่ี1 
มกราคม-
กุมภาพนัธ์ของปี
ถดัไป 

สรุปการจ่ายเงิน
ไดม้าตรา40(1)(2)-
ของปีท่ีผา่นมาของ
หน่วยงานรัฐ 

ภ.ง.ด.2 ม.40(3)(4) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 
ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีอยูใ่น
หรือนอกประเทศ
ไทย 

ภ.ง.ด.2ก ม.40(4) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-31 
มกราคมของปี
ถดัไป 

สรุปการจ่ายเงิน
ไดม้าตรา40(4)
ของปีท่ีผา่นมา 

ภ.ง.ด.3 ม.40(5)(6)(7)(8) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 
ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีอยูใ่น
หรือนอกประเทศ
ไทย 
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ภ.ง.ด.3ก ม.40(5)(6)(7)(8) ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-31 
มกราคมของปี
ถดัไป 

หน่วยงานรัฐ สรุป
การจ่ายเงินได้
น าส่งสรรพากร 

ภ.ง.ด.53 ม.40(2)(3)(4) 
(5)(6)(7)(8) 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินไดท่ี้
ประกอบ
กิจการใน
ประเทศไทย 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 
ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกั
ประกอบการใน
ไทย 

ภ.ง.ด.54 ม.40(2)(3)(4) 
(5)(6)  
ม.40(8)กรณี
จ าหน่ายก าไร 

บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคลท่ีตั้งตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ
และมิได้
ประกอบ
กิจการในไทย 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 
ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

น าส่งภ.ง.ด.54 
เป็นรายฉบบัของ
ผูรั้บเงินได ้

 

 

2.5 วธีิการท าในการบัญชีรายได้ 

 1.น าเอกสารท่ีไดจ้ากการเงินมา ท่ีมีเลขใบน าฝากกบัเลขใบกบัก าภาษี 

 2.น าเลขท่ีจากใบน าฝากไปดูขอ้มูล Batch รายได ้แลว้น าเลขท่ีนั้นมาเขียนมือลงในเอกสาร 

 3.จดัเรียงเลขท่ีเอกสารตามในเอกสารขอ้มูล Batch เป็นชุดๆ 

 4.จดัเก็บเอกสารลงกล่องเพื่อรอการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
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2.6 เอกสารทีป่ระกอบในการท าบัญชีรายได้  

1.ใบเสร็จรับเงิน 

 

รูปภาพท่ี 2.2  ใบเสร็จรับเงิน 
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2. ใบก ากบัภาษี 
 

 
รูปภาพท่ี 2.3  ใบก ากบัภาษี 

 
3. หลกัฐานการโอนเงินหรือเช็ค 

 
รูปภาพท่ี 2.4  หลกัฐานการโอนเงิน 
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4. ใบเสนอราคา 
 

 

รูปภาพท่ี 2.5  ใบเสนอราคา 
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5. หนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

 

รูปภาพท่ี 2.6  หนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
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2.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าบัญชี 

 1. กิจการสามารถควบคุมและดูแลทรัพยสิ์นได ้
 2. กิจการไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอเพื่อน ามาใชใ้นการบริหาร 
 3. กิจการทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการจดบนัทึก 
 5. บุคคลภายนอกสามารถทราบขอ้มูลทางการเงินเพื่อใชป้ระโยชน์ในการตัดสินใจดา้นการ               

ลงทุน ซ้ือ-ขายสินคา้ 

2.8 การแยกเอกสาร  

 การแยกเอกสารก่อนท่ีจะจดัเก็บลงกล่องรอการตรวจสอบนั้นจะตอ้งแยกเป็นชุดใครชุดมนั

เพื่อง่ายต่อการหาและแกไ้ขก่อนท่ีจะจดัเก็บเอกสารนั้นจะไดค้นท าบญัชีจะตอ้งตรวจสอบให้

เรียบร้อยก่อนขั้นแรกแลว้ถึงจะไปส่งใหห้วัหนา้แผนกบญัชีตรวจสอบอีกรอบเพื่อขอลายเซ็น

รับรองวา่เอกสารถูกตอ้งตามหลกับญัชี เม่ือเราไดล้ายเซ็นเรียนร้อยแลว้เราถึงจะจดัเก็บเอกสารได้ 

 ขั้นตอนในการแยกเอกสาร  

 บุคคลธรรมดา 
 1.ตรวจสอบเอกสารวา่ครบตามหลกัการบริษทัหรือไม่ 
 2.ตรวจสอบเลขท่ี ช่ือ และจ านวนเงิน เอกสารวา่เรียงครบตาม ชุดเอกสารหรือไม่  
  
 นิติบุคคล 

1.ตรวจสอบเอกสารวา่ครบตามหลกัการบริษทัหรือไม่ 
 2.ตรวจสอบเลขท่ี ช่ือ และจ านวนเงิน เอกสารวา่เรียงครบตาม ชุดเอกสารหรือไม่  
 3.แยกใบหกั ณ ท่ีจ่าย ใบท่ี1 ออกจากเอกสารเพื่อจดัเก็บลงแฟ้มใบหกั ณ ท่ีจ่าย เพื่อรอเวลา
น าภาษีกรมสรรพากร และ จดัท าเอกสารเราถูกหกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เตรส เพื่อรอการตรวจสอบ 
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2.9 การจัดเกบ็เอกสาร 

การตรวจสอบบญัชีนั้นมีจุดมุ่งหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบการเงินจะน างบการเงินท่ีผา่น

การตรวจสอบแลว้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมัน่ใจ ค าถามก็คือ กระบวนการตรวจสอบบญัชีจะน าไปสู่

จุดมุ่งหมายดงักล่าวไดห้รือไม่ และล าพงัการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีนั้นจะ

สามารถท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวไดจ้ริงหรือ ก็ตอ้งยอ้นกลบัมาดูวา่ แลว้กระบวนการ

ตรวจสอบบญัชีนั้น ผูส้อบบญัชีตอ้งท าอะไรกนับา้งเพื่อน าไปสู่ความเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีวา่งบ

การเงินท่ีตนตรวจสอบนั้นแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ซ่ึงท าให้

ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นไดว้า่งบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนนั้นขดักบัขอ้เทจ็จริง อนัเป็น

สาระส าคญัและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดอยากตั้งขอ้สังเกตคือ ไม่วา่

บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน างบการเงินไปใชจ้ะคาดหวงัต่อการท างานของผูส้อบบญัชีไว ้

อยา่งไรก็ตาม ทา้ยท่ีสุด ผูส้อบบญัชีก็คงสามารถใหค้วามเช่ือมัน่ไดใ้นระดบัท่ีวา่ "งบการเงินท่ีจดัท า

ข้ึนนั้นไม่มีส่ิงท่ีขดักบัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป" 

เท่านั้น ค าท่ีส าคญัท่ีสุดในรายงานของผูส้อบบญัชี จึงหนีไม่พน้ค าวา่ "ขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคญั" ซ่ึงหมายความวา่ ผูส้อบบญัชีไม่ไดบ้อกวา่งบการเงินถูกตอ้งทั้งหมด และโดย

ธรรมชาติของมนุษยค์งไม่มีใครสามารถใหค้  ารับรองในเร่ืองใดๆ แบบไร้ขอ้ยกเวน้ได ้ดงันั้น ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบังบการเงินก็ไม่ควรคาดหวงัวา่ ผูส้อบบญัชีจะสามารถใหค้  ารับรองวา่งบการเงินถูกตอ้ง

ทั้งหมดได ้

การท่ีงบการเงินถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญันั้น แปลวา่ อาจมีรายการเล็กรายการนอ้ย

ท่ีบนัทึกไวไ้ม่ถูกตอ้ง แต่รายการเหล่านั้นเป็นรายการท่ีไม่มีสาระส าคญั ซ่ึงก็จะไม่ท าใหผู้ใ้ชง้บ

การเงินตดัสินใจผดิพลาดจากขอ้ผดิพลาดเล็กๆ นอ้ยๆ เหล่านั้น การท่ีทุกบริษทัตอ้งมี Audit ก็

เพราะวา่ ระบบการจดัการท่ีดี จะตอ้งเป็นระบบท่ีตรวจสอบตนเองได ้และพร้อมท่ีจะใหค้นอ่ืน

ตรวจสอบ การ Audit คือการประเมินเทียบกบัเกณฑ ์(บางอยา่ง) ไม่ไดบ้อกวา่ถูกหรือผดิ การ Audit 

มีหลายระดบัดว้ยกนัแลว้แต่วตัถุประสงค ์เช่น 

1. Compliance audit คือการตรวจเทียบกบักฏกฏิกา กฏหมาย ขอ้บงัคบั ส่วนใหญ่จะเนน้วา่
ตรงตามหรือไม่  

2.Implemented audit คือการตรวจการน าลงไปใชง้าน วา่ใชจ้ริงตามท่ีก าหนดหรือไม่ เช่น
การตรวจสอบวตัถุดิบ (ท าหรือไม่) 
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3.Achievment audit คือการตรวจเพื่อบอกวา่บรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้
หรือไม่  

4.Risk audit คือการตรวจเพื่อประเมินภาพใหญ่วา่องคก์รเส่ียงดา้นใดบา้ง   
 

การตรวจสอบทั้ง 4 ประเภทน้ีสามารถใชไ้ดก้บัธุรกิจ ราชการ ทุกรูปแบบ สามารถใช้

ตรวจสอบการจดัการ การเงิน บญัชี การตลาด การบริหารจดัการ ทรัพยากรบุคคล หลายๆคน 

ปัจจุบนัน้ีท่ีเป็น Auditor เขา้ใจผดิวา่การ audit น้ีผลลพัทคื์อการใหคุ้ณ ใหโ้ทษ แต่วตัถุประสงคแ์ท้

ท่ีจริงไม่ใช่ แต่เป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่อง โดยอาศยัเหตุผล ตรรกะ และการปรึกษาหารือร่วมกนั ใน

ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบมากกวา่ การ audit จะตอ้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มกบัองคก์ร มากกวา่ การ

สร้างปัญหาหรือความขดัแยง้ในองคก์ร Auditor ไม่ควรถือดีวา่รู้มากและเป็นผูต้รวจ ตรรกะท่ีเป็น

เหตุเป็นผลมากกวา่จะท าใหเ้ราสามารถแกปั้ญหาได้ 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

ท่ีอยู ่1168/109 ชั้น36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทมฯ  
10120  Tel : 02-285-5011-6 Fax : 02-285-5017  
เวบ็ไซด ์http://www.lpn.co.th 
เวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี 8.30 -18.00  วนัศุกร์ 8.30 -17.30 
 
 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั  แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

http://www.lpn.co.th/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริหารหลกัขององค์กร  

บริษทั  แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นอาคารชุดพกั

อาศยั ในกลุ่มเป้าหมายระดบักลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต ้แนวทาง “ ชุมชนน่าอยู ่”  ดว้ยการ

ด าเนินการตาม วถีิ “องคก์รคุณค่า” เพื่อการพฒันา และเติบโต อยา่งย ัง่ยนืโดยค านึงถึงความสมดุล

ของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  อีกทั้งยงัค านึงถึงความ

รับผดิชอบ  ต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมดว้ยการด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  

วถีิ แอล.พี.เอน็. ประกอบดว้ยคุณค่า 2 เสาหลกั คือ  “การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง” และ “การ

ยอมรับนบัถือผูมี้ส่วน ไดเ้สีย” โดยมีองคป์ระกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “CLASSIC” ซ่ึงเป็น

แนวทางบูรณาการในการด าเนินธุรกิจท่ีทุกองคาพยพ ของบริษทัยดึถือและน าไปปฏิบติั ซ่ึงพฒันา

ไปเป็นค่านิยม องคก์ร (LPN VALUES) และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เกิดเป็น วถีิ แอล.พี.เอน็ (LPN 

WAY) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหก้าร ด าเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ และขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ “การพฒันาและเติบโต อยา่งย ัง่ยนื” 

1. C ( Collaboration ) - ร่วมมือร่วมใจ การร่วมมืออยา่งเป็น หน่ึงเดียวกนั ของบุคลากร  
2. L ( Lateral Thinking ) - คิดนอกกรอบ การคิดใหม่ท่ี แตกต่างจากเดิมโดยไม่กงัวลถึง 
                                           อุปสรรค  
3. A ( Alliances ) - ปิยมิตร การใหค้วามส าคญักบั พนัธมิตรทางธุรกิจ อนัยาวนาน 
4. S( Speed ) - รวดเร็ว มุ่งมัน่ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันากระบวนการท างานโดยการ  
                        คิดเร็ว ท าเร็ว 
5. S ( Service Minded) - ใจบริการ การใหบ้ริการต่อลูกคา้ดว้ยการดูแลเอาใจใส่ 
6. I ( Integrity ) - คุณธรรม การด าเนินการใดๆดว้ยความ ซ่ือสัตย ์ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  
7. C ( Cost Awareness ) - บริหารตน้ทุน การตระหนกัถึง การบริหารตน้ทุนทุกส่วนงาน  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารขององคก์รบริษทั  แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 นาย วนัทสิทธ์ิ  เขียวเซ็น   ต าแหน่งงาน   พนกังานบญัชี 

ลกัษณะงานทีม่อบหมาย  

1. จดัท าบญัชี รายได ้ของบริษทั 
2. ท าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและเรียง เพื่อ น าไปลดหยอ่นภาษี 
3. ท าใบเบิกเงินสดยอ่ย ใหก้บัพนกังาน 
4. ท าใบเบิกเงินทดลองจ่าย แลว้ส่งการเงิน 
5. ท าเอกสารกลบั vat  
6. แยกเอกสาร ใบสั่งซ้ือ และเก็บเขา้แฟ้ม 
7. เรียงเอกสารต่างๆ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 นาง  ณภทัร   ทว้มสากล      ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 

14 สัปดาห์  

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 การรวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
คดัเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีน่าสนใจ พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลและขั้นตอนการท างานของ

รายงาน จากพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาขอ้มูลและท าความเขา้ใจ ในการด าเนินงานนั้นมีขั้นตอน
อะไรบา้งและจดัท าเอกสารตามล าดบั 
 
3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

เม่ือผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษาของบริษทัจากการสอบถาม และ
ปฏิบติังานจริง ผูจ้ดัท าจึงวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อท าความเขา้ใจเอกสาร
และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัท ารายงาน 
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3.7.3 การออกแบบระบบงาน 
ออกแบบขั้นตอนในการท างาน โดยเรียงเน้ือหาในแต่ละขั้นตอนในการท างานใหมี้เน้ือหา

ท่ีกระชบัมากข้ึนเขา้ใจง่าย 
 

3.7.4 การจดัท าหรือพฒันาระบบ 
ร่างรูปแบบรายงาน โดยการรวบรวมขอ้มูลและร่างเน้ือหาตามล าดบัความส าคญั ใหเ้ขา้ใจ

ง่ายและใชง้านไดจ้ริง ตามท่ีเน้ือหาโครงการสหกิจศึกษาก าหนด  
 

3.7.5 การทดสอบและสรุปผล 
ผูจ้ดัท าน าผลบนัทึกขอ้มูลปัญหาต่างๆ ท่ีวเิคราะห์รวบรวมขอ้มูลท่ีท าใหเ้กิดปัญหาและ

อุปสรรคในการท างานตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาโครงการสหกิจศึกษา 
 
3.7.6 การจดัท าเอกสาร 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวทางการเขียนรายงานโครงการสหกิจศึกษา แลว้น ามาเขียนเป็นรูปเล่ม
รายงานฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อภาควชิาบญัชี 

 
3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1.รวบรวมความตอ้งการ 
2.วเิคราะห์ระบบ 
3.ออกแบบระบบ 
4.พฒันาระบบ 
5.ทดสอบระบบ 
6.จดัท าเอกสาร 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 
 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Samsung 
 2.เคร่ือง Printer 
 3.เคร่ืองคิดเลข 

4.กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
 
 ซอฟต์แวร์ 
 1.โปรแกรม Microsoft Word 
 2.โปรแกรม Microsoft Power Point 
 3.โปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 รายได้ของบริษัทที่ได้รับผดิชอบในการปฏิบัติงาน  

1. เงินค่าจา้งท าความสะอาดของแม่บา้น 

 

4.2 ข้ันตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกไอดีพาสเวร์ิดของผูใ้ชง้านโปรแกรมและเลือกฐานขอ้มูล 

 

รูปภาพท่ี 4.1 ภาพแสดงการเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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ขั้นตอนท่ี 2 เลือกบริษทัท่ีตอ้งการจะบนัทึกขอ้มูล 

 

รูปภาพท่ี 4.2 ภาพแสดงการเขา้ใชง้านโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 3 น าเอกสารท่ีไดจ้ากการเงินมาบนัทึกเขา้ระบบรายไดเ้พื่อประมวลผลเลขท่ีเอกสารโดย
การเขา้ระบบ GL ›รายงานประจ าวนั›ประมวลผลเลขท่ีเอกสาร 

 

รูปภาพท่ี 4.3 ภาพแสดงการเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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ขั้นตอนท่ี 4 เลือกระบบการรับช าระอ่ืนๆ(FN) › เลือกเอกสารเป็นใบก ากบัภาษี ›ลงมาเลือกท่ีวนัท่ี
เกิดรายงานในเดือนๆนั้น › กดประมวลผล  

 
รูปภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงการเขา้เลือกระบบประมวลผลเลขท่ีเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 5 เลือกระบบงานท าความสะอาด(CL) › เลือกเอกสารเป็นใบก ากบัภาษี › กดประมวลผล 

 

รูปภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงการเขา้เลือกระบบประมวลผลเลขท่ีเอกสาร 
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ขั้นตอนท่ี 6  GL › รายงานประจ าวนั › Transfer รายการจากระบบเขา้ Batch เพื่อออกเลขท่ีเอกสาร 

 

รูปภาพท่ี 4.6 ภาพแสดงการออกเลขท่ีเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 7  เลือกงวดเดือนของเอกสารในเดือนท่ีจะบนัทึก แลว้ ลงไปท่ีช่อง เอาเฉพาะใบเลขท่ีใบ
น าฝากแลว้ต๊ิกช่องมีเลขท่ีเพื่อท่ีรันเลขท่ีใบน าฝากลงในระบบ 

 

รูปภาพท่ี 4.7 ภาพแสดงการออกเลขท่ีเอกสาร 
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ขั้นตอนท่ี 8 เลือกช่องเลขท่ีใบน าฝาก แลว้พิมพเ์ลขท่ีใบน าฝากแลว้ต๊ิกเลือกรายการนั้นแลว้กดตกลง 
แลว้ไปไปกด Refresh ในช่องรูปสายฟ้าสีเหลืองขวาบนสุด 

 

รูปภาพท่ี 4.8 ภาพแสดงการออกเลขท่ีเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 9 น าเลขท่ีใบน าฝากท่ีเราเลือกไวท้ั้งหมดมาประมวลผลโดยกดท่ีช่อง ประมวลผล 

 

รูปภาพท่ี 4.9 ภาพแสดงการออกเลขท่ีเอกสาร 
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ขั้นตอนท่ี 10 ไดเ้ลขท่ีเอกสารของแต่ละชุดท่ีเรียกวา่ Batch แลว้จดเลขท่ีไวเ้พื่อท่ีจะน าไปปร้ินใน
ขั้นตอนต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.10 ภาพแสดงการออกเลขท่ีเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 11 การปร้ินเอกสาร Batch โดยการเขา้ระบบ GL › รายงาน › รายงานขอ้มูลBatch

 

รูปภาพท่ี 4.11 ภาพแสดงการปร้ินเลขท่ีเอกสาร 
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ขั้นตอนท่ี 12 เลือกงวดเดือนท่ีตอ้งการปร้ิน › เลือกประเภท (R เงินรับ) › Batch No ท่ีเราจดไวแ้ลว้
กดเลือก › แลว้ลงมาเลือกช่องท่ีเขียนวา่เรียงตามแลว้ เลือกช่อง2 เลขท่ีใบส าคญั แลว้เลือกกระดาษ
แนวนอนแลว้กดปร้ินเอกสาร 

 

รูปภาพท่ี 4.12 ภาพแสดงการปร้ินเลขท่ีเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 13 พอปร้ินเอกสารเสร็จขั้นตอนต่อไปคือรันเลขท่ีเอกสารตามใบน าฝากลงตามทีละใบ
แลว้เรียงเอกสารเป็นชุดๆ เพื่อท่ีจะจดัเก็บเอกสารรอผูต้รวจสอบบญัชีมาตรวจเอกสาร  

 

รูปภาพท่ี 4.13 ภาพแสดงการปร้ินเลขท่ีเอกสาร 
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บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผล 
 การปฏิบติังานในบริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ในส่วนผูพ้นกังาน

บญัชี ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานส่วนการท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS และเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบเอกสาร และสามารถเอาไปใชป้ระโยชน์ในการท างานในอนาคตได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นทฤษฏี 

 1.1 ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนและเขา้ใจการท างานต่างๆของ การท างานหลงัจากการเขา้ร่วม 
โครงการสหกิจในหน่วยงานท่ีไดป้ฏิบติังาน ท าใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของการ
ท างานบญัชีในหน่วยงานนั้นๆ 
 1.2 ไดท้ราบถึงขั้นตอนการลงบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SYmainRMS และได้

รู้จกัเอกสารต่างๆของแต่และงบและการจดัเก็บเอกสาร 

2. ดา้นปฏิบติั 

 2.1 ไดเ้รียนรู้โปรแกรมส าหรับการท างานการบญัชีตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 2.2 ไดเ้ขา้ใจระบบการท างานในรูปแบบของบริษทั 
 2.3 ไดเ้รียนรู้ในการปฏิบติังานในบริษทั เช่น จดัท าเอกสาร พิมพเ์อกสาร ถ่ายเอกสาร 

สแกนงาน และเดินเอกสาร 

3. ดา้นสังคม 

 3.1 ไดรู้้จกัการวางตวัต่อหวัหนา้และพนกังานในบริษทั มากข้ึน 
 3.2  ไดเ้รียนรู้การใชชี้วติประจ าวนัของพนักงานจริงๆ 

4. ดา้นพฒันาบุคลิกภาพ 

 4.1 มีระเบียบวนิยัในการท างาน และเร่ืองการแต่งตวัใหเ้หมาะสมกบัการท างาน 
 4.2 ไดรู้้จกัเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ  
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5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

 1. เน่ืองจากไดป้ฏิบติังานจริงคร้ังแรก จึงไม่มีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน จึงท าให้

การท างานในช่วงแรกๆนั้นงานเสร็จชา้กวา่ก าหนด และยงัมีขอ้ผดิพลาดในการท างาน พอเราได้

คุน้เคยกบัโปรแกรม และไดรั้บค าแนะน าจากพวกพี่ในแผนกถึงจะท างานไดดี้ข้ึนตามระยะเวลา 

 2. เน่ืองจากการปฏิบติังานท่ีไดรั้บหมอบหมายนั้นตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบสูงมาก 

ท าใหก้ารท างานนั้นล่าชา้มาก และ มีขอ้ผดิพลาดในการส่งการใหห้วัหนา้ตรวจสอบ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. เน่ืองจากไดป้ฏิบติังานในคร้ังแรกๆ อาจท างานไดไ้ม่เตม็ท่ีเพราะเกิดจากการเป็น

พนกังานใหม่ และเกิดขอ้ผดิพลาดในการท างานไดง่้าย จึงใชว้ธีิการแกโ้ดยการท าความเขา้ใจและ

จดบนัทึกการท างาน โดยประกอบกบัสอบถามขอ้สงสัยกบัพนกังานพี่เล้ียง 

 2. ควรมีการจดัอบรมโปรแกรมส าเร็จรูป SYmainRMS ใหก้บัพนกังานใหม่ท่ีเขา้มาท างาน

ไดเ้รียนรู้เบ้ืองตน้ก่อนการท างานจริง เพราะวา่จะไดล้ดเวลาการท างานในการท างานจริงเน่ืองจาก

การไม่คุน้ชินกบัโปรแกรม และถา้มีความช านาญในโปรแกรมนั้นแลว้ก็จะสามารถท างานได้

รวดเร็วมากยิง่ข้ึนกวา่ตอนเขา้มาท างานในช่วงแรกๆ 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานของสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. มีนกัศึกษาฝึกงานมาช่วยปฏิบติังาน ท าใหล้ดค่าจา้งพนกังานลดลง 
 2. ไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนมานั้นมาประยกุตก์บัการท างานจริง 
 3. ไดรู้้จกัขั้นตอนการท างานวา่เป็นอยา่งไร 
 4. ท าใหเ้รามีความรู้และมีความอดทนต่อความกดดนัในการท างาน 
 5. ไดรู้้ถึงปัญหาของงานและวธีิแกไ้ข 
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5.4.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. นกัศึกษามีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนอ้ย ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 
 2. ปัญหาความล่าชา้ของเอกสาร เน่ืองจากมีขอ้ผิดพลาดของเอกสารตน้ทาง และลูกคา้ส่ง
เอกสารมาล่าชา้กวา่ก าหนด หรือไม่ครบถว้นท าใหก้ารท างานล่าชา้และไม่ต่อเน่ือง 
 3. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์
ในการท างาน จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ 
 4. ปัญหาในดา้นการส่ือสารกบัพนกังานแต่ละแผนกและการใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษทัควรจะมีนโยบาย เร่ืองการส่งเอกสารมาส านกังานใหญ่มาใหต้รงกบัก าหนดเพื่อ
การบนัทึกบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 2. ควรน าสมุดมาจดขั้นตอนในการท างานและวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท่ีจะได้
ท างานไดร้วดเร็วและไม่มีขอ้ผดิพลาด 
 3. ถา้สงสัยหรือมีอุปสรรคใ์นการท างาน ควรปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงทนัที เพราะวา่จะไดไ้ม่
เกิดความล่าชา้ในการท างาน 
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