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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
 หน้ีสินอาจแบ่งตามระยะเวลาท่ีจะครบก าหนดของการช าระหน้ีในอนาคต ไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวยีน การจดัประเภทหน้ีสินมีความส าคญัต่อการ
วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการการวดัสภาพคล่องของกิจการ โดยผูใ้ชง้บการเงินอาจพิจารณาจาก
เงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ ซ่ึงค านวณไดจ้ากการน าสินทรัพยห์มุนเวยีนลบดว้ย หน้ีสินหมุนเวยีน 
หรืออาจพิจารณาจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน ซ่ึงค านวณไดจ้ากการน าสินทรัพยห์มุนเวยีนหาร
ดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน ดงันั้นหากกิจการจดัประเภทหน้ีสิน ไม่ถูกตอ้งจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเกิด
ความเขา้ใจผดิพลาดเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการได ้ ในบทน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัความหมายของ 
หน้ีสิน การรับรู้หน้ีสินในงบการเงิน การจดัประเภทของหน้ีสิน การบนัทึกบญัชีหน้ีสิน และการ
แสดงรายการหน้ีสินในงบการเงิน 
 หน้ีสิน หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้น คาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดงันั้นหน้ีสินจึงเป็นผลของรายการและเหตุการณ์บญัชีท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ใน
อดีตก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั ในปัจจุบนัท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินนั้นใหห้มดไปในอนาคตอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยท่ีภาระผกูพนั 
 การช าระหน้ีสิน หรือภาระผกูพนัในปัจจุบนัอาจท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น การจ่ายเงินสด 
การโอนสินทรัพยอ่ื์น การใหบ้ริการของกิจการในอนาคต การเปล่ียนภาระผกูพนัเดิมเป็นภาระ
ผกูพนัใหม่โดยการก่อหน้ีสินใหม่เพื่อช าระหน้ีสินเดิม เป็นตน้ ตวัอยา่งรายการรับรู้หน้ีสิน เช่น ใน
กรณีท่ีกิจการซ้ือสินคา้หรือไดรั้บบริการมา หากมิไดจ่้ายช าระทนัทีผลจากรายการดงักล่าวจะท าให้
เกิดหน้ีสินข้ึน การรับเงินกูย้มืจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินจะท าใหเ้กิดหน้ีสิน หรือภาระผกูพนั
ในการจ่ายคืนเงินกูใ้นอนาคต กรณีท่ีกิจการขายสินคา้โดยมีการรับประกนัหลงัการขายอาจตอ้งรับรู้
ค่าซ่อมแซมสินคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็นหน้ีสินของกิจการ โดยการประมาณการหน้ีสิน ภายใต้
สัญญารับประกนัท่ีเกิดจากการขายในอดีตโดยหน้ีสินมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. หน้ีสินหมุนเวยีน เร่ืองการน าเสนองบการเงิน ไดก้ าหนดการจดัประเภท หน้ีสิน หมุนเวยีน
เม่ือหน้ีสินนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
1.1     คาดวา่จะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ 
1.2     มีวตัถุประสงคห์ลกัไวเ้พื่อคา้ 
1.3     ถึงก าหนดช าๆระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบดุล 



2 
 

 1.4 กิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนการช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุล หน้ีสินท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ใหจ้ดัประเภทเป็น หน้ีสิน
ไม่หมุนเวยีน 
 ดงันั้น หน้ีสินหมุนเวยีนจึงหมายถึง หน้ีสินหรือภาระผกูพนัท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 12 
เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุลหรือเป็นหน้ีสินท่ีกิจการคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินนั้นภายในรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการการช าระหน้ีสิน หรือภาระผกูพนัอาจท าไดห้ลายลกัษณะ 
เช่น การจ่ายเงินสด การจ่ายช าระดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีน การโอนสินทรัพยอ่ื์น การใหบ้ริการของ
กิจการในอนาคต การเปล่ียนภาระผกูพนัเดิมเป็นภาระผกูพนัใหม่โดยการก่อหน้ีสินอ่ืนข้ึนใหม่เพื่อ
ช าระหน้ีสินเดิม เป็นตน้ 
 หน้ีสินหมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ี
ในงบดุล เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน  หน้ีสิน 
หมุนเวยีนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้โดยปกติหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการจ่ายช าระหน้ีสินนั้น แต่เน่ืองจากหน้ีสินหมุนเวยีนเป็น
หน้ีสินระยะสั้น มีก าหนดระยะเวลาในการช าระหน้ีภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุลหรือ
ภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ ท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดกบั
จ านวนกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่ายช าระไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั จะบนัทึกบญัชีหน้ีสิน
หมุนเวยีนดว้ยจ านวนกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินนั้น 

2. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนหรืออาจเรียกวา่หน้ีสินระยะยาว 
คือหน้ีสินหรือภาระผกูพนัท่ีมีระยะเวลาการช าระนานเกินกวา่ 12 เดือน หรือเกินกวา่หน่ึง
รอบระยะเวลาด าเนินงานปกติของกิจการ หรือกิจการคาดวา่จะช าระหน้ีนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่รอบระยะเวลาด าเนินงานปกติหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะ
ยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน หุน้กูต้ ัว๋เงินจ่ายระยะยาว 
หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน ประมาณการหน้ีสินเงินบ านาญ หน้ีสินเงินทุนเล้ียงชีพและบ าเหน็จ
เป็นตน้หน้ีสินไม่หมุนเวยีนหรือหน้ีสินระยะยาว จะบนัทึกบญัชีดว้ยมูลคา้ปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการจ่ายช าระหน้ี 

ควำมหมำยและประเภทของลูกหนี้ 
 ความหมายของลูกหน้ีตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2546 มีดงัน้ี 
 ลูกหน้ี (หมายถึง สิทธิเรียกร้องอยา่งหน่ึงของเจา้หน้ีในการท่ีจะใหช้ าระหน้ีดว้ยเงินสดหรือ
ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน โดยคาดหมายวา่จะไดรั้บช าระเตม็จ านวนเม่ือถึงก าหนดช าระ ลูกหน้ีจดัเป็น
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สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงของกิจการและควรแสดงในงบการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บนัน่ก็คือ
จ านวนท่ีคาดหมายวา่จะเก็บได ้
ประเภทของลูกหนี้ 
 ลูกหน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1.ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจและจะมีช่ือบญัชี
แตกต่างกนัไดต้ามประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์หมายถึง บญัชีระหวา่งธนาคารท่ีมี
ดอกเบ้ีย เงินใหสิ้นเช่ือ และดอกเบ้ียคา้งรับ  
2. ลูกหน้ีอ่ืน ๆ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ เช่น ลูกหน้ีและ
เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการและลูกจา้ง เงินใหย้มืแก่บริษทัในเครือและบริษทัร่วม รายไดอ่ื้น เป็นตน้ 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีจ่ายช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ีการคา้ – รับช าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีการคา้ 

1.2.22  เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานเสมือนเป็นพนกังานของสถานประกอบการ 
1.2.300เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งสถาน

ประกอบการและสถานศึกษา 
1.2.440เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพจาก

การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ศึกษาการบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปของส านกังานณรงคก์ารบญัชี และขั้นตอน

การมาปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ ส านกังานณรงคก์ารบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 

ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 และไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษาใหศึ้กษาและท ารายงาน เร่ือง  

‘ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีจ่ายช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ีการคา้-รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้’  

1.4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1ไดศึ้กษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีจ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ีการคา้   –      รับช าระหน้ีจาก

ลูกหน้ีการคา้ 

 1.4.2 มีความพร้อม ท่ีจะปฏิบติังานเป็นพนกังาน ของสถานประกอบการ 

 1.4.3ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถานประกอบการ

และสถานศึกษา 

 1.4.4ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้ และไดรั้บประสบการณ์วชิาชีพจากการ

ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

สมชายหิรัญกติติ , ศิริวรรณเสรีรัตน์, 2542 : ในการด าเนินงานของกิจการจะมีทั้งการขาย
สินคา้ และใหบ้ริการโดยท่ีลูกคา้จ่ายช าระเป็นเงินสด และจ่ายช าระเป็นเงินเช่ือในขณะท่ีลูกคา้ยงั
ไม่ไดจ่้ายช าระค่าสินคา้ หรือบริการท าใหลู้กคา้มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายใน
อนาคตผูข้ายจะเรียกลูกคา้ท่ียงัไม่ไดช้ าระเงินวา่ ”ลูกหน้ี”  

ลูกหน้ี ( Receivable) หมายถึงสิทธิเรียกร้องไม่วา่จะเป็นในรูปของเงินสดสินคา้หรือบริการ
(นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต,2538,หนา้79) จากความหมายดงักล่าว ลูกหน้ีจึงเป็นสิทธิ
เรียกร้องของกิจการในการท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนช าระหน้ีหรือ ภาระผกูพนัท่ีมีต่อกิจการ โดยคาดหมาย
วา่จะไดรั้บการช าระหน้ีทั้งหมด 
ระบบบัญชีของลูกหนี้ 

กิจการสามารถจดัประเภทลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable หรือ Trade Accounts Receivable) หมายถึงลูกหน้ีท่ี
เกิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ (นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต,2544,หนา้ 72)
ดงันั้น ลูกหน้ีการคา้จึงเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการตามปกติของกิจการ 

ลูกหน้ีอ่ืน (Other Receivable) หมายถึงลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติ
ของธุรกิจ (นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต, 2544, หนา้72) ดงันั้นลูกหน้ีอ่ืนจึงเป็นลูกหน้ีท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการตามปกติของกิจการ 
การบันทกึบัญชีลูกหนี้ 

 กิจการจะบนัทึกบญัชีลูกหน้ีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการขายสินคา้หรือบริการ และวนัรับ
ช าระหน้ีจากลูกหน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

1. การบันทกึบัญชีลูกหนีใ้นวนัทีข่ายหรือให้บริการ 
กิจการจะบนัทึกลูกหน้ีและ รายไดด้ว้ยมูลค่าลูกหน้ีณวนัขายสินคา้ดว้ยราคาตามใบก ากบัสินคา้ก่อน
หกัส่วนลดเงินสด เม่ือกิจการมีการใหส่้วนลดสินคา้หรือ บริการกิจการจะบนัทึกบญัชีดว้ยมูลค่า
ลูกหน้ีสุทธิ หลงัจากหกัส่วนลดการคา้แลว้หากมีการรับคืนเน่ืองจากสินคา้ท่ีส่งไปไม่ตรงกบัท่ีลูกคา้
สั่งหรือสินคา้ช ารุดจะบนัทึกรายการรับคืน โดยเดบิตบญัชีรับคืนและส่วนลดเดบิตบญัชีภาษีขาย
และเครดิตบญัชีเงินสด/บญัชีลูกหน้ี 

2. การบันทกึบัญชีลูกหนีใ้นวนัทีรั่บช าระหนี้ 
ในการขายสินคา้หรือบริการท่ีเป็นเงินเช่ือกิจการอาจมีขอ้เสนอใหลู้กหน้ีมาจ่ายช าระหน้ีเร็วข้ึน โดย
การก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินหรือเง่ือนไขในการช าระหน้ี โดยใหส่้วนลดแก่ผูท่ี้มาช าระ
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ภายในวนัท่ีก าหนดการค านวณส่วนลดเงินสดจะค านวณจากยอดสุทธิหลงัหกัรายการรับคืน (โดย
ไม่รวมภาษีขาย) การใหส่้วนลดเงินสดจะท าใหกิ้จการไดรั้บช าระหน้ีต ่ากวา่จ านวนหน้ีท่ีมีอยูจ่ริง
กิจการจะบนัทึกการรับเงินจากการช าระหน้ีดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หลงัจากหกัส่วนลดเงินสดแลว้
จ านวนส่วนลดท่ีใหก้บัลูกหน้ีจะบนัทึกบญัชีโดยเดบิตบญัชีส่วนลดจ่าย 

3. การใช้คอมพวิเตอร์ในระบบบัญชีลูกหนี้ 
การใชค้อมพิวเตอร์ในระบบบญัชีลูกหน้ี เป็นการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในระบบบญัชีลูกหน้ีแทน
วธีิการท าดว้ยมือช่วยใหก้ารท างานมีความถูกตอ้งแม่นย  า กิจการสามารถตามเก็บช าระหน้ีได้
รวดเร็วตามล าดบัช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและบริหารเงินสดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบบญัชีลูกหน้ีมีหนา้ท่ี จดัการใหข้อ้มูลในการบริหารทราบถึงรายละเอียดของลูกหน้ีจ านวน
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระระยะเวลาท่ีลูกหน้ีคา้งช าระตลอดจนการเคล่ือนไหวของบญัชีของลูกหน้ี 

รายงานท่ีจดัท าข้ึนจากโปรแกรมส าเร็จรูป ในระบบบญัชีลูกหน้ี จะประกอบดว้ยตวัอยา่ง
รายงานดงัต่อไปน้ี 

- รายงานวิเคราะห์การขาย 
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- รายงานการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 

ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(Account Payable: AP) 
 การจดัการระบบบญัชีเจา้หน้ีหรือระบบซ้ือเป็นเร่ืองส าคญั  ถา้มีการจดัการเอกสารท่ีดีจะ
เกิดความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงัช่วยให้กิจการสามารถตรวจสอบและควบคุมความ
เป็นไปในกิจการได ้ จะคน้หาภายหลงัก็สะดวก  ซ่ึงการวางระบบบญัชีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ  มี
ขอบเขตดงัน้ี 

1.การซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  พสัดุการผลิต  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไป
ตามระเบียบของการจดัซ้ือ 
2. การับของมีการตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพ  ตรงกบัการสั่งซ้ือ 
3. การจ่ายเงิน ตอ้งมัน่ใจวา่เป็นสินคา้ตามวธีิการและระเบียบของการจดัซ้ือ 
4. ของท่ีไดรั้บมาแลว้มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม 

 1.บันทกึรายละเอยีดก าหนดเบือ้งต้น 
หมายถึงก าหนดรายละเอียดก่อนใชง้านการก าหนดเพียงคร้ังแรก เม่ือท าการติดตั้งโปรแกรม

ใหม่ก าหนดประเภทเอกสารเช่น PCH จ่ายเป็นเงินสด, PCQ จ่ายเป็นเช็คตั้งรหสัเจา้หน้ี,รหสั
ธนาคารเลขท่ีเอกสารแต่ละประเภทรูปแบบรายงานก าหนดเอง 

 2.บันทกึการตั้งเจ้าหนี้ 
หมายถึงเม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการซ้ือเช่ืออ่ืนๆไดรั้บเครดิตกบัผูข้ายเช่นเครดิต 30, 60 วนัและท า

การตั้งเจา้หน้ีเพื่อควบคุมการ์ดเจา้หน้ีรายละเอียดการตั้งหน้ีดงัน้ี 
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- บนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆของกิจการท่ีตอ้งการใหมี้ผลต่อการ์ดเจา้หน้ี 
- สามารถอา้งอิงเอกสารจากใบสั่งซ้ือเพื่อบนัทึกการตั้งเจา้หน้ีอ่ืนๆ 
- สามารถก าหนดวนัจ่ายช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีได ้
- สามารถตั้งหน้ีต่างประเทศโดยแยกอตัราแลกเปล่ียนแต่ละประเทศแตกต่างกนัออกไป 
- สามารถตั้งหน้ีแบบมีใบก ากบัภาษีและไม่มีใบก ากบัภาษี 
- สามารถบนัทึกรายละเอียดสินคา้หรือบริการไดไ้ม่จ  ากดัรายการ 
- สามารถพิมพแ์กไ้ขแบบฟอร์มตั้งเจา้หน้ีจากระบบไดก้ าหนดรายงานของแต่ละกิจการได ้
3. จ่ายช าระหนี้ 

 หมายถึง เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาจ่าย จากรายการตั้งเจา้หน้ี หรือค่าใชจ่้ายประจ าวนั
สามารถแบ่งตามการ าระได ้2 ประเภท รายละเอียดการช าระหน้ี ดงัน้ี 

3.1 จ่ายช าระโดยดึงรายการจากการตั้งการ์ดเจา้หน้ีตอ้งมีการตั้งเจา้หน้ี 
 3.2 จ่ายช าระแบบไม่ตั้งหน้ีหรือค่าใชจ่้ายประจ าวนัจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดรายการท่ีตอ้ง
จ่ายทนัทีจ่ายช าระโดยดึงรายการจากการตั้งการ์ดเจา้หน้ี 

- สามารถดึงรายการจากการตั้งเจา้หน้ีไดม้ากกวา่ 1 รายการ 
- สามารถจ่ายช าระไดไ้ม่เตม็จ านวนเงินได ้

จ่ายช าระแบบไม่ตั้งหน้ีหรือค่าใชจ่้ายประจ าวนั 
- สามารถสั่งพิมพแ์บบฟอร์มออกจากระบบไดเ้ช่นใบส าคญัจ่ายเช็คหรือเงินสด 
- สามารถสั่งพิมพภ์าษีเงินไดห้กัณท่ีจ่ายพร้อมมีแบบฟอร์มหนงัสือรับรองหกัณท่ีจ่าย 
- สามารถสั่งพิมพห์นา้เช็คไดทุ้กธนาคารและก าหนดต าแหน่งของเช็คไดเ้อง 
-สามารถบนัทึกบญัชีแยกประเภทใหอ้ตัโนมติัโดยน าเลขท่ีบญัชีจากการก าหนดเจา้หน้ี
เบ้ืองตน้ 
- ระหวา่งการบนัทึกขอ้มูลไม่ตอ้งท าการแกไ้ขเลขท่ีบญัชีใหม่ 
- สามารถบนัทึกสินคา้และบริการไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนรายการ 
- สามารถดูก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนได ้
- สามารถท ารายละเอียดภาษีหกัณท่ีจ่ายได ้
4. พมิพ์เช็คหมายถึงรายละเอียดช่ือ , จ านวนเงิน , วนัท่ีสั่งจ่ายรับโอนขอ้มูลจากการช าระ

เจา้หน้ี 
- สามารถโอนรายการเขา้สู่ระบบCheque and Bank  
- สามารถพิมพล์งหนา้เช็คไดทุ้กธนาคารก าหนดต าแหน่งพิมพไ์ด ้
- สามารถแกไ้ขช่ือในกรณีท่ีตอ้งการสั่งจ่ายเป็นช่ือบุคคล 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ส ำนกังำนณรงคก์ำรบญัชี 

 ท่ีตั้งเลขท่ี44/6-7 ถ.เจริญกรุง 31 ตลำดนอ้ย สัมพนัธวงศ ์ 
   กรุงเทพฯ 10100 

โทรศพัท ์: 02-236-8744 
โทรสำร :  02-266-8650 
E-mail :narongaccounting.co.th 
เวลำท ำกำรวนัจนัทร์ - วนัศุกร์เวลำ 8.30 น.-17.00น. 
 

 
 

รูปที ่3.1 แผนท่ีส ำนกังำนณรงคก์ำรบญัชี 
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3.2ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
ทีมงำนบญัชี ของเรำเป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นผูท้  ำบญัชีตำม พรบ.กำรบญัชี และพร้อม

ใหบ้ริกำรอยำ่งมืออำชีพ ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมเพื่อก ำหนดรูปแบบของรำยงำนทำงบญัชีท่ี
ตอ้งกำร และใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลทำงบญัชีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์กบัองคก์ร
สูงสุด ลดภำระในกำรควบคุมและบริหำรงำนดำ้นบญัชี เช่น กำรลำออกของพนกังำนบญัชี กำรข้ึน
เงินเดือนหรือจ่ำยโบนสัแก่พนกังำนบญัชีเพื่อจูงใจในกำรท ำงำน หรือ กำรจ่ำยเงินเดือนสูง ส ำหรับ
พนกังำนบญัชีท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นบญัชีและภำษีอำกร เพื่อใหไ้ดง้บกำรเงินท่ีถูกตอ้งและ
เช่ือถือได ้ และมีกำรจดัท ำอยำ่งถูกตอ้งตำม พรบ.กำรบญัชี และประมวลรัษฎำกร เพื่อประหยดัภำษี
อำกรและลดควำมเส่ียงในกำรถูกสรรพำกรตรวจสอบ สำมำรถจดัท ำ สอบทำน และยืน่แบบภำษี
อำกรของธุรกิจไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ทนัต่อเวลำ 

ส ำนกังำนณรงคก์ำรบญัชี ใหบ้ริกำรงำนอยำ่งมีคุณภำพซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้มุ่งมัน่ปฏิบติังำน
ใหส้ ำเร็จอยำ่งมีคุณภำพตรงต่อเวลำพฒันำบุคลำกรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
มีบริกำรของบริษทั 

3.3. รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

รูปที ่3.2 แผนผงัองคก์ร 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษทัมีบุคลำกรทั้งหมด 12คนประกอบดว้ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 5คน
และทีมงำน 7 คน 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. นำงสำวจิรำพชัร กล่ินสมร ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีฝ่ำย 7 
2. นำงสำวสุธีรำ  วำสนกมล ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีฝ่ำย 1 

ลกัษณะการท างาน 
 เร่ิมจำกคดัแยกเอกสำร ออกเป็นหมวดต่ำงๆ เช่น ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบั

ภำษีใหต้รวจสอบดูวำ่เอกสำรท่ีจะตอ้งใชค้รบทุกเดือนหรือไม่แลว้ขำดอะไรบำ้งหลงัจำกนั้นเอำ
เอกสำรมำใส่รหสัเพื่อท่ีจะเอำไปใชใ้นกำรบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมส ำเร็จรูปเม่ือเตรียมเอกสำร
เรียบร้อยแลว้น ำเอกสำรทั้งหมดมำบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมส ำเร็จรูปต่อมำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของกำรบนัทึกขอ้มูลและพิมพใ์บส ำคญัรับ-ใบส ำคญัจ่ำยเพื่อจดัเก็บเอกสำรเขำ้แฟ้มของบริษทันั้นๆ
เช่นแฟ้มใบส ำคญัรับแฟ้มใบส ำคญัจ่ำยและเขำ้เล่มรำยงำนเพื่อส่งคืนบริษทัต่ำงๆ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
1. นำงสำวศิริพร  วงกิจศกัดำ  

ต ำแหน่งหวัหนำ้บญัชีฝ่ำย 7  
2. นำงสำวสุภตัรำ   เซ่ียงจง๊  

ต ำแหน่งหวัหนำ้บญัชีฝ่ำย 1  
3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลำปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 เป็นระยะเวลำ 
16 สัปดำห์ 

3.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษำหวัขอ้รำยงำน 

 ปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยพร้อมกบัศึกษำหวัขอ้รำยงำนท่ีเหมำะสมและปฏิบติัจริง 
2. เลือกหวัขอ้รำยงำน 

 โดยปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อเลือกหวัขอ้รำยงำน 
3. รวบรวมขอ้มูล 

สอบถำมพนกังำนท่ีปรึกษำถึงขอ้มูลตำมหวัขอ้รำยงำนและคน้ควำ้ในต ำรำท่ีเก่ียวขอ้ง และบนัทึก
กำรท ำงำนจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รำยงำน 

4. จดัท ำรำยงำน 
 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรเก็บขอ้มูลจริงในกำรปฏิบติังำน 

5. กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบติังำน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 

1.ปฏิบติังำนเพื่อหำหวัขอ้รำยงำน       
 2.เลือกหวัขอ้รำยงำน       
 3. วำงแผนรำยงำน       
 4. จดัท ำรำยงำน       
 5. น ำเสนอโครงกำร       

 
ตำรำงท่ี 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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บทที ่4 

 ในระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดเ้รียนรู้ ไดป้ฏิบติังานเก่ียวกบัระบบ

ทางดา้นบญัชี โดยวธีิการใชโ้ปรแกรม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติังานได้

ดงัน้ี 

ขั้นตอนการท างาน 

1. การแยกประเภทเอกสาร  

2. การเรียงล าดบัวนัท่ีและเลขท่ีเอกสาร 

3. การวเิคราะห์เอกสารตามรายการคา้ 

4. การบนัทึกบญัชี 

และในแต่ละงานท่ีไดรั้บผดิชอบนั้น  สามารถสรุปแผนแผนผงัไดโ้ดยยอ่ดงัน้ีคือ 
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1. การแยกประเภทเอกสาร 

2. การเรียงล าดับวนัทีแ่ละเลขทีเ่อกสาร 

 

3. การวเิคราะห์เอกสารตามรายการค้า 

รับเอกสาร
จากลูกค้า

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จา่ย 
NOVAT

เอกสารท่ีไม่มี vat หรือ
ไม่ไดน้ าส่งvat ในภพ.30
เช่น ค่ารับรอง ,ค่าไปรษณีย ์ 
ฯลฯ

ค่าใชจ่้าย 
VAT

เอกสารที่มี vat และน าสง่
vat ในภพ.30 เช่น ซือ้สนิค้า 
, วตัถดุิบ , คา่ไฟฟ้า   ฯลฯ

รายได้

รายได้
NOVAT

เอกสารที่ได้รับการยกเว้นการเสยีภาษี 
เช่น  สนิค้าสง่ออก,สนิค้าจากนิคม
อสุาหกรรมบางแหง่ ฯลฯ

รายได ้
VAT

เอกสารที่ มี vat และน าสง่ vat ใน
ภพ.30 เช่น รายได้ขายสนิค้า, รายได้
รับจ้าง ฯลฯ

• เรียง วนัท่ี เดือน ปี ตามล าดบัจากนอ้ยไปหามาก 
(เอกสารในการลงบญัชีจะใชไ้ดเ้ฉพาะเอกสารใน
ปีภาษีเท่านั้น  ถา้หากเป็นเอกสารก่อนปีภาษี  เช่น 
ปีภาษี59 เอกสารปี58 ถือเป็นคชจ.ตอ้งหา้ม  
ถา้เป็นเอกสารหลงัปีภาษีเช่น ปีภาษี 59เอกสาร
ปี60 ถือเป็น คชจ.ล่วงหนา้

วนัที่เอกสาร

•ถา้หากเป็นบิลขายกเ็รียงตามล าดบัท่ีกิจการก าหนด ถา้
หากเป็นบิลค่าใชจ่้ายหรือบิลซ้ือกก็ าหนดเลขข้ึนมา
ใหม่เพ่ือใหง่้ายต่อการคน้หา หรือเรียงล าดบัตามอกัษร
กไ็ด ้

เลขที่เอกสาร

ใบก ากบัภาษี 

( ซือ้ / ขาย )
ใบแจ้งหนี ้ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด

เป็นเอกสารท่ีกิจการไดรั้บ

จากผูข้าย(ใบก ากบัภาษีซ้ือ) 

และกิจการออกใหผู้ซ้ื้อ

(ใบก ากบัภาษีขาย)สามารถ

น าภาษีมูลค่าเพ่ิม มายืน่ใน

แบบภพ.30 ได ้(ช่ือ ท่ีอยู ่

และเลขประจ าตวัผูสี้ยภาษี

อากรถูกตอ้ง) 

 

เป็นเอกสารเก่ียวกบั

รายละเอียดหน้ีสิน ท่ีกิจการ

ไดรั้บจากผูข้าย และออกให้

ผูซ้ื้อเน่ืองจากเป็นการ ซ้ือ – 

ขายเช่ือ ซ่ึงยงัไม่ไดช้ าระ

เงิน (ไม่สามารถน าภาษีมูค่า

เพ่ิมมายืน่แบบภพ.30 ได ้

นอกจากเอกสารจะออกคู่

กบัใบก ากบัภาษี เช่น  

ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หน้ี) 

 

เป็นเอกสารท่ีผูซ้ื้อจะ

ไดรั้บเม่ือช าระเงินค่า

สินคา้แลว้ และผูข้ายจะ

ไดรั้บเม่ือลูกคา้น าเงินมา

ช าระค่าสินคา้ (ไม่

สามารถน าภาษีมูค่าเพ่ิม

มายืน่แบบภพ.30 ได ้

นอกจากเอกสารจะออกคู่

กบัใบก ากบัภาษี เช่น

ใบก ากบัภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน) 

เป็นเอกสารท่ีซ้ือ-ขาย

กนัเป็นเงินสด (ไม่

สามารถน าภาษีมูค่า

เพ่ิมมายืน่แบบภพ.30 

ได ้นอกจากเอกสารจะ

ออกคู่กบัใบก ากบัภาษี 

เช่นใบก ากบัภาษี/บิล

เงินสด) 
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4. การบันทกึบัญชี 

การบัญทกึบัญชีคชจ.หรือ
ซ้ือสินค้า

ใบก ากบัภาษี(ซ้ือ)

Dr.คชจ./ซ้ือสินคา้

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

Cr.เจา้หน้ีการคา้/เงิน
สด/ธนาคาร(ข้ึนอยูก่บัวา่
จะออกคู่กบัเอกสารชนิด
ใด)

ใบแจง้หน้ี(ซ้ือ)

Dr.คชจ./ซ้ือสินคา้

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืนไม่ได้

Cr.เจา้หน้ีการคา้

ใบเสร็จรับเงิน(ซ้ือ)

Dr.เจา้หน้ีการคา้

Cr.เงินสด/ธนาคาร

บิลเงินสด

Dr.คชจ./ซ้ือสินคา้

Cr.เงินสด

( ถา้ออกคู่กบัใบก ากบั
ภาษีก็จะมี Dr.
ภาษีมูลค่าเพ่ิมดว้ย )

การบัญทกึบัญชีรายได้
(ขายสินค้า,บริการ)

ใบก ากบัภาษี(ขาย)

Dr.ลูกหน้ีการคา้/เงินสด/
ธนาคาร

Cr.รายไดข้ายภาษีมูลค่าเพ่ิม

(ข้ึนอยูก่บัวา่จะออกคู่กบั
เอกสารชนิดใด)

ใบแจง้หน้ี(ขาย)

Dr.ลูกหน้ีการคา้

Cr.รายไดข้าย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอ
เรียกเก็บ

ใบเสร็จรับเงิน(ขาย)

Dr.เงินสด/ธนาคาร

Cr.ลูกหน้ีการคา้

บิลเงินสด

Dr.เงินสด

Cr.รายไดข้าย

( ถา้ออกคู่กบัใบก ากบั
ภาษีก็จะมี Cr.
ภาษีมูลค่าเพ่ิมดว้ย )
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายช าระหนีใ้ห้เจ้าหนีก้ารค้า – รับช าระหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า  

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัในส านกังานณรงคก์ารบญัชี คือ ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีจ่ายช าระ 

หน้ีใหเ้จา้หน้ีการคา้ – รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีรับช าระหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า  

ขั้นตอนท่ี 1   รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน /ใบก ากบัหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินจาก พนกังานฝ่าย 

บญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1  ตรวจสอบ วนั/เดือน/ปี ให ้ตรงกบัปีภาษีปัจจุบนัท่ีจดัท าอยู ่  
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ขั้นตอนท่ี  2    การเขา้สู่ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

  2.1  การเขา้สู่ระบบ 

 

2.2 หนา้หลกัของโปรแกรม 
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ขั้นตอนท่ี3การเขา้สู่เมนูระบบบญัชีลูกหน้ี 

3.1 กดเคร่ืองหมาย + เพื่อให้เลือกตามหมวดต่างๆ 
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3.2 กด + ท่ีระบบบญัชีลูกหน้ี(AR) 

3.3 ใส่รหสับญัชีลูกหน้ี กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 



18 
 

3.4 ไปยงั>ประเภทรับเงิน>เลือกประเภท เงินสด แลว้กรอกยอดช าระหน้ีตามบิล 

3.5 ไปยงั >คู่บญัชี เพื่อบนัทึกคู่บญัชี 
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3.6 กด บนัทึก SAVE เลขท่ีเอกสารรับเงินก็จะข้ึนอตัโนมติั เพื่ออา้งอิงในใบส าคญั 

ขั้นตอนท่ี4การสร้างใบส าคญั 

4.1 ออกมาหนา้เมนูหลกัและเลือก>ระบบบญัชีลูกหน้ี(AR)>ประมวลผล>สร้างชุดเอกสาร

และใบส าคญั 
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4.2 เลือก สร้างชุดเอกสาร 

4.3คลิกในช่อง รับช าระหน้ี (RV) กรอกปีปัจจุบนั งวดท่ี ตอ้งการรับช าระ (งวดท่ี 1 = 

มกราคม)> ดึงขอ้มูล (ขอ้มูลท่ีบนัทึกทั้งหมดจะปรากฏ)>ประมวลผล 
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4.4 หลงัจากการประมวลผล จะแสดงผลเช่นน้ี 

4.5เลือกพิมพใ์บส าคญั 
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4.6 คลิกเลือกตามชุดเอกสาร 

4.7 ใส่ช่อง AR เลือกชุดท่ีบนัทึกไว ้จะข้ึนเลขอา้งอิง > กด พิมพ(์รูปเคร่ืองปร้ิน) 
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4.8แสดงหนา้จอท่ีพิมพเ์สร็จ กด Print 
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 4.9  พิมพเ์อกสารท่ีตอ้งการออกมา  

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีจ่ายช าระหนีใ้ห้เจ้าหนีก้ารค้า – รับช าระหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า  
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ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัในส านกังานณรงคก์ารบญัชี คือ ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีจ่ายช าระ 

หน้ีใหเ้จา้หน้ีการคา้ – รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีจ่ายช าระหนีจ้ากเจ้าหนีก้ารค้า  

ขั้นตอนท่ี 1   รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน /ใบก ากบัหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินจาก พนกังานฝ่าย 

บญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1  ตรวจสอบ วนั/เดือน/ปี ให ้ตรงกบัปีภาษีปัจจุบนัท่ีจดัท าอยู ่ 

ขั้นตอนท่ี  2 การเขา้สู่ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดงัน้ี  
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  2.1  การเขา้สู่ระบบ 

 

2.2 หนา้หลกัของโปรแกรม 

 

ขั้นตอนท่ี3การเขา้สู่เมนูระบบบญัชีเจา้หน้ี 
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3.1 กดเคร่ืองหมาย + เพื่อให้เลือกตามหมวดต่างๆ 

 

3.2 กด + ท่ีระบบบญัชีเจา้หน้ี(AP)>รายงานประจ าวนั > บนัทึกการจ่ายช าระหน้ี 

3.3 ใส่รหสับญัชีเจา้หน้ี กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 
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3.4 ไปยงั>ประเภทจ่ายเงิน>เลือกประเภท เงินฝากธนาคาร แลว้กรอกยอดช าระหน้ีตามบิล

และเช็คยอดเงินตาม Statement  

3.5 ไปยงั >คู่บญัชี เพื่อบนัทึกคู่บญัชี 
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3.6 กด บนัทึก SAVE เลขท่ีเอกสารรับเงินก็จะข้ึนอตัโนมติั เพื่ออา้งอิงในใบส าคญั 

ขั้นตอนท่ี4การสร้างใบส าคญั 

4.1  ออกมาหนา้เมนูหลกัและเลือก> ระบบบญัชีเจา้หน้ี (AP)>ประมวลผล>สร้างชุดเอกสาร

และใบส าคญั 
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4.2 เลือก สร้างชุดเอกสาร 

4.3 คลิกในช่อง รับช าระหน้ี (RV) กรอกปีปัจจุบนังวดท่ีตอ้งการรับช าระ(งวดท่ี 1 = 

มกราคม)> ดึงขอ้มูล (ขอ้มูลท่ีบนัทึกทั้งหมดจะปรากฏ)>ประมวลผล 
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4.4. หลงัจากการประมวลผล จะแสดงผลเช่นน้ี 

 4.5เลือกพิมพใ์บส าคญั 
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4.6 คลิกเลือกตามชุดเอกสาร 

4.7ใส่ช่อง AP เลือกชุดท่ีบนัทึกไว ้จะข้ึนเลขอา้งอิง > กด พิมพ ์(รูปเคร่ืองปร้ิน) 
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4.8แสดงหนา้จอท่ีพิมพเ์สร็จ กด Print 
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4.9 พิมพเ์อกสารท่ีตอ้งการออกมา  
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน 
จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานในส านกังานณรงคก์ารบญัชีในต าแหน่งผูช่้วย

พนกังานฝ่ายบญัชีส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆดา้นดงัต่อไปน้ี 

ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ 
ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

1. ไดล้องใชชี้วติแบบคนท างานทัว่ไป ในเร่ืองของความอดทนและการปรับตวัเขา้
กบัสังคมและคนรอบขา้ง 
2.ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของสถานประกอบการเพื่อใหก้าร
ท างานสะดวกมากข้ึน 

  3. เพื่อใหส้ะดวกในการหาขอ้มูลท ารายงานสหกิจศึกษาอยา่งเขา้ใจและครบถว้น 
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1. ช่วยใหส้ถานประกอบการ   ไดรั้บค าแนะน าจากนกัศึกษาสหกิจศึกษา    วา่ท่ี

สถานประกอบการมีขอ้บกพร่องอยา่งไรบา้ง ไดส้อบถามความเห็นนกัศึกษาท่ี

มีต่อสถานประกอบการ 

2. ช่วยใหส้ถานประกอบการสามารถพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความสามารถ 

เขา้ท างานในสถานประกอบการไดช่้วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การด าเนินงานอยา่งรวดเร็วและช านาญเพราะนกัศึกษาท่ีผา่นการศึกษากบัทาง

สถานประกอบการแลว้จะมีประสบการณ์มากกวา่พนกังานท่ีจะเขา้มาใหม่

โดยไม่ไดผ้า่นการท างานจากสถานประกอบการน้ี 

3. ไดแ้บ่งเบาภาระหนา้ท่ีการท างานของพนกังาน ช่วยลดเวลาในการท างานและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานไดม้ากข้ึน 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
จากการปฏิบติังานจริงในคร้ังน้ีไดรั้บประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย และแตกต่างจาก

การเรียนในหอ้งเรียนและสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการท างานในอนาคต
ไดแ้ต่ในระหวา่งการปฏิบติังานไดมี้ปัญหา และอุปสรรคเกิดข้ึนในการท าน้ีมีระยะเวลาจ ากดัในการ
ปฏิบติังานท าใหเ้กิดปัญหาการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลไม่เพียงพอดงัน้ี 
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1.ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของการท างานเน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานจึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

2.ปัญหาความล่าชา้ของการท างานเน่ืองจากบางคร้ังมีความผดิพลาดของเอกสารหรือเอกสาร
ไม่ครบถว้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานไม่ต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะของโครงงาน 
จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงการ 

1. ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะไดท้นัตามก าหนดเวลา 
2.ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอน และวธีิการของการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีเพื่อให้การ

ท างานรวดเร็วและแม่นย  าข้ึน 
3.ควรปรับความเขา้ใจ และซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆเพื่อลด

ความผดิพลาดในการท างาน 

สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ประโยชน์ต่อตนเอง 
1. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี 
2. น าความรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 
3. รู้จกัตนเองมากข้ึน วา่มีความชอบงานบญัชีดา้นใด  

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
1.ช่วยประหยดัค่าจา้งพนกังาน  เพราะนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาไดป้ฏิบติังานเสมือน

พนกังานจริง 
2.สถานประกอบการมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจศึกษามากข้ึน 
3.ช่วยใหส้ถานประกอบการท างานประสบความส าเร็จเร็วมากข้ึน 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิฯศึกษา 
1.ปัญหาดา้นการปรับตวั การส่ือสาร และการศึกษาเรียนรู้กบัพนกังานในองคก์ร  
2.ไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนบ่อยคร้ังในระยะแรก ๆ   
3.การศึกษาการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปเกิดความสับสนในการใชง้านและเกิด

ขอ้ผดิพลาดบ่อยคร้ังในช่วงแรก  
ข้อเสนอแนะ 

1. ทางสถานประกอบการควรใหค้  าแนะน า , ความรู้เก่ียวกบังานท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษา
ตอ้งปฏิบติัก่อนการปฏิบติังานจริง 

2. ทางสถานประกอบการควรใหค้วามร่วมมือในการท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา และ
การมาร่วมประเมินการน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา 
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