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บทที ่     1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนั น้ี มีสถานประกอบการท่ีตอ้งทาํการจดทะเบียนกบักรมสรรพากร และตอ้งจดัทาํ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นประจาํทุกเดือนจึงมีความจาํเป็นและมีความสาํคญัในการ จาํแนกเอกสารให้

ถูกและการใชโ้ปรแกรม Formula winning เป็นตวัช่วยเพื่อความสะดวกต่อผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบ

และเสียภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้น และทนัตามกาํหนดเวลา 

           ผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํรายงานการจดัทาํขอ้มูลทัว่ไปของภาษีซ้ือ ภาษีขาย และวธีิการบนัทึก

บญัชีภาษีซ้ือ  -ภาษีขายโดยใชโ้ปรแกรม Formula winning รวมถึงการยืน่แบบภ.พ. 30 เพื่อเป็น

แนวทางในการจดัทาํท่ีถูกตอ้งและเป็นความรู้แก่ผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ ไป ทั้งน้ีจึงส่งผล

ใหล้ดความผดิพลาดในการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่มลดนอ้ยลงได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อตอ้งการศึกษาและทราบถึงความสาํคญัของกระบวนการจดัทาํบญัชี 

 เพื่อตอ้งการศึกษาขั้นตอนการจดัทาํภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 

 เพื่อตอ้งการศึกษาการจดัทาํบญัชีในระบบโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

FormulaWinning 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีมุ่งศึกษากระบวนการจดัทาํบญัชีภาษีซ้ือ-ขายโดยการเก็บ

รวบรวมเอกสารของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ศึกษาขั้นตอนการจดัทาํและยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

 

1.4   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 มีความเขา้ใจถึงหลกัการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

 สามารถใชโ้ปรแกรมทางการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ทาํใหส้ามารถรู้เร่ืองของการจดัทาํภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของการบัญชี  

การบญัชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บนัทึก จาํแนก และทาํสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง

เศรษฐกิจใน และขั้นสุดทา้ยของการทาํบญัชี คือการใหข้อ้มูลทางการเงิน  

 ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 

           1.   ทาํใหท้ราบถึงความเจริญเติบโตของกิจการ และประสบการณ์ในการทาํงาน  

           2.   ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ 

           3.  ใหผู้บ้ริหาร ใชข้อ้มูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตดัสินใจ 

4. ใหท้างฝ่ายบริหารทราบถึงขอ้บกพร่องในการดาํเนินงานท่ีผา่นมา  

 ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี 

  

 ผู้ถือหุ้น คือผูน้าํเงินมาลงทุนในกิจการ (ในรูปเงินสดหรือส่ิงของก็ได)้  

 เจ้าหนี ้เป็นผูท่ี้ใหกิ้จการกูเ้งิน ผูเ้ป็นเจา้หน้ีตอ้งการทราบความสามารถในการชาํระหน้ีของ

กิจการ 

 ผู้บริหาร  เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลตอบแทน ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งสนใจในผลประกอบการของ

กิจการรวมทั้งฐานะของกิจการ  

 คู่แข่งขัน ตอ้งการทราบเพื่อท่ีจะไดว้างแผนกาํหนดนโยบายของกิจการ 

 พนักงาน  ก็เพื่อการไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั รวมทั้งจะไดพ้ิจารณาถึง

ความมัน่คงของตวัเองในการทาํงานท่ีกิจการ 

 ลูกค้า หากลูกคา้ตอ้งการท่ีจะสั่งซ้ือสินคา้จากกิจการก็ตอ้งดูถึงความมัน่คงของกิจการ 
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วงจรบัญชี 

วงจรบญัชี หมายถึง ลาํดบัขั้นตอนของกระบวนจดัทาํบญัชี ซ่ึงสรุปแสดงเป็นรูปภาพไดด้งัน้ี 

 

 

 
ภาพที ่2.1 วงจรบญัชี 

 

 

จากภาพที ่2.1 ทาํให้เห็นถึงข้ันตอนการจัดทาํบัญชีดังนี ้

     1. การวเิคราะห์ของรายการค้า เร่ิมตน้จากเอกสารมาวเิคราะห์ 

     2.บันทกึสมุดรายวนั  เป็นการนาํผลการวเิคราะห์รายการคา้ มาบนัทึกในสมุดรายวนั และ

เรียงลาํดบัตามวนัท่ีก่อนจะตอ้งบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิตบญัชีหน่ึง และทางดา้นเครดิตอีกบญัชี

หน่ึงในจาํนวนท่ีเท่ากนั หลกัการบนัทึกในลกัษณะน้ีเรียกวา่ หลกัการบญัชีคู่ ( Double Entry 

System) 

 

 
ภาพที ่2.2 สรุปหลกัการบนัทึกบญัชี 
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สมุดบัญชีข้ันต้น (Book of Original Entry) 

       เป็นงานบนัทึกขั้นแรกเม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึนหลงัจากวเิคราะห์แลว้ผูท้าํบญัชี จะดาํเนินการจด

บนัทึกลงในสมุดขั้นตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักิจการวา่จะเลือกใชก้ารจดบนัทึกในสมุดขั้นตน้ประเภทใดซ่ึง

แบ่งไดด้งัน้ี 

1. สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal)ถา้กิจการคา้เลือกใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวในการ

บนัทึกรายการคา้ ดงันั้นเม่ือถา้มีรายการคา้เกิดข้ึนจะตอ้งทาํการบนัทึกทุกรายการท่ีเกิดข้ึนลงสมุด

รายวนัทัว่ไป  

       2. สมุดรายวนัเฉพาะ (Specialized Journals)สมุดรายวนัเฉพาะใชใ้นกรณีท่ีกิจการเกิดรายการ

บางรายการซํ้ ากนัเป็นจาํนวนมาก  

     3.ผ่านรายการไปแยกประเภท  โดยแยกตามหมวดหมู่วา่เป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

รายได ้หรือค่าใชจ่้าย แลว้จึงสรุปยอดท่ีคงเหลือในบญัชีแยกประเภททุกบญัชี 

     4.จัดทาํงบทดลอง คือการนาํยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททุกบญัชีมาจดัทาํงบทดลอง  

     5.ทาํการปรับปรุงและผ่านไปยงัแยกประเภท   การปรับปรุงบญัชีจะทาํตอนส้ินงวดบญัชี โดยนาํ

รายการท่ีบนัทึกไวแ้ลว้มาปรับปรุงบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป  

     6.จัดทาํงบทดลองหลงัปรับปรุง เม่ือทาํรายการปรับปรุงแลว้ในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ใหผ้า่น

รายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังหน่ึง จึงหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทแลว้

นาํมาจดัทาํงบทดลอง 

     7.จัดทาํงบการเงิน งบการเงินท่ีตอ้งจดัทาํไดแ้ก่ งบกาํไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดง

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของหรืองบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

     8.บันทกึรายการปิดบัญชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ตอ้งผา่นรายการไปยงัแยกประเภทการปิดบญัชีจะ

ทาํการปิดเฉพาะรายไดก้บัค่าใชจ่้ายเพื่อหากาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากผลการดาํเนินงาน 

     9.ทาํงบทดลองหลงัปิดบัญชีเสร็จ   เม่ือปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แลว้จะยงัคงเหลือบญัชี 

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของท่ี   ก็จะแสดงยอกคงเหลือเพื่อยกไปปีถดัไป  และนาํมาจดัทาํ

งบทดลองหลงัปิดบญัชีทดสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 
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ภาษีมูลค่าเพิม่ 

           ภาษีมูลค่าเพิม่   คือ ภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนท่ีจะเพิ่มข้ึนในขั้นตอนการบริการ

หรือขายสินคา้ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีจะเก็บจากลูกคา้แลว้นาํไปชาํระกบัรัฐบาล 

ผู้ทีม่ีหน้าทีจ่ะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

           1.กิจการท่ีมีรายไดจ้ากขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ มากกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี ใหย้ืน่คาํขอ

จดทะเบียนนบัตั้งแต่วนัท่ีมีรายไดเ้กิน 

           2.กิจกาจท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ท่ีไดมี้การดาํเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอนั

เป็นเหตุใหต้อ้งมีการซ้ือสินคา้ หรือรับบริการท่ีตอ้งอยูใ่นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ใหย้ืน่คาํขอจด

ทะเบียนภายใน6 เดือนก่อนวนัเร่ิมเปิดกิจการ 

           3.กิจการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร ท่ีไดบ้ริการหรือขายสินคา้ในราชอาณาจกัรเป็นปกติธุระ 

โดยใหต้วัแทนเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดทะเบียน 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่   

         แบ่งตามประเภทของกิจการได ้3 กลุ่มดงัน้ี 

 1. ผู้ประกอบการ 

2. ผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

3. ผู้ทีก่ฎหมายกาํหนดให้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่เป็นกรณพีเิศษ 

หน้าทีข่องผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

              1.  เรียกเก็บภาษีจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูท่ี้ไดรั้บบริการ และจะตอ้งออกใบกาํกบัภาษีเพื่อเป็น

หลกัฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

             2.  จดัทาํรายงานตามท่ีกาํหนด  

                  -รายงานภาษีขาย 

                  -รายงานภาษีซ้ือ 

      -รายงานแสดงสินคา้ 
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            3.  ยืน่แบบแสดงรายการ 

อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ ท่ีนาํมาใชใ้นประเทศไทย มี 2อตัรา 

           1. อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %ใชส้าํหรับการขายสินคา้หรือใหบ้ริการทุกชนิดรวมทั้งการนาํเขา้  

           2. อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ 0% ไม่ตอ้งเสียภาษีจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ และยงัไดรั้บ

คือภาษีซ้ือ 

ใบกาํกบัภาษ ี

ใบกาํกบัภาษี  คือ เอกสารหลกัฐานสาํคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งจดัทาํ

และออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคา้หรือบริการ  

ประเภทของใบกาํกบัภาษี 

        -ใบกาํกบัภาษีเต็มรูป คือ  เอกสารและหลกัฐานสาํคญั ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีหนา้ท่ีออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูท่ี้ใชบ้ริการ 

         -ใบกาํกบัภาษีอย่างย่อ   ผูป้ระกอบการมีสิทธิออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เอกสารอืน่ๆทีจ่ะถือเป็นใบกาํกบัภาษี 

          1. ใบเพิม่หนี ้  เป็นการออกใบกาํกบัภาษีในกรณีท่ีจะท่ีตอ้งเพิ่มหน้ีโดยอาจคาํนวณจาํนวน

เงินผดิหรือนบัจาํนวนสินคา้ผดิไป 

          2. ใบลดหนี ้ คือ ใบกาํกบัภาษีท่ีออกเพิ่มเติมในกรณีท่ีตอ้งลดหน้ีโดยอาจคาํนวณจาํนวนเงิน

ผดิหรือตอ้งการลดราคาสินคา้ใหลู้กคา้ เน่ืองจากสินคา้ชาํรุดหรือมีการส่งสินคา้คืน 

        3. ใบเสร็จรับเงินทีร่าชการออกให้ 

         4. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร  กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเป็น 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และใบเสร็จรับเงินท่ีไดรั้บจากกรมศุลกากรในกรณีนาํเขา้สินคา้ 
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การคิดคํานวณ VAT 

โดยนาํภาษีขายมาหกั ภาษีซ้ือ ในแต่ละเดือนภาษีดงัน้ี 

 

 

 

ถ้า  ภาษีซ้ือ <ภาษีขาย    =    ภาษีท่ีตอ้งชาํระ 

ถ้า ภาษีซ้ือ  > ภาษีขาย     =    ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจะมีสิทธ์ิไดรั้บคืน   

ภาษีขาย  

            คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้รียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้ หรือผูรั้บบริการ

เม่ือขายสินคา้ได ้

ภาษีซ้ือ  

             คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้ายใหก้บัผูข้ายสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้   หรือชาํระ

ค่าบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตน 

ใบเพิม่หนี ้ 

          ผูป้ระกอบการท่ีไดข้ายสินคา้ไปแลว้  จะตอ้งคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่  อนัเน่ืองจากมูลค่า

ของสินคา้มีการเพิ่มข้ึนตามเหตุการณ์ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 82/9 ออกใบเพิ่มหน้ีใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้ใน

เดือนภาษีท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน 

ใบลดหนี ้ 

            ใบลดหน้ีถือเป็นใบกาํกบัภาษีอยา่งหน่ึงท่ีผูข้ายออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้โดยจะนาํภาษีขายจาก

การประกอบกิจการดงักล่าวไปคาํนวณรวมเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

        1.เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

        2.มีการออกใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ทีต้่องชําระหรือขอคืน= ภาษีขาย หกั ภาษีซ้ือ 
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        3.หลงัออกใบกาํกบัภาษีแลว้มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหภ้าษีขายท่ีคาํนวณจากมูลค่าสินคา้ลดลงไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามอนัมาจาสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

          3.1) มีการลดราคาสินคา้ 

          3.2) สินคา้ผดิขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนั 

          3.3) คาํนวณราคาสินคา้ผดิ 

          3.4) มีการลดราคาสินคา้ 

          3.5)สินคา้ชาํรุดบกพร่อง 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ                           

   บริษทั จตุรัตน์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด ์แทกซ์ จาํกดั( Jaturat  Accounting and Tax Co.,Ltd)จด

ทะเบียนจดัตั้งวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544    ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 925/18-19   ซ.เอกชยั 32   ต. มหาชยั          

อ. เมือง   จ.สมุทรสาคร 74000 

โทร 034-413594 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี0745544001298 

 

 

ภาพที ่3.1  บริษทั จตุรัตน์ แอคเคาน์ต้ิง แอนด ์แทกซ์  จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร  

      ใหบ้ริการรับทาํบญัชีและการตรวจสอบงบการเงินใหก้บัลูกคา้ ไดแ้ก่ บริษทัจาํกดั,หา้งหุน้ส่วน 

และบุคคลร้านคา้ทัว่ไป       

           1. บริการรับทาํบญัชี รวมถึงการจดัทาํงบการเงินประจาํปี 

           2. ตรวจสอบภาษีประจาํเดือน บริษทัจะทาํการตรวจสอบภาษีประจาํเดือน และบนัทึกบญัชี 

ใหก้บับริษทัลูกคา้  

3. บริการคิดคาํนวณเงินเดือน  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  ค่าประกนัสังคม และนาํส่งประกนัสังคม 

  4.จดัทาํรายงานภาษีประจาํเดือนพร้อมยืน่แบบภ.พ. 30 ใหก้บับริษทัท่ีมีการจดทะเบียน 

    5.การจดัทาํภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปีและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
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ภาพที ่3.2  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

คุณ จตุรัตน์  แกว้โกวทิ

(เจา้ของบริษทั)

คุณ สุภา ยรรยงเวโรจน์

(ผูจ้ดัการ)

แผนกการบญัชี

1.นาย ฉตัรชยั ล้ีประเสริฐ

2.นางสาว อจัจิมา กาสอน

3.นางสาว อภิรมย ์มะขามป้อม

4.นางสาว กรรณิการ์ ดะสมุทร

5.นางสาว พิมพจิ์ตร  ทองสวสัด์

6.นางสาว จินตหรา  พลเรือง

7.นางสาว อรนุช  ทะเลิงรัมย์

8.นางสาว กมลพรรณ ตนัประเสริฐ

9.นางสาว ธญัญา ดอกไมท้อง

10.นางสาว อริสา  สมุทรช่ืน

11.นางสาว อญัชีรา  ภกัดี

ฝ่ายจดัซ้ือ

นางสาว อโนทยั สนเป่ียม

นางสาว ธิดา

(แม่บา้น)

คุณ สุวรรณี สุระสรางค์

(เลขานุการ)

นางสาว ขวญัแกว้ เงินสมบติั

(รองเลขานุการ) 

นายกุง้ ยนัทองใหญ่

(Messenger)
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3.4   ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับ 

นางสาว ธิติสุดา ศรีสาํราญ    ตําแหน่งงานทีรั่บผดิชอบ  คือ ผูช่้วยพนกังานบญัชี 

 ลกัษณะของงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. ตรวจทานเอกสารภาษีซ้ือ-ขาย   และ ใบสาํคญัรับ-จ่าย วา่มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น 

2. คาํนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ถา้มีการคาํนวณผดิพลาดก็จะแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3. ทาํการบนัทึกบญัชี รายการซ้ือ-ขาย (เช่ือ-เงินสด) ดว้ยโปรแกรมทางบญัชี  

4. จดัเก็บเอกสาร ใบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53,ประกนัสังคม ทุกๆเดือนของ

บริษทัเก็บเขา้แฟ้ม              

5. ถ่ายเอกสาร, ปร้ินใบเสร็จ ภ.พ.30 และงบการเงิน    

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ สุวรรณี   สุระสรางคต์ําแหน่ง: หวัหนา้แผนกบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

      ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559  ถึง  2 กนัยายน 2559 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

ตารางที ่3.1   แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 1 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 

1.คิดหวัขอ้โครงงานท่ีตอ้งการศึกษา 

2.ศึกษาเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 

4.นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

5.จดัทาํโครงงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัทาํโครงงาน  โดยใชเ้คร่ืองมือดา้นฮาร์ดแวร์

และ ซอฟตแ์วร์ เช่น 

ฮาร์ดแวร์ : 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองสแกนภาพ 

3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

4. เคร่ือง Printer 

ซอฟต์แวร์ : 

1. โปรแกรม  Microsoft Office  Word  2010 

2. โปรแกรม  Microsoft Office  Excel  2010 

3. โปรแกรม  WinScan2PDF 

4. โปรแกรม  Formula winning 
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บทที ่4  

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

วงจรบัญชี หมายถึง ลาํดบัขั้นตอนของกระบวนจดัทาํบญัชีท่ีเกิดข้ึนในสมุดบญัชีตั้งแต่การวเิคราะห์

รายการคา้  นาํรายการมาบนัทึกบญัชี ในสมุดรายการขั้นตน้และขั้นปลาย รายการปรับปรุงงบ

ทดลองสรุปผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ 

วงจรบัญชีสามารถจัดทาํได้ตามขันตอนดังนี ้

1. การวเิคราะห์ของรายการค้า เร่ิมตน้จากเอกสารมาวเิคราะห์ 

     2.บันทกึสมุดรายวนั  เป็นการนาํผลการวเิคราะห์รายการคา้ มาบนัทึกในสมุดรายวนั และ

เรียงลาํดบัตามวนัท่ีก่อนจะตอ้งบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิตบญัชีหน่ึง และทางดา้นเครดิตอีกบญัชี

หน่ึงในจาํนวนท่ีเท่ากนั หลกัการบนัทึกในลกัษณะน้ีเรียกวา่ หลกัการบญัชีคู่ ( Double Entry 

System) 

     3.ผ่านรายการไปแยกประเภท  โดยแยกตามหมวดหมู่วา่เป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

รายได ้หรือค่าใชจ่้าย แลว้สรุปยอดท่ีเหลือในบญัชีแยกประเภททุกบญัชี 

     4.จัดทาํงบทดลอง คือนาํยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททุกบญัชีมาจดัทาํงบทดลอง  

     5.ทาํการปรับปรุงและผ่านไปยงัแยกประเภท   การปรับปรุงบญัชีจะทาํตอนส้ินงวดบญัชี โดยนาํ

รายการท่ีบนัทึกไวแ้ลว้มาปรับปรุงบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป  

     6.จัดทาํงบทดลองหลงัปรับปรุง เม่ือทาํรายการปรับปรุงแลว้ในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ใหผ้า่น

รายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังหน่ึง จึงหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทแลว้

นาํมาจดัทาํงบทดลอง 

     7.จัดทาํงบการเงิน งบการเงินท่ีตอ้งจดัทาํไดแ้ก่ งบกาํไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดง

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของหรืองบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

     8.บันทกึรายการปิดบัญชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ตอ้งผา่นรายการไปยงัแยกประเภทการปิดบญัชีจะ

ทาํการปิดเฉพาะรายไดก้บัค่าใชจ่้ายเพื่อหากาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากผลการดาํเนินงาน 

     9. จัดทาํงบทดลองหลงัปิดบัญชี  เม่ือปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แลว้จะยงัคงเหลือบญัชี 

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของท่ีจะแสดงยอกคงเหลือเพื่อยกไปในปีถดัไปและนาํมาจดัทาํ

งบทดลองหลงัปิดบญัชีทดสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 
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จากการปฏิบติังานจริงมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

ขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

1.ติดตอ่ลกูค้า 

2. รอรับเอกสารท่ีลูกคา้ 

3. แยกประเภทเอกสาร 

4.ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเอกสาร 

ถูก ผิด ขอเอกสารฉบบัใหม่ 

5.ทาํการเรียงเอกสาร 

6.บนัทึกบญัชีลงโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

ซ้ือ 

ขาย 

7.ตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งรายงานภาษีท่ีปร้ิน            

ออกจากระบบ กบั ใบกาํกบัภาษีตวัจริง  

จดัทาํแบบภ.พ.30  
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ขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

1.ติดต่อเพือ่ขอรับเอกสารจากบริษัทลูกค้า 

        -พนกังานบญัชีจะโทรหาลูกคา้    เพื่อขอเขา้รับเอกสารใบกาํกบัภาษีต่างๆ 

2. พนักงาน Messenger จะไปเกบ็เอกสารทีลู่กค้า 

       - เม่ือนดักบัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ พนกังานรับ-ส่งเอกสารจะเป็นผูไ้ปรับเอกสารกบัทางบริษทั

ลูกคา้ มานาํส่งใหก้บัพนกังานบญัชี 

3. ทาํการแยกประเภทเอกสาร 

       - นาํเอกสารมาท่ีรับมาทาํการแยกประเภท  

4.  ทาํการตรวจสอบความครบถ้วนของใบกาํกบัภาษี  จะตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

1. คาํวา่ "ใบกาํกบัภาษี" ในท่ีท่ีเห็นอยา่งชดั 

2. ช่ือ และท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบกาํกบั

ภาษี  

3. ช่ือ และท่ีอยูข่องผูส้ั่งซ้ือสินคา้ 

4. ลาํดบัเลขของใบกาํกบัภาษี 

5. ช่ือ ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้  

6. จาํนวนภาษีท่ีคาํนวณจากมูลค่าของสินคา้โดยตอ้งคาํนวณแยกจากมูลค่าของสินคา้  

7. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 
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ภาพที4่.1  ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีซ้ือ 
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ภาพที ่4.2  ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีขาย 
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5.การจัดเรียงเอกสาร 

           -นาํเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือ มาเรียงตามวนัท่ีตน้เดือนจนถึงวนัท่ีส้ินเดือน เม่ือเรียงเสร็จแลว้

ก็จะออกเลขท่ีเอกสารใหม่เพื่อใหง่้ายต่อการบนัทึกขอ้มูลและคน้หาขอ้มูลเอกสาร 

         -ใบกาํกบัภาษีขายจะมีเลขท่ีเอกสารเรียงกนัต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ เพียงแต่นาํมาจดัเรียงตามวนัท่ี 

6.    การบันทกึบัญชี 

       ในการบนัทึกขอ้มูลใบกาํกบัภาษีซ้ือและใบกาํกบัภาษีขายลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการ

เขา้ไปในรายช่ือของบริษทัลูกคา้ 

 

ภาพที ่4.3 หนา้โปรแกรม  

 คลิกเมาส์ ตรงปุ่ม Accept เพื่อเขา้สู่โปรแกรมสาํเร็จรูป(ดงัภาพ 4.3) 
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ภาพที ่4.4 การเขา้สู่ระบบโปรแกรม 

 ทาํการเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะใหใ้ส่ขอ้มูล 

1. User Name      2. Password   (ดงัภาพ 4.4) 

 

 

 

ภาพที ่4.5 หนา้ต่างการเลือกบริษทัท่ีตอ้งการเขา้ทาํงาน 

 เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะแสดงใหเ้ลือกบริษทัท่ีจะทาํการคียข์อ้มูล(ดงัภาพท่ี 

4.5) 
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ภาพที4่.6   หนา้ต่างแสดงรายการสมุดรายวนัขั้นตน้เพื่อใชบ้นัทึกบญัชี 

   เม่ือเลือกบริษทัท่ีตอ้งการบนัทึกแลว้หนา้จอจะแสดงเมนูบนัทึกขอ้มูล ใหเ้ล่ือนแถบไปท่ี  

บญัชีลงรายวนั                     บนัทึกรายวนั  (ดงัภาพท่ี 4.6) 

 

 

 

ภาพที ่4.7 หนา้ต่างการเลือกสมุดรายวนัท่ีจะเขา้บนัทึก 

 เม่ือเลือกรายการลงรายวนัแลว้ หนา้จอจะแสดงใหเ้ลือกสมุดรายวนัท่ีตอ้งการบนัทึกบญัชี 

และเลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการจะบนัทึกตั้งแต่วนัท่ี เช่น 01/01/2559 ถึง 31/12/2559  คลิก

เมาส์ตรงปุ่ม OK เพื่อเขา้สู่การบนัทึกขอ้มูล(ดงัภาพท่ี 4.7) 
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ตัวอย่าง 1  การบนัทึกรายการขาย ในสมุดรายวนัเงินสดรับ 

 

ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีขาย 

 

ภาพที ่4.9 หนงัสือรับองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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ภาพที ่4.10 เลือกสมุดรายวนัท่ีจะทาํการบนัทึก 

1. เลือก สมุดเงินสดรับ และช่วงเวลาท่ีตอ้งการบนัทึก (ดงัภาพ 4.10) 

 

 

ภาพที ่4.11 ทาํการเพิ่มรายการขายในสมุดเงินสดรับ 

2. เม่ือตอ้งการเพิ่มรายการใหค้ล้ิกเมาส์เพิ่มรายการขาย (ดงัภาพ 4.11) 
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ภาพที ่4.12การบนัทึกรายการขาย 

จากภาพท่ี 4.12  เร่ิมทาํการบนัทึกบญัชีโดยการคียข์อ้มูลจากใบกาํกบัภาษีตามภาพท่ี 4.8 

 วนัทีล่งบัญชี:  ดูจากใบกาํกบัภาษี 

  รายละเอยีด:  รายการสินคา้หรือบริการ/ช่ือบริษทัลูกหน้ี/ เล่มท่ี-เลขท่ีเอกสาร  

   เช่น  ค่าบรรทุกสินคา้ – บริษทั อุตสาหกรรม จาํกดั *019/0906 

  เล่ือนแถบลงมาตรงคาํวา่ ใช้ฟอร์ม เน่ืองจากบริษทัไดมี้การตั้งฟอร์มไวแ้ลว้เพียงแค่คน้หา

ฟอร์มท่ีเป็นของบริษทัผูซ้ื้อสินคา้/บริการ 

 

 

ภาพที4่.13แสดงประเภทเอกสาร 

          3.     หลงัจากคียร์ายละเอียดดา้นหนา้เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดF7 ตามดว้ยF3 แลว้เลือก 

SINV_PROD          แลว้จะใหเ้ลือกประเภทเอกสารใหเ้ล่ือนแถบมาท่ีSR ใบส่งของ/ใบกาํกาํภาษ/ี

ใบเสร็จรับเงิน    (บิลเงินสด)ขาย   ดงัภาพท่ี 4.13 
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ภาพที ่4.14   คียร์ายละเอียด 

            4. เม่ือเลือกประเภทของเอกสารเรียบร้อยแลว้ ก็ทาํการคียข์อ้มูลต่อไปน้ี  

 ใส่เล่มท่ี/เลขท่ีเอกสาร  

 คน้หา บริษทัลูกหน้ี 

 ใส่ยอดเงินก่อนVAT โปรแกรมจะทาํการคาํนวณภาษี และ ออกยอดรวมให้

อตัโนมติั 

 

ภาพที ่4.15  แสดงการบนัทึกบญัชี 

 กดF10 เพื่อทาํการSAVE  และ กดF9 เพื่อดึงขอ้มูลออกมายงัหนา้หลกั(ดงัภาพ 

4.15) 

 

หากรายการขายทีเ่กดิขึน้เป็นรายได้จากการขายสินค้า จะทาํการบันทกึดังนี้ 
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Dr.  เงินสดXX 

Cr. ภาษีขาย                                                                 XX 

Cr.ขาย     XX 

 

5.  ใส่ยอดจาํนวนเงินใหถู้กตอ้งตามใบกาํกบัภาษี  

6.   คล้ิกเมาส์เพื่อจดัเก็บขอ้มูล   

 

ภาพที ่4.16 หนา้สมุดรายวนัเงินสดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 2  การบนัทึกรายการซ้ือ ในสมุดเงินสดจ่าย 
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ภาพที ่4.17 ใบกาํกบัภาษีซ้ือ 
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ภาพที ่4.18 เลือกสมุดรายวนัท่ีจะทาํการบนัทึก 

1. เลือกสมุดเงินสดจ่าย และช่วงเวลาท่ีตอ้งการบนัทึก 

   (ดงัภาพ 4.18) 

 

 

 

ภาพที ่4.19  เพิ่มรายการซ้ือ 

2. ใหค้ล้ิกเมาส์ เลือก F3 –เพิ่ม  เพื่อเพิ่มรายการซ้ือ (ดงัภาพ 4.19) 

 

 

 

ภาพที ่4.20บนัทึกบญัชีรายการซ้ือ 

จากภาพท่ี 4.20  เร่ิมทาํการบนัทึกบญัชีโดยการคียข์อ้มูลจากใบกาํกบัภาษีตามภาพท่ี 4.17 
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 วนัทีล่งบัญชี:  ดูจากใบกาํกบัภาษี 

  รายละเอยีด:  รายการสินคา้หรือบริการ/ช่ือบริษทัเจา้หน้ี/ เล่มท่ี-เลขท่ี  

                           เช่น  ค่านํ้ามนัรถ– บริษทั สหเตลวาณิชย ์ จาํกดั *3001170 

  เล่ือนแถบลงมาตรงคาํวา่ ใช้ฟอร์ม เน่ืองจากบริษทัไดมี้การตั้งฟอร์มไวแ้ลว้เพียงแค่คน้หา

ฟอร์มท่ีเป็นของบริษทัผูข้ายสินคา้/บริการ 

 

ภาพที ่4.21  เลือกกลุ่มของชนิดเอกสาร 

          3.  หลงัจากคียร์ายละเอียดดา้นหนา้เรียบร้อยแลว้ ใหก้ด F7 ตามดว้ย F3  แลว้เลือกชนิด

เอกสารเป็น PINV_PROD (ดงัภาพ 4.21) 

 

ภาพที ่4.22  เลือกประเภทของเอกสาร 
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     แลว้หนา้จอจะข้ึนใหเ้ลือกประเภทของเอกสารใหเ้ล่ือนมาท่ีBR ใบส่งของ/ใบกาํกาํภาษ/ี

ใบเสร็จรับเงิน    (บิลเงินสด)ซ้ือ   ดงัภาพท่ี 4.22 

 

 

ภาพที ่4.23คียร์ายละเอียดขอ้มูล 

            4. เม่ือเลือกประเภทของเอกสารเรียบร้อยแลว้ ก็ทาํการคียข์อ้มูลต่อไปน้ี  

 ใส่เล่มท่ี/เลขท่ีเอกสาร  

 คน้หา บริษทัเจา้หน้ี 

 ใส่ยอดเงินก่อนVAT โปรแกรมจะทาํการคาํนวณVat และ ออกยอดรวมให้

อตัโนมติั 
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                                             ภาพที ่4.24   

 

  กดF10 เพื่อทาํการSAVE  และ กดF9 เพื่อดึงขอ้มูลออกมายงัหนา้หลกั(ดงัภาพท่ี 4.24) 

 

ภาพที ่4.25 แสดงการบนัทึกบญัชี 

        รหัสบัญชีเป็นรหัสทีบ่ริษัทได้กาํหนดขึน้  

         Dr.  511002  ซ้ือสินคา้(สด)   

         Dr.  101501   ภาษีซ้ือ 

Cr. 101101เงินสด 

5.   ใส่ยอดจาํนวนเงินใหถู้กตอ้งตามใบกาํกบัภาษีซ้ือ  

6.    ทาํการSAVEขอ้มูล   
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ภาพที ่4.26 หนา้สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 

 คล้ิก F10 โปรแกรมจะทาํการบนัทึกขอ้มูลให ้(ดงัภาพ 4.26) 

 กดปุ่ม  ESC เพื่อออก เสร็จส้ินการบนัทึกรายการซ้ือ 

 

 ข้ันตอนหลงัการบันทกึบัญชี 

          เม่ือคียข์อ้มูลซ้ือ-ขาย ในระบบเสร็จ ก็จะทาํการพิมพร์ายงานภาษีซ้ือ-ขายเพื่อนาํมาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งครบถว้น โดยนาํรายงานภาษีท่ีปรินทอ์อกจากระบบ มาตรวจกบัเอกสารใบกาํกบัภาษี

ทุกใบโดยจะตรวจสอบความถูกตอ้ง ดงัน้ี 

1) วนัท่ีเอกสาร    4) ช่ือบริษทั 

2) เลขท่ีอา้งอิง      5) มูลค่าสินคา้ 

3) เลขท่ีออกใหม่     6) จาํนวนภาษี 

       และใบกาํกบัภาษีซ้ือจะเขียนหมายเลขท่ีออกใหม่กาํกบัดว้ยดินสอไวต้รงหวัมุมกระดาษใหต้รง

กบัรายงานภาษีเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบสอบความถูกตอ้ง การจดัเก็บเอกสาร และการคน้หา  
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ภาพที ่4.27 ตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือท่ีทาํการตรวจสอบแลว้ 
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ภาพที ่4.28 ตวัอยา่งรายงานภาษีขายท่ีทาํการตรวจสอบแลว้ 
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7.  กรอกแบบฟอร์ม ภ.พ.30 

สรุปแบบภาษีซ้ือและภาษีขาย เพื่อกรอกแบบ ภ.พ.30 นาํส่งกรมสรรพากร 

8. แจ้งยอดภาษี 

เขียนแบบสรุปยอดจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระภาษีในแบบฟอร์มของบริษทัคือการแจง้ยอดจาํนวนเงินท่ี

ตอ้งชาํระภาษีใหลู้กคา้ทราบ 

 วธีิทีจ่ะแจ้งยอดให้ลูกค้าทราบ 

           - ส่งทางโทรสาร(FAX ) นาํใบสรุปรายงานภาษีซ้ือ-ขาย มาแฟกซ์พร้อมกบัใบแจง้ยอดภาษี

ใหลู้กคา้ 

           - ส่งทางอีเมล ์(E-mail)  นาํเอกสารมาสแกนแลว้ส่งใหลู้กคา้ทางอีเมล์ 

 

 

ภาพที ่ 4.29  ตวัอยา่งใบแจง้ยอดภาษีของบริษทั 
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การคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีขาย  ลบ ภาษีซ้ือ    =    ภาษีมูลค่าเพิ่ม(สุทธิ) 

ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ 

 ภาษีซ้ือ  <  ภาษีขาย        กิจการจะตอ้งนาํส่งกรมสรรพากร 

 ภาษีซ้ือ  >  ภาษีขาย        ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บคืน หรือ ยกยอดไปเดือนถดัไป 

 

 

ภาพที ่4.31    ภ.พ.30 (ภาษีขาย มากกวา่ ภาษีซ้ือ) 
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ภาพ

ที ่4.32  ตวัอยา่ง ภ.พ.30 (ภาษีซ้ือ มากกวา่ ภาษีขาย) 
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9.โทรศัพท์แจ้งกบัลูกค้าว่าจะขอรับค่าภาษีทีต้่องชําระ ยอดท่ีแจง้ใหลู้กคา้ทราบ คือ 

          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีตอ้งชาํระ 

          - ค่าทาํบญัชี 

     โดยให ้Messenger เขา้ไปรับค่าทาํบญัชี และค่าภาษีท่ีตอ้งชาํระเพิ่ม โดยมีวธีิชาํระดงัน้ี 

          -ชาํระเป็นเงินสด (Cash) 

          -ชาํระเป็นเช็ค (Check) 

10.การขอยืน่แบบและชําระภาษีมูลค่าเพิม่ 

          ใหกิ้จการการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยืน่แบบพร้อมกบัชาํระภาษี (ถา้มี) เป็นรายเดือนภาษี

ทุกเดือน ไม่วา่จะไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการภายในวนัท่ี15 ของเดือนถดัไป 

 

ภาพที ่4.33 ตวัอยา่งใบเสร็จ ภ.พ.30 
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บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

      5.1.1 สรุปผลโครงงาน    

             จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม และไดศึ้กษาเร่ือง

กระบวนการจดัทาํบญัชีของบริษทั จตุรัตน์ แอคเคาทติ์้ง แอนด ์แทกซ์ จาํกดัทาํใหไ้ดรั้บ 

ประสบการณ์และประโยชน์ต่างๆดงัน้ี 

            1.ไดท้ราบถึงภาพรวมของกระบวนการจดัทาํบญัชี 

            2.ไดส้ามารถรู้เร่ืองของการจดัทาํบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

            3. ไดรู้้ขั้นตอนการจดัทาํบญัชีดว้ยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการปฏิบติังานจะพบปัญหาในการรวบรวมเอกสารใบกาํกบัภาษี เน่ืองจากเอกสารบางรายการ

ไม่มีลาํดบัหรือเลขท่ีของใบกาํกบัภาษี ไม่มีช่ือผูซ้ื้อ ผูข้ายท่ีชดัเจน ยอดภาษีผดิไปจากยอดสินคา้บา้ง 

ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดส่งผลใหเ้กิดการทาํงานท่ีล่าชา้ และเกิดขอ้ผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีอยู่

บ่อยคร้ัง 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางให้กบัผู้อืน่ในการดําเนินการแก้ไข   

          จากปัญหาและขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเบ้ืองตน้ มีวธีิแกไ้ขโดยการนาํเอกสารท่ีไดรั้บจากลูกคา้

มาตรวจสอบและแยกใหเ้รียบร้อยก่อนหากพบวา่มีช่ือกิจการท่ีผดิหรือไม่ชดัเจน ก็ตอ้งมีการตรวจ

หรือสอบถามจากลูกคา้อีกคร้ัง และการคาํนวณภาษีหากพบวา่ยอดตวัเลขไม่ตรงตามยอดสินคา้ ก็ทาํ

การคาํนวณยอดภาษีใหม่ 

5.2   สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

        5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ด้านสังคม 

         -ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และมารยาทต่างๆในการอยูร่่วมกนั  

         -ไดรั้บประสบการณ์ในการพดูคุยกบัผูท่ี้มีความชาํนาญกวา่ 

          - เรียนรู้ถึงการแกไ้ขปัญหากบัขอ้ผดิพลาดท่ีไดเ้กิดข้ึน 
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ด้านการปฏิบัติ 

         -ไดเ้ขา้ใจถึงถึงการจดัเก็บเอกสารของบริษทั วา่เอกสารประเภทใดควรเก็บไวอ้ยา่งไร ทาํ

ใหง่้ายต่อการคน้หา และรวดเร็วต่อการนาํเอกสารไปใช้ 

         -ไดท้าํความเขา้ใจถึงประสบการณ์ในการทาํงานจริงซ่ึงทาํใหต้อ้งมีความรับผดิชอบต่อ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ด้านของทฤษฎี 

                -รู้จกัการนาํความรู้ทางบญัชีท่ีไดเ้รียนมาใชก้บัการทาํงานจริง 

                -ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมในเร่ืองขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของบริษทั  

         -ไดท้ราบถึงคาํศพัทเ์ฉพาะทางงานบญัชี 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

            1.ปัญหาดา้นการปรับตวัและการส่ือสารกบัพนกังานในบริษทั เน่ืองจากช่วงแรกอาจมีการ

ส่ือสารขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนั ทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการทาํงาน 

            2.ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี เน่ืองจากผูจ้ดัทาํไม่มี

ประสบการณ์ในการใชง้านโปรแกรม จึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการศึกษาโปรแกรมใหเ้ขา้ใจ  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

           1.ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในบริษทัก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อท่ีจะ

ช่วยลดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

            2.ควรจดบนัทึกขั้นตอนและวธีิการใชโ้ปรแกรมเพื่อใหก้ารทาํงานเกิดความรวดเร็วและมี

ความแม่นยาํมากข้ึน 
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