รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ศึกษาการบันทึกบัญชีของโปรแกรม Microsoft Office Excel

โดย
นางสาวภัทราภรณ์ อ่วมกระโทก
นางสาวพลอยไพลิน ผลวั ฒนะ
นางสาวนัฐพร สว่างเรือง

รายงานน้ ีเป็ นส่ วนหน่ ึงของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2558
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ศึกษาการบันทึกบัญชีของโปรแกรม Microsoft office Excel

ชื�อนักศึกษา

นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวพลอยไพลิน
นางสาวนัฐพร

อาจารย์ที�ปรึกษา

อาจารย์มยุรี

ระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณะ

ปริญญาตรี

ภาคการศึกษา
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อ่วมกระโทก
ผลวัฒนะ
สว่างเรือง
วงศ์จรัสเกษม

การบัญชี
บริหารธุรกิจ
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Abstract

SIM Accountant Company Limited is an accounting firm that conducts financial audits and provides
assistance with professional taxes for companies and their internal auditors and revenue departments. Services
covered include, contact accountancy tax, personal income tax, corporate income tax, Value added tax, and
withholding tax.
Microsoft Excel software has been introduced into the Workplace. Project management team organizers
do research to use the software Microsoft Office Excel to facilitate accounting and preparing financial
statements.
The results of the software accounting packages in Microsoft Office Excel, can Prevent mistakes and
clcfcats or working. The experience can be applied to actual work in the future, and this project is beneficial to
,1ccou11ti11g students.

Keywords: Accounting entry/ Software package accounting Microsoft Office Excel.
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โครงการสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยการสนับสนุนและการความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากอาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ได้แนะนา ข้อคิดต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการสห
กิ จศึ กษามาโดยตลอด รวมถึ งได้เสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ มาโดย
ตลอดตั้งแต่ตน้ จนสาเร็ จเรี ยบร้อย จึงกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงการสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 2 กัน ยายน 2559 ส่ งผลให้ ค ณะผูจ้ ดั ท าได้รับ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ มีค่ามากมายสาหรั บรายงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยดี จากความ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. คุณเทอดชัย
สิ มะขจรบุญ
กรรมการบริ ษทั
2. คุณสิ ริพร
ขจรธรรมรักษ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
3. คุณพรธิดา
เอื้อวิริยะวิทย์ พนักงานบัญชี
4. คุณนริ ศรา
บังเกิด
พนักงานบัญชี
5. คุณสุ ธีรา
โรจน์วลั ลี
พนักงานบัญชี
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ น
ที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิต
ของการทางานจริ ง ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาการบัญชี
2 กันยายน 2559

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั สกายเอ็กซิ ทส์ จากัด ที่ 2136/5-6 ซอย ลาดพร้าว 88 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง
พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2933-6470
เว็บไซต์: www.skyexits.com.

รู ปที่ 3.1 Logo Sky Exits

3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์ กร
Sky Exits Production House บริ ษทั ทารายการโฆษณา หนังโฆษณา เป็ นผูผ้ ลิตภาพยนตร์
โฆษณาชั้นนาของประเทศ ที่ทาโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายรู ปแบบ และต่อยอดความคิ ด
ของครี เอทีฟบริ ษทั เอเจนซี่ เพื่อรับเอาไอเดียของสิ่ งที่บริ ษทั เอเจนซี่ และลูกค้าเจ้าของสิ นค้าต้องการ
สื่ อถึงผูบ้ ริ โภคมาสร้างเป็ นเรื่ องราว โดยมีจุดขายและเนื้ อหาเรื่ องราวที่น่าสนใจ มาผลิตเป็ นรายการ
โฆษณา ภาพยนตร์โฆษณาออกทางโทรทัศน์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
Organizational Structure Sky exits Co.,Ltd.

DIRECTOR
PRODUCTION DEPARTMENT

BACK OFFICE
MANAGER

EXECUTIVE PRODUCER
ASST. DIRECTOR

ACCOUNT
PRODUCER
ART

ADMIN

LOCATION
PROPS

CASTING
COSTUME

CHEF
HOUSEKEEPER
GUARD

POST
MESENGER
CAMERA
SOUND
EFFECT
TRANSPORT
GRIPS

รู ปที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ปฏิบตั ิหน้าที่ Producer
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ นาวิน ทาวงค์ ตาแหน่ง Producer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่ช่วงเดือน สิ งหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
Producer & Location (โปรดิวเซอร์ และจัดหาสถานที่ถ่ายทา)
3.7.1 เตรี ยมงานและจัดหา Reference ที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงานที่ได้รับมาเพื่อ
นามาใช้เป็ นประโยชน์กบั การถ่ายทา
3.7.2 จัดหาสถานที่ถ่ายทาให้ตรงกับความต้องการของผูก้ ากับและลูกค้า
3.7.3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทา โดยการ
ประสานงาน และ Confirm รายละเอียดต่าง ๆ
3.7.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกบริ ษทั
3.7.5 จัดทาเอกสารเพื่อไปยืน่ ให้กบั สถานที่และฝ่ ายที่รับผิดชอบต่างๆ เช่นการทา
Crew-call / Transport-List / Team-List เป็ นต้น
3.7.6 เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน เช่นเบิกเงินสดสารองจ่ายเพื่อจ่าย/ค่าแรง/ค่าสถานที่ /
ค่ารถ/ค่าอาหาร เป็ นต้น จัดเตรี ยมอาหาร, เครื่ องดื่ม และ หน่วยปฐมพยาบาล เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ทีมงานระหว่างการถ่ายทา
3.7.7 นัดหมายเวลากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรงเวลา ณ จุดถ่ายทา หรื อสถานที่ที่ได้
นัดหมายไว้
3.7.8 ดูแลความเรี ยบร้อยภายในกองถ่าย และให้ความสะดวกสบาย จัดหาสิ่ งที่ทีมงาน
ต้องการเพื่อใช้ในกองถ่าย
3.7.9 ทาเอกสารบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการออกกอง เช่น ค่ารถตู ้ ค่าอาหาร เป็ นต้น
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3.7.10 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางงาน Honda Dream2016_Brainest - สิ งหาคม ถึง กันยายน 2558
ขั้นตอนการดาเนินงาน

สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
(ส.ค)
(ส.ค)
(ก.ย)
(ก.ย)
(ก.ย)

1. เตรี ยมงาน
2. จัดหาสถานที่ถ่ายทา
3. ติดต่อขออนุ ญาตใช้สถานที่
4. ประสานงานกับหน่วยงาน
5.จัดทาเอกสาร
6. เตรี ยมอุปกรณ์
7. นัดหมายเวลา
8. ออกกองถ่ายทา
9. ทาบิลค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 3.7.10 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางงาน EGAT (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค) - กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2558
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 1
(ก.ย)
(ต.ค)
(ต.ค)
(ต.ค)
(ต.ค)
(พ.ย)
1. เตรี ยมงาน
2. จัดหาสถานที่ถ่ายทา
3. ติดต่อขออนุ ญาต
ใช้สถานที่
4. ประสานงาน
กับหน่วยงาน
5.จัดทาเอกสาร
6. เตรี ยมอุปกรณ์
7. นัดหมายเวลา
8. ออกกองถ่ายทา
9. ทาบิลค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 3.7.11 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
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ตารางงาน Krungsri Supply Chain - พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2558
ขั้นตอนการดาเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2
(พ.ย)

สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
(พ.ย)
(พ.ย)

1. เตรี ยมงาน
2. จัดหาสถานที่ถ่ายทา
3. ติดต่อขออนุ ญาตใช้สถานที่
4. ประสานงานกับหน่วยงาน
5.จัดทาเอกสาร
6. เตรี ยมอุปกรณ์
7. นัดหมายเวลา
8. ออกกองถ่ายทา
9. ทาบิลค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 3.7.12 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮารด์ แวร์
3.8.1.1 คอมพิวเตอร์
3.8.1.2 Macbook
3.8.1.3 กล้อง Canon DSLR ( 6D / 7D )
3.8.2 ซอต์ แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel
3.8.2.3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint
3.8.2.4 โปรแกรม Adobe Photoshop CC

สัปดาห์ที่ 1
(ธ.ค)

สัปดาห์ที่ 2
(ธ.ค)

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามรายงาน
ในการนาเสนอผลของการปฏิบตั ิงานเรื่ อง กระบวนการการผลิตรายการของบริ ษทั สกาย
เอ็กซิ ทส์ จากัด โดยศึกษากระบวนการก่อนผลิตรายการและหลังผลิตรายการในช่วงเดือน สิ งหาคม
ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูเ้ ขียนได้นาเสนอตามวัตถุประสงค์ของรายงาน ดังนี้
4.1 กระบวนการการผลิตรายการของบริ ษทั สกาย เอ็กซิทส์ Producer & Location
4.1.1 งาน Honda Dream2016_Brainest - สิ งหาคม ถึง กันยายน 2558
4.1.1.1 ทา Shooting Board เรี ยบร้อยตามความต้องการของ ลูกค้า/Agency ว่าทางลูกค้า
ต้องการงานประมาณไหนก็จะบรี ฟงานมาให้หาสถานที่ถ่ายทาในแบบที่ตอ้ งการและนามาเสนอใน
ที่ประชุ ม เสร็ จแล้วต้องมาเรี ยงลาดับสถานที่ที่หาและราคา เวลาที่ว่างของสถานที่น้ นั ๆ เขียนและ
บอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในพรี เซนที่จะเปิ ดในที่ประชุ มให้ ผูก้ ากับและทีมงานได้ดูและเลือกว่า
จะถ่ายทาที่ไหน

รู ปภาพ 4.1 งาน Honda Dream2016_Brainest - Shooting Board

24

รู ปภาพ 4.2 งาน Honda Dream2016_Brainest - Shooting Board

รู ปภาพ 4.3 งาน Honda Dream2016_Brainest - Shooting Board
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รู ปภาพ 4.4 งาน Honda Dream2016_Brainest - Shooting Board

รู ปภาพ 4.5 งาน Honda Dream2016_Brainest - Shooting Board
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รู ปภาพ 4.6 งาน Honda Dream2016_Brainest – สถานที่ถ่ายทา

4.1.1.2 .ประสานงาน และ Confirm หลังจากได้บทสรุ ปจากที่ปนะชุมเรี ยบร้อยแล้วทางผู้
กากับก็จะบอกมาว่าเลือกสถานที่ถ่ายทาที่ไหน และงาน Honda Dream เป็ นการถ่ายทาในสตูดิจึกหา
สถานที่ ถ่านทาที่ เป็ นเฉพาะสตูดิโอเท่านั้น ต่อมา ติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ของสถานที่ เพื่อขออนุ ญาตใช้
สถานที่ในการถ่ายทา โดยการประสานงาน และ Confirm รายละเอียดต่าง ๆ ให้เจ้าของทางสตูดิโอ
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4.1.1.3 จัดทาเอกสารเพื่อไปยืน่ ให้กบั สถานที่และฝ่ ายที่รับผิดชอบต่างๆ การทา Crew-call /
Transport-List / Team-List
4.1.1.3.1 ทา Team-List ขึ้นมาก่อนอื่นต้องจัดทีมที่จะไปถ่ายทาทั้งหมดมีใครและ
จานวนเท่ า ไรบ้า ง โดยไปถามแต่ ล ะแผนกว่า แผนกนี้ ใ ครออกกองและมี อุป กรณ์ อะไร
เพิม่ เติมบ้างจะได้จดั รถเพียงพอต่อทีมงาน

รู ปภาพ 4.7 งาน Honda Dream2016_Brainest – Team-List
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รู ปภาพ 4.8 งาน Honda Dream2016_Brainest – Team-List
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4.1.1.3.2 ทา Transport-List เป็ นลาดับต่อไปเพื่อจัดรถให้กบั ทีมงาน และถ้ารถในบริ ษทั ไม่
พอก็จะต้องติดต่อรถตูจ้ ากข้างนอกให้มารับงานในบริ ษทั เพื่อให้ความสะดวกกับทีมงานกองถ่าย

รู ปภาพ 4.9 งาน Honda Dream2016_Brainest – Transport-List
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4.1.1.3.3 ทา Crew-call คือการติดประกาศบอกทางภายในบริ ษทั ว่า ออกกองกี่ โมง เวลา
ไหนและรายละเอียดคราวๆให้ทีมงานกองถ่ายได้รู้

รู ปภาพ 4.9 งาน Honda Dream2016_Brainest – Transport-List
รู ปภาพ 4.10 งาน Honda Dream2016_Brainest – Crew-call

4.1.1.3.4 ทา Call-sheet การที่ทาขึ้นมาเพื่อให้รู้วา่ วันหนึ่ งถ่ายฉากไหนอย่างไรบ้าง เวลา
ต่างๆในการทางานของกองถ่าย อันนี้ เวลาทาต้องประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อเวลาที่ชดั เจนและ
ลงตัวในการถ่ายทาเพราะถ้าเกิดช้าเกิดอาจจะเสี ยหายหลายๆอย่าง เช่นค่าเช่าสถานที่และอาจจะทา
ให้เสี ยเวลาในการถ่ ายทาดังนั้นการทา Call-sheet ต้องมีความละเอียดและรอบคอบ ตรวจเช็ค
หลายๆรองเพื่อความถูกต้อง
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รู ปภาพ 4.11 งาน Honda Dream2016_Brainest – Call-sheet
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รู ปภาพ 4.12 งาน Honda Dream2016_Brainest – Call-sheet
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4.1.1.3.5 ทา Map และ Plan สถานที่ที่ไปถ่ายเพื่อให้ทีมงานในกองถ่ายได้รู้ตาแหน่งต่างๆ
ในสถานที่น้ นั เพราะเราไปเป็ นคนสารวจเส้นทางและเห็นสถานที่ถ่ายทาก่อน จาต้องมาทาให้
ทีมงานที่ไม่ได้ไปเห็นสถานที่เข้าใจได้ดว้ ยว่าเป็ นยังไงและอะไรอยูต่ รงไหนมุมไหนบ้าง การ
เดินทางไปยังไงต้องทาให้ละเอียดมากที่สุด

รู ปภาพ 4.13 งาน Honda Dream2016_Brainest – Map

รู ปภาพ 4.14 งาน Honda Dream2016_Brainest – Plan
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4.1.1.4 เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน เช่นเบิกเงินสดสารองจ่ายเพื่อจ่าย/ค่าแรง/ค่าสถานที่ /
ค่ารถ/ค่าอาหาร เป็ นต้น จัดเตรี ยมอาหาร, เครื่ องดื่ ม และ หน่ วยปฐมพยาบาล เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ ก ับ ที ม งานระหว่ า งการถ่ า ยท า ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยภายในกองถ่ า ย และให้ ค วาม
สะดวกสบาย จัดหาสิ่ งที่ทีมงาน ต้องการเพื่อใช้ในกองถ่าย

4.1.1.5 ทาเอกสารบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการออกกอง เช่น ค่ารถตู ้ ค่าอาหาร
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4.1.2 งาน EGAT (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค) - กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2558
4.1.2.1. ประสานงาน และ Confirm งาน EGAT เริ่ มการทางานโดยหาสถานที่ถ่ายทาใน
แบบที่ผกู ้ ากับและลูกค้าต้องการและนามาเสนอในที่ประชุม เสร็ จแล้วต้องมาเรี ยงลาดับสถานที่ที่หา
และราคา เวลาที่วา่ งของสถานที่น้ นั ๆ เขียนและบอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในพรี เซนที่จะเปิ ดในที่
ประชุ มให้ ผูก้ ากับและทีมงานได้ดูและเลื อกว่าจะถ่ ายทาที่ไหนและไป survey สถานที่ที่ลูกค้า
ต้องการและไปติดต่อประสานงานกับคนที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ว่าขออนุ ญาตใช้สถานที่ถ่ายทากอง
ถ่าย และยืน่ เอกสารเพื่อเป็ นกระบวนการให้เรี ยบร้อย
4.1.2.2. จัดทาเอกสารเพื่อไปยืน่ ให้กบั สถานที่และฝ่ ายที่รับผิดชอบต่างๆ การทา Crew-call
/ Transport-List / Team-List ของงาน EGAT มีกาหนดการถ่ายทั้งหมด 6 วัน และหลายสถานที่จึง
ต้องจัดทาเอกสารให้ละเอียด
 วันที่ 25 ตุลาคม 2558
สถานที่ถ่ายทา 1. บางปะกง
2. ท่าพระอาทิตย์
 วันที่ 26 ตุลาคม 2558
สถานที่ถ่ายทา ลานตลาดนัดข้างวัดพระราม 9 (ซอยพระราม 9 ซอย 19)
 วันที่ 27 ตุลาคม 2558
สถานที่ถ่ายทา เกาะนก บางปะกง
 วันที่ 28 ตุลาคม 2558
สถานที่ถ่ายทา โรงไฟฟ้ าบางปะกง
 วันที่ 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ถ่ายทา 1. เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี
2. หมู่บา้ นในละแวกเขื่อน
 วันที่ 31 ตุลาคม 2558
สถานที่ถ่ายทา กฟผ.บางกรวย พระราม7
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4.1.2.2.1 ทา จดหมาย ขออนุ ญาตสถานที่เพื่อที่จะได้ทาการเข้าไปถ่ายทา ต้องทา
เป็ นเอกสารที่ละเอียดบอกเนื้ อหาของเรื่ องที่จะถ่ายว่าถ่ายเกี่ยวกับอะไร อย่างไรบ้างเพื่อให้
เจ้าของสถานที่ได้รับรู ้วา่ ใช้พ้ืนที่ถ่ายทาตรงไหนบ้างยังไง ทาทั้งหมด 8 สถานที่ที่เข้าไปยืน่
เพื่ออนุญาติขอใช้สถานที่และได้นามาเสนอทั้งหมด 3 ฉบับดังต่อไปนี้

ขออนุญาตใช้พน้ื ที่ ดาดฟ้า ชัน้ 29 ของ อาคาร River Heaven

รู ปภาพ 4.15 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.16 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.17 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.18 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.19 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.20 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.21 งาน EGAT – Letter
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ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ร้านกาแฟ JAYWALK Café / ร้านคุณแดงก๋ วยจับ๊ ญวน ถนนพระอาทิตย์

รู ปภาพ 4.22 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.23 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.24 งาน EGAT – Letter

46

รู ปภาพ 4.25 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.26 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.27 งาน EGAT – Letter
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ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ศูนย์การเรียนรูเ้ ชิงอนุ รกั ษ์ปา่ ชายเลน ตาบลคลองตาหรุ จ.ชลบุร ี

รู ปภาพ 4.28 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.29 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.30 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.31 งาน EGAT – Letter
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รู ปภาพ 4.32 งาน EGAT – Letter
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4.1.2.2.2 ทา Team-List ขึ้นมาก่อนอื่นต้องจัดทีมที่จะไปถ่ายทาทั้งหมดมีใครและ
จานวนเท่ า ไรบ้า ง โดยไปถามแต่ ล ะแผนกว่า แผนกนี้ ใ ครออกกองและมี อุป กรณ์ อะไร
เพิ่มเติมบ้างจะได้จดั รถเพียงพอต่อทีมงาน งานนี้ทาทั้งหมด 6 วัน ดังรู ปต่อไปนี้

รู ปภาพ 4.33 งาน EGAT – Team-List
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รู ปภาพ 4.34 งาน EGAT – Team-List
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รู ปภาพ 4.35 งาน EGAT – Team-List
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รู ปภาพ 4.36 งาน EGAT – Team-List

58

รู ปภาพ 4.37 งาน EGAT – Team-List
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4.1.2.2.3 ทา Transport-List เป็ นลาดับต่อไปเพื่อจัดรถให้กบั ทีมงาน และถ้ารถใน
บริ ษทั ไม่พอก็จะต้องติดต่อรถตูจ้ ากข้างนอกให้มารับงานในบริ ษทั เพื่อให้ความสะดวกกับ
ทีมงานกองถ่าย

รู ปภาพ 4.38 งาน EGAT – Transport-List
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รู ปภาพ 4.39 งาน EGAT – Transport-List
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รู ปภาพ 4.40 งาน EGAT – Transport-List
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รู ปภาพ 4.41 งาน EGAT – Transport-List
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รู ปภาพ 4.42 งาน EGAT – Transport-List
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4.1.2.2.4 ทา Crew-call คือการติดประกาศบอกทางภายในบริ ษทั ว่า ออกกองกี่โมง
เวลาไหนและรายละเอียดคราวๆให้ทีมงานกองถ่ายได้รู้

รู ปภาพ 4.43 งาน EGAT – Crew-call
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รู ปภาพ 4.44 งาน EGAT – Crew-call

รู ปภาพ 4.45 งาน EGAT – Crew-call

66

รู ปภาพ 4.46 งาน EGAT – Crew-call

รู ปภาพ 4.47 งาน EGAT – Crew-call
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4.1.2.3. เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงาน เช่นเบิกเงินสดสารองจ่ายเพื่อจ่าย/ค่าแรง/ค่า
สถานที่ /ค่ารถ/ค่าอาหาร เป็ นต้น จัดเตรี ยมอาหาร, เครื่ องดื่ม และ หน่วยปฐมพยาบาล เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั ทีมงานระหว่างการถ่ายทา ดูแลความเรี ยบร้ อยภายในกองถ่าย
และให้ความสะดวกสบาย จัดหาสิ่ งที่ทีมงาน ต้องการเพื่อใช้ในกองถ่าย

4.1.2.4. ทาเอกสารบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการออกกอง เช่น ค่ารถตู ้ ค่าอาหาร
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4.1.3 งาน Krungsri Supply Chain - พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2558
4.1.3.1 ประสานงาน และ Confirm งาน Krungsri Supply Chain ลูกค้า/Agency กาหนด
สถานที่ถ่ายทามาให้แล้วว่าต้องการที่ไหนบ้างและให้ทางบริ ษทั ไปติดต่อประสานงานให้ ดังนั้นจึง
ไม่ ต้องหาสถานที่ ถ่ า ยท าไปนาเสนอแต่ ต้องไป survey สถานที่ ที่ ลูก ค้าต้องการและไปติ ดต่ อ
ประสานงานกับคนที่ดูแลรับผิดชอบอยูว่ า่ ขออนุ ญาตใช้สถานที่ถ่ายทากองถ่าย และยื่นเอกสารเพื่อ
เป็ นกระบวนการให้เรี ยบร้อย
4.1.3.2 จัดทาเอกสารเพื่อไปยืน่ ให้กบั สถานที่และฝ่ ายที่รับผิดชอบต่างๆ การทา Crew-call /
Transport-List / Team-List งาน Krungsri Supply Chain มีกาหนดการถ่ายทั้งหมด 3 วัน และหลาย
สถานที่จึงต้องจัดทาเอกสารให้ละเอียด และทางสถานที่ที่ไปถ่ายทานั้นค่อยข้างขอใช้สถานที่ยาก
และรัดกุมเรื่ องความปลอยภัยจึงต้องทาเอกสารให้ละเอียดมากกว่าที่เคยทามา
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ถ่ายทา บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
อาคาร Column Tower ถนนรัชดาภิเษก
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ถ่าย 1. บริ ษทั คริ สเตียนีและนีลเส็ น (ไทย) จากัด (มหาชน) ซอยสุ ขมุ วิท
2. อาคารมหิ ดลสิ ทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ถ่ายทา บริ ษทั ดี แสควร์ จากัด สระบุรี

4.1.3.2.1 ทา จดหมาย ขออนุ ญาตสถานที่เพื่อที่จะได้ทาการเข้าไปถ่ายทา ต้องทา
เป็ นเอกสารที่ละเอียดบอกเนื้ อหาของเรื่ องที่จะถ่ายว่าถ่ายเกี่ยวกับอะไร อย่างไรบ้างเพื่อให้
เจ้าของสถานที่ได้รับรู ้วา่ ใช้พ้ืนที่ถ่ายทาตรงไหนบ้างยังไง
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รู ปภาพ 4.48 งาน Krungsri Supply Chain – Letter
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รู ปภาพ 4.49 งาน Krungsri Supply Chain – Letter
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รู ปภาพ 4.50 งาน Krungsri Supply Chain – Letter
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รู ปภาพ 4.51 งาน Krungsri Supply Chain – Letter
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รู ปภาพ 4.52 งาน Krungsri Supply Chain – Letter
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4.1.3.2.2 ทา Team-List ขึ้นมาก่อนอื่นต้องจัดทีมที่จะไปถ่ายทาทั้งหมดมีใครและ
จานวนเท่ า ไรบ้า ง โดยไปถามแต่ ล ะแผนกว่า แผนกนี้ ใ ครออกกองและมี อุป กรณ์ อะไร
เพิ่มเติมบ้างจะได้จดั รถเพียงพอต่อทีมงาน
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รู ปภาพ 4.53 งาน Krungsri Supply Chain – Team-List

รู ปภาพ 4.54 งาน Krungsri Supply Chain – Team-List
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77
รู ปภาพ 4.55 งาน Krungsri Supply Chain – Team-List
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4.1.3.2.4 ทา Crew-call คือการติดประกาศบอกทางภายในบริ ษทั ว่า ออกกองกี่โมง
เวลาไหนและรายละเอียดคราวๆให้ทีมงานกองถ่ายได้รู้
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ค่อนข้างเคร่ งและเป็ นระเบียบจึงต้องการรายละเอียดทั้งหมดที่จะถ่ายทา ว่ามีอุปกร์ รถ หรื อ
ใช้บริ เวณไหนบ้างในการถ่ายครั้งนี้

รู ปภาพ 4.65 งาน Krungsri Supply Chain – รายละเอียดการใช้สถานที่ถ่ายทา

85

รู ปภาพ 4.66 งาน Krungsri Supply Chain – รายละเอียดการใช้สถานที่ถ่ายทา

รู ปภาพ 4.67 งาน Krungsri Supply Chain – รายละเอียดการใช้สถานที่ถ่ายทา

86

\\
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4.1.3.3 เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน เช่นเบิกเงินสดสารองจ่ายเพื่อจ่าย/ค่าแรง/ค่า
สถานที่ /ค่ารถ/ค่าอาหาร เป็ นต้น จัดเตรี ยมอาหาร, เครื่ องดื่ม และ หน่วยปฐมพยาบาล เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั ทีมงานระหว่างการถ่ายทา ดูแลความเรี ยบร้ อยภายในกองถ่าย
และให้ความสะดวกสบาย จัดหาสิ่ งที่ทีมงาน ต้องการเพื่อใช้ในกองถ่าย

4.1.3.4 ทาเอกสารบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการออกกอง เช่น ค่ารถตู ้ ค่าอาหาร

4.2 สรุ ปหน้าที่ของผูค้ วบคุมการผลิตรายการ (Producer) บริ ษทั สกาย เอ็กซิ ทส์ จากัด
จากการปฎิบตั ิ สหกิ จศึกษาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ที่ บริ ษทั สกาย เอ็กซิ ทส์ จากัด ใน
ตาแหน่ งหน้าที่ โปรดิ วเซอร์ นอกจากจะได้พฒั นาทักษะทางวิชาชี พแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะการ
ปฎิ บตั ิ งานตามสภาพที่เป็ นจริ งและด้านบูรณาการองค์ความรู ้ จากการศึกษาเข้ากับการทางานใน
สถานประกอบการ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะมากมายที่ เ กี่ ย วกับ การจัด การเอกสาร เช่ น ท า
Shooting Board / Crew-call / Transport-List / Team-List ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆทั้ง
ราชการและเอกชน ได้เรี ยนรู ้ ก ารทางานที่ เป็ นทางการและเข้าถึ งผูใ้ หญ่ที่มีประสบการณ์ จึ งได้
เรี ยนรู ้ งานหลากหลายรู ปแบบ หาสถานที่ถ่ายทาและการทางานที่เป็ นระบบแบบแผน ซึ่ งเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู ้การทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด เป็ นบริ ษทั รับจัดทาบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ให้ความสาคัญกับ
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุ รกิจและถือว่ามีบทบาทสาคัญมากรวมทั้งการจัดทา
บัญชี ก็มีการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Office Excel มาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการใน
การทางานของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สานักงานจึงเล็งเห็นความสาคัญของการนา
เทคโนโลยมาใช้ในการจัดทาบัญชี เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยารวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้จดั ทาบัญชีโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Office Excel มาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบซื้ อเชื่ อ ระบบขายเชื่ อ ระบบการเงินและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นต้นเพราะง่ ายและรวดเร็ วต่อการบันทึ ก บัญ ชี เพื่ อช่ วยลดความซับ ซ้อนของ
ขั้นตอนในการทางานของการบันทึกงานบัญชี
ดังนั้นการปฏิ บ ตั ิ งานของนักศึกษาสาขาการบัญชี จึงได้จดั ท าตัวอย่างการบันทึ กบัญชี ที่
เข้าใจได้ง่าย ซึ่ งทาให้เข้าใจในการบันทึกบัญชี ได้อย่างรวดเร็ วขึ้น และจัดทาสรุ ปผลประมาณกาไร
ขาดทุ น เพื่ อ ท าให้ ท ราบถึ ง ผลก าไรขาดทุ น ของกิ จการ สามารถท าความเข้าใจด้วยตนเอง ลด
ระยะเวลาในการทางาน และงานสาเร็ จตามที่กาหนดไว้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงวิธีการบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Office Excel
1.2.2 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และรวดเร็ ว
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 การตรวจนั บ เอกสารเป็ นการตรวจนั บ เอกสารที่ ไ ด้รั บ จากลู ก ค้า ว่า ครบถ้ว น
หรื อไม่โดยดูจากใบรับ-ส่ งเอกสาร ซึ่ งเอกสารมีดงั นี้
- ต้นฉบับใบกากับภาษีซ้ือ
- สาเนาใบกากับภาษีขาย
- ใบสาคัญจ่าย
- ใบสาคัญรับ
- เอกสารอื่น (ถ้ามี)
1.3.2 การตรวจใบกากับภาษี เป็ นการตรวจเพื่อดู ว่าใบกากับภาษี ใดสามารถนามาหัก
ออกจากภาษีขายได้
1.3.3 การจัดท าสรุ ป ผลประมาณก าไรขาดทุ น จะจัดท าเมื่อได้มี การลงรายการระบบ
ลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบซื้ อเชื่ อ ระบบขายเชื่ อ ระบบการเงิ นและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโปรแกรม
สาเร็ จรู ป Microsoft Office Excel เสร็ จสิ้ นแล้ว
1.3.4 การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Office Excel
- ซื้ อเชื่อ
- ขายเชื่อ
- จ่ายชาระหนี้
-รับชาระหนี้
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ
1.3.5 ระยะเวลาดาเนินการทาโครงงาน ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการทาโครงงาน เป็ น
เวลา 14 สัปดาห์
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้เข้าใจวิธีการบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Office Excel
1.4.2 ท าให้ ผูอ้ ่ านเข้าใจวิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ในโปรแกรมส าเร็ จรู ป Microsoft Office
Excel
1.4.3 ท าให้ก ารปฏิ บตั ิงานในการบันทึก บัญ ชี มี ความสมบูรณ์ ถูก ต้อง ครบถ้วนและ
รวดเร็ ว
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การบั นทึกบั ญ ชี หมายถึ ง การจดบันทึ ก รายการทางธุ รกิ จต่ างๆที่ เกี่ ยวกับ การรั บ เงิ น
จ่ายเงิน และสิ่ งที่มีค่าเป็ นเงินไว้ในสมุดบัญชี อย่างสม่ าเสมอ เป็ นระเบียบถูกต้องตามหลักการและ
สามารถแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้
2.1 หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction) แบ่ งเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
1.ระบบบัญ ชี เดี่ ย ว (Single - entry bookkeeping or single - entry system) เป็ นวิธี ก าร
บันทึกบัญชี เพียงด้านเดี ยวเท่านั้นคือ ด้านเดบิตหรื อด้านเครดิ ต ระบบบัญชี เดี่ ยวนี้ จะบันทึกเฉพาะ
รายการในบัญชี เงิ นสด หรื อ บัญชี ที่สาคัญบางบัญชี เช่ น บัญชี ลูกหนี้ หรื อบัญชี เจ้าหนี้ เท่านั้น โดย
ไม่ได้ใช้การบันทึกรายการตามระบบบัญชี คู่ที่ตอ้ งบันทึกรายการบัญชี ท้ งั ด้านเดบิตและเครดิต การ
บันทึกบัญชี ตามระบบบัญชี เดี่ยวนี้ นิยมใช้ในกิจการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็ นผูค้ วบคุมและจดบันทึก
เอง สาหรับธุ รกิจขนาดย่อมขึ้นไปไม่ควรนาระบบบัญชี เดี่ ยวมาใช้ เนื่ องจากจะมีปัญหาในการเก็บ
ข้อมูลกาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทางบการเงิน
2.ระบบบัญชี คู่ (Double - entry bookkeeping or double - entry system) เป็ นวิธีการที่ใช้
ปฏิบตั ิในการบันทึกรายการบัญชี ต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป รายการในสมุด
บัญชี แยกประเภท ตลอดจนเอกสารหลักฐาน การบันทึกเหล่านี้ มีระบบการและประเพณี ปฏิบตั ิต่าง
ๆ ซึ่ งอาจใช้ได้กบั ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทาให้สามารถเสนอ
รายงานทางการเงินได้ถูกต้อง ตามที่ควรและทันต่อเหตุการณ์ การบันทึกบัญชี ตามระบบบัญชี คู่แต่
ละรายการจะ เกี่ยวข้องกับบัญชีสองด้าน คือบันทึกด้านเดบิตบัญชี หนึ่ งและบันทึกด้านเครดิตในอีก
บัญชี หนึ่ งด้วยจานวน เงินที่เท่ากัน และจะมีผลทาให้เกิ ดดุลขึ้นในตัวเอง และในขณะเดียวกันก็จะ
ทาให้ผลรวมของยอดบัญชีที่เกิดจากทุกรายการรวมกันแล้ว ได้ค่าเป็ นศูนย์ นัน่ ก็คือ ผลรวมของยอด
ดุ ลเดบิ ตเท่ากับผลรวมยอดดุ ลเครดิ ต การจัดทารายละเอี ยดของยอดบัญชี ต่าง ๆ ประกอบกันเป็ น
ยอดรวมทั้งสิ้ น เรี ยกว่า งบทดลอง
การบันทึกบัญชี จะใช้หลักระบบบัญชี คู่ ดังนั้นรายการทางธุ รกิ จทุกรายการต้องบันทึก
โดยเดบิตบัญชี หนึ่ ง และเครดิ ตอีกบัญชี หนึ่ งด้วยจานวนเงิ นที่เท่ากันเสมอ เรี ยกว่า บัญชี น้ นั ได้ดุล
กัน แต่ในบางครั้งรายการทางธุ รกิจที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีหลายบัญชี อาจบัญชี อาจบันทึกบัญชี
โดยเดบิ ตหรื อเครดิ ตบัญชี หลายบัญ ชี รวมกันได้ เรี ยกว่า การรวมรายการ (Compound entry) แต่
จานวนเงิ นรวมของเดบิ ตและเครดิ ตจะต้องเท่ากันเสมอ นอกจากนั้นเมื่ อบันทึ กรายการทางธุ รกิ จ
เรี ยบร้อยแล้วยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ที่มี ยอดดุลเดบิต เมื่อนามารวมกันจะเท่ากับยอดคงเหลือ
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ของแต่ละบัญชีที่มียอดดุลเครดิต ซึ่ งเป็ นไปตามหลักสมการบัญชี ที่วา่ สิ นทรัพย์ เท่ากับ หนี้ สินและ
ทุนรวมกัน
รายการทางธุ รกิจ หมายถึ ง รายการที่ กิ จการน ามาบัน ทึ กบัญ ชี เพื่ อเป็ นข้อมู ล ในการ
จัดทางบการเงิ นต่างๆซึ่ งทางการบัญชี เรี ยกว่ารายการทางบัญชี เป็ นเหตุ การณ์ ที่ทาให้เกิ ดการโอน
หรื อการแลกเปลี่ ยนระหว่างหน่ วยของบัญชี หรื อบุ คคลที่ มีผลต่อ สิ นทรัพ ย์หนี้ สินและส่ วนของ
เจ้าของทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง
อธิ บายได้ว่ารายการทางธุ รกิ จนั้นเป็ นรายการทางบัญชี ที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างบัญชี รวมไปถึ ง
บุ ค คลอื่ น ๆ ด้วยซึ่ งการบัน ทึ ก นั้น จะท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลของบัญ ชี โ ดยตรงไม่ ว่า จะเป็ น
สิ นทรัพย์หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงอย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มขึ้ น
หรื อว่าสดลงจะทาให้ยอดทั้งสองในสมการบัญชี น้ นั มีความสมดุลกันทั้งสองฝั่งแต่ในรายการบัญชี
นั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อย่างเช่ นจะมี การบันทึ กทางด้านสิ นทรัพย์2 รายการและบันทึกทางด้าน
ส่ วนของเจ้าของรายการเดียว
รายการทางธุ รกิ จนั้น มี ค วามส าคัญ เพราะว่าเป็ นการรวบรวมผลการด าเนิ น การของกิ จ การใน
เบื้องต้นก่อนที่จะทาการวิเคราะห์รายการบัญชี สาหรับรายการบัญชี น้ นั จะเป็ นการบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจสามารที่จะกระทบต่อเงินมีการเปลี่ยนแปลงในงบดุล
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป Microsoft Office Excel เป็ นโปรแกรมหนึ่ ง ที่ จ ั ด อยู่ ใ นชุ ด
Microsoft Office โปรแกรม MS Microsoft Office Excel มี ชื่ อ เสี ย งในด้า น การค านวณเกี่ ย วกับ
ตัวเลข และการทาบัญชี ต่าง ๆ การทางานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows)และแนวตั้ง
(columns)เป็ นหลัก ซึ่ งเราเรี ยกโปรแกรมในลักษณะนี้ วา่ เป็ น Spread Sheet บางคนใช้โปรแกรม MS
Microsoft Office Excel สาหรับการพิมพ์ตาราง การพิมพ์รายการสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีการรวมเงิน หรื อ
ตัวเลข หรื อมี การคานวณอย่างง่าย บางคนใช้โปรแกรมนี้ เพื่อวิเคราะห์ แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ ย
และค่าสถิติต่าง ๆ เป็ นต้น
โปรแกรมส าเร็ จรู ป Microsoft Office Excel เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ส าหรั บ กรอกข้อ ความ,
ตัวเลข และรู ปภาพ ลงช่องในตารางที่เรี ยกว่า “เวิร์กชีต” (Worksheet) ซึ่ งมีจานวนแถวและคอลัมน์
มากมาย จุดสาคัญของการใช้ Microsoft Office Excel จะอยู่ที่เรื่ องของการคานวณ เพราะสามารถ
ใส่ สูตรคานวณที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและคานวณได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวเลข
ซึ่ งเป็ นตัวตั้ง ก็ จะท าให้ ผ ลลัพ ธ์ จากสู ตรที่ ก าหนดไว้เปลี่ ยนแปลงตามไปอย่างอัตโนมัติ แสดง
ผลลัพธ์ใหม่ออกมาทันที ฉะนั้นจึงเหมาะสมกับงานทางด้านบัญชี, คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ยงั สามารถนาผลการคานวณมากทาเป็ นรู ปกราฟได้หลายชนิ ดตามลักษณะงาน
ด้วย และเนื่ องจากว่า Microsoft Office Excel นั้นใช้งานในระบบ Windows เพี ยงอย่างเดี ย ว จึ งมี
คาสั่งรวมทั้งอุปกรณ์อานวยความสะดวกให้ตามสภาพแวดล้อมและหลักการของระบบ Windows
2.2 คุณสมบัติทสี่ าคัญในโปรแกรมสาเร็จรู ป Microsoft Office Excel
1. ความสามารถด้านการคานวณ Microsoft Office Microsoft Office Excel สามารถป้ อนสู ตร
การค านวณทางคณิ ตศาสตร์ เช่ น บวก ลบ คู ณ หาร เป็ นต้น รวมทั้งสู ตรคานวณด้านอื่ น ๆ และ
จุดเด่นของการคานวณคือผลลัพธ์ของการคานวณจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่ออินพุตที่นามาเปลี่ยนค่า
ทาให้เราไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเปลี่ยนแปลงค่าผลการคานวณใหม่
2. ความสามารถด้านการใช้ฟังก์ชนั่ นอกจากการป้ อนสู ตรคูณทางคณิ ตศาสตร์ แล้ว Microsoft
Office Excelยัง สามารถป้ อนฟั ง ก์ ชั่น อื่ น ๆ ได้อี ก เช่ น ฟั ง ก์ ชั่น เกี่ ย วกับ ตัว อัก ษร ตัว เลข วัน ที่
ฟังก์ชนั่ เกี่ยวกับการเงินหรื อการตัดสิ นใจ
3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Microsoft Office Excel สามารถนาข้อมูลที่ป้อนลงในตาราง
มาสร้างเป็ นกราฟได้ทนั ที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรู ปแบบตามความเหมาะสม เช่ น กราฟ
แท่ง แสดงยอดขายแต่ละเดือด กราฟวงกลม แสดงส่ วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น
4. ความสามารถในการตกแต่ ง ตารางข้ อ มู ล Microsoft Office Excel ส ามารถตกแต่ ง
ตารางข้อมูลหรื อกราฟข้อมูลด้วยภาพสี และรู ปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดความสวยงามและ
แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น
5. ความสามารถในการจัดเรี ยงลาดับ Microsoft Office Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่
ต้องการมาวิเคราะห์ได้
6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ Microsoft Office Excel สามารถพิมพ์งาน
ทั้งข้อมูลและรู ปภาพหรื อกราฟออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ทนั ที ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน
7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็ นเว็บเพจเพื่อนามาแสดงในโฮมเพจ
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2.3 ศึกษาขั้นตอนการทางานของ Microsoft Office Excel
จุ ดเด่ นของการใช้ Microsoft Office Excel นั้นก็ คื อ สามารถเขี ยนสู ตรการค านวณให้ห า
ผลลัพธ์ต่างๆได้มิใช่กรอกข้อมูลลงไปในตารางเพียงอย่างเดียว ปั ญหามักจะอยูต่ รงที่ไม่รู้วา่ จะเขียน
สู ต รอย่า งไร จึ ง จะได้ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่ ต้อ งการ โดยสู ต รในการค านวณทุ ก ชนิ ด ต้อ งขึ้ น ต้น ด้ว ย
เครื่ องหมาย = (เท่ากับ) เสมอ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุดของการเขียนสู ตร เพราะเป็ นสัญลักษณ์ ที่
ช่วยให้โปรแกรมสามารถแบ่งแยกได้วา่ สิ่ งที่กรอกลงไปนั้นเป็ นข้อมูลธรรมดา หรื อสู ตรที่จะต้อง
นาไปคานวณหาผลลัพธ์ ต่อไป ส่ วนเรื่ องความถู กต้องของผลลัพ ธ์ที่ เกิ ดขึ้ นนั้น คงต้องขึ้ นอยู่กบั
เนื้ อหาของสู ตรว่าเขี ยนไว้อย่างไรด้วย แต่ ถ้าในการกรอกข้อมู ลธรรมดาบังเอิ ญมี เครื่ องหมาย =
(เท่ากับ) ปนอยู่ดว้ ย โปรแกรมจะถื อว่าเครื่ องหมาย = (เท่ากับ) นั้นเป็ นเพียงตัวอักษรธรรมดาตัว
หนึ่งเท่านั้นเอง ไม่มีกรนาไปคานวณเด็ดขาด และอีกสาเหตุหนึ่งที่โปรแกรมไม่ยอมคานวณให้ท้ งั ๆ
ที่กรอกสู ตรถูกต้อง ก็ตอ้ งลองพิจารณาดูว่าก่ อนใส่ เครื่ องหมาย = (เท่ากับ) นั้นได้มีการกดปุ่ มเว้น
วรรค (Spacebar)หรื อไม่ เพราะการกดปุ่ มเว้นวรรคจะถือว่าเป็ นหนึ่ งตัวอักษร (แต่เป็ นอักษรที่มอง
ไม่เห็น) ซึ่ งไม่ถูกต้องตามหลักของการเขียนสู ตร
สู ตรการคานวณ
ภายในสู ตรการคานวณก็ยอ่ มมีเครื่ องหมายบวก ลบ คูณ หาร เป็ นส่ วนประกอบโดยมีลาดับ
ความสาคัญขอเครื่ องหมายเป็ นดังนี้
ตารางที่ 2.1 ลาดับความสาคัญของเครื่ องหมายที่ใช้ในการคานวณ

สาหรับเครื่ องหมายที่มีความสาคัญเท่ากัน คือ คูณกับหาร และบวกกับลบ โปรแกรมจะ
ทาการคานวณเรี ยงตามการใส่ เครื่ องหมายจากซ้ายไปขวาเสมอ
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2.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในสู ตร (Variable)
ตัวแปรในที่ น้ ี ก็คื อตาแหน่ งที่ อยู่ข องข้อมูล นั่นเอง ทั้งนี้ เพราะการใช้ตาแหน่ งอ้างถึ ง
ข้อมู ลนั้นจะให้ผลดี กว่าการใช้ขอ้ มู ลโดยตรง เพราะเมื่ อมี ก ารแก้ไขข้อมู ล ผลลัพ ธ์ ที่ ได้จากการ
คานวณตามสู ตรก็จะเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติ หลักของการอ้างถึงตาแหน่งข้อมูลที่ใช้ในการ
เขียนสู ตนั้น สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. แบบ Relative Address คื อ การอ้างถึ ง ต าแหน่ ง ข้อ มู ล โดยใช้ชื่ อ คอลัม น์ และเลข
บรรทัดของข้อมูลนั้นมาประกอบกัน เช่น B2, C6 เป็ นต้น ผลระยะยามของการเขียนสู ตร โดยอ้างอิง
ตาแหน่ งข้อมู ล แบบนี้ จะช่ วยให้ก ารคัดลอก (copy) สู ตรไปยังช่ องอื่ น ๆ โปรแกรมสามารถจะ
ปรับเปลี่ยนสู ตรให้เหมาะสมกับตาแหน่งข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ (บางกรณี ก็ส่งผลไม่ดีนกั )
2. แบบ Absolute Address คื อ การอ้างถึ งตาแหน่ งข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง หรื อเรี ยก
ง่าย ๆ ว่า lock ตาแหน่งข้อมูลในสู ตรไว้เลย เช่น $B$2, A$1 เป็ นต้น
วิธีน้ ี จะทาให้การคัดลอกสู ตรไปยังช่ องอื่น ๆโปรแกรมจะยังคงใช้ตาแหน่ งข้อมูลที่ระบุไว้ในสู ตร
นั้นอย่างเดิ ม ไม่มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนใด ๆ ทั้งสิ้ น โดยเครื่ องหมาย $ ที่ ใช้ใน Absolute Address นั้น
หมายถึง
-เครื่ องหมาย $ ให้ใส่ ไว้ขา้ งหน้าชื่ อคอลัมน์ หรื อเลขบรรทัดเท่านั้น เช่ น $B ไม่ใช่ B$
ถ้าใส่ $ ไว้หน้าชื่ อคอลัมน์อย่างเดียว เมื่อสั่งคิดลอกจะเป็ นการ lock คอลัมน์น้ นั ไม่ให้เปลี่ยนแปลง
แต่เลขบรรทัดเปลี่ยนแปลงได้
-ถ้าใส่ $ ไว้หน้าเลขบรรทัดอย่างเดี ยว เมื่อสั่งคิดลอกจะเป็ นการ lock บรรทัดนั้นไม่ให้
เปลี่ยนแปลง แต่คอลัมน์เปลี่ยนแปลงได้
-ถ้ า ใส่ $ ควบไว้ก ั บ ชื่ อ คอลั ม น์ แ ละเลขบรรทั ด เมื่ อ สั่ ง คั ด ลอกก็ จ ะไม่ มี อ ะไร
เปลี่ยนแปลง คือจะ lock ที่ช่องข้อมูลนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2.5 การเขียนสู ตร
การเขียนสู ตรใน Microsoft Office Excel นั้นสามารถทาได้หลาย ๆ วิธีดงั นี้
ขั้นที่ 1 เขียนเหมือนกับการใช้เครื่ องคิดเลข
สู ตรการคานวณไม่ว่าจะยุง่ ยากซับซ้อนเพียงใด ถ้าหากว่าสามารถที่จะใช้เครื่ องคิดเลขทา
ได้แล้วแน่ นอนว่าก็สามารถที่ จะใช้ Microsoft Office Excel ในการคานวณได้เช่ นกันซึ่ งการเขียน
สู ตรนั้นควรเริ่ มจากแนวความคิดพื้นฐานง่าย ๆ เหมือนกับใช้เครื่ องคิดเลขเพียงแต่เปลี่ยนจากการกด
ปุ่ มในเครื่ องคิดเลขมาเป็ นการเขียนข้อความลงในตารางของ Microsoft Office Excel แทน
ขั้นที่ 2 การใช้ฟังก์ชนั่ ของ Microsoft Office Excel
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel จะมีฟังก์ชนั่ หรื อที่เรี ยกว่าสู ตรสาเร็ จรู ป เพื่อช่ วยใน
การเขียนสู ตรของให้ง่ายขึ้น ซึ่ งสามารถที่เรี ยกใช้งานได้โดยเลื อก Insert Function ซึ่ งจะมีฟังก์ชนั่
ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
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ขั้นที่ 3 สั่งคัดลอก (Copy) สู ตรที่คล้ายกัน
การเขียนสู ตรในช่ องอื่นที่ อยู่ใกล้เคียงส่ วนใหญ่มกั จะคล้ายกัน จึงสามารถที่ จะใช้วิธีการ
คัด ลอกได้ โดยการเลื อ กสู ต รต้น ฉบับ โดยการคลิ ก ที่ ช่ อ งของสู ต รที่ ต้อ งการ จากนั้น จึ ง เลื อ ก
เครื่ องมือคัดลอก (Copy) แล้วจึงเลือกช่องที่ตอ้ งการจะว่างข้อมูล และขั้นสุ ดท้ายคือเลือกเครื่ องมือ
วาง (Paste)
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึ งวันที่ 2 กันยายน
2559 ในแผนกบัญชี ทาให้ได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พ
พนักงานบัญชีในอนาคตได้หลายด้าน
ด้ านทฤษฎี
1.1 สามารถนาเอาความรู้ที่ได้มานาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Microsoft Office Excel
ด้ านการปฏิบัติงาน
2.1ได้เรี ยนรู ้ถึงการตรวจสอบเอกสารต่างๆในการนามาบันทึกบัญชี
2.2 สามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ในบริ ษทั บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
2.3 ทาให้เกิดความรอบคอบในการทางาน และการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
ด้ านสั งคม
3.1 ฝึ กการปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในบริ ษทั มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 ฝึ กความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบในการทางาน เช่น การตรงต่อเวลา, ทางาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องและแม่นยา
3.3 สร้างคุณธรรม จริ ยธรรมในการเป็ นนักบัญชที่ดี คือ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที่
และวิชาชีพ
ด้ านพัฒนาบุคลิกภาพ
4.1 ทาให้รู้จกั การวางตัวต่อบุคลากรในบริ ษทั
4.2 มีความคล่องแคล่วว่องไวในการทางาน
4.3 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้เหมาะกับการเป็ นนักบัญชีที่ดีได้
4.5 ทาให้เห็ นถึ งปั ญหาต่างๆของการทางาน ผลกระทบ และการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่
พบ
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5.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ในระยะแรกของการปฏิบตั ิงาน ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และยังขาดความรู ้ดา้ นการ
บันทึกบัญชีในโปรแกรม Microsoft Office Excel จึงทาให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าใน
การปฏิบตั ิงาน
2. ลูกค้าของบริ ษทั ส่ งเอกสารในการทาบัญชีมาไม่ตรงเวลา ทาให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ทนั
ต่อเวลาที่ลูกค้าต้องการ
3. ในบางครั้ งการประมวลผลของระบบซอฟแวร์ ช้าเกิ นไป จึ งท าให้ เกิ ดความล่ าช้าในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้นและได้ขอ้ มูลที่ไม่ทนั ต่อเวลา ถ้าข้อมูลบัญชีของบริ ษทั มีจานวนมาก ในการ
บันทึกบัญชีบางครั้งโปรแกรมจะเกิดการค้างทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ต่อ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. พนัก งานบัญ ชี ข องกิ จการควรจัด ท าเอกสารในการท าบัญ ชี ใ ห้ ต รงตามวัน ที่ แ ละเวลาที่
กาหนดไว้ หากมีการส่ งเอกสารล่าช้าอาจทาให้มีเวลาในการตรวจสอบเอกสารไม่เพียงพอ และ
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่ งอาจส่ งผลทาให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้
2. ต้องมีการทวงถามเอกสารจากลูกค้าก่อนถึงกาหนดเวลาที่ตอ้ งบันทึกบัญชี
3.ควรมีการปรับปรุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ในบริ ษทั ให้มีความเร็ วและประมวลผลมีประสิ ทธิภาพ
มากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากคอมพิ วเตอร์ ในบริ ษทั ได้ใช้งานมาเป็ นเวลานานและเกิ ดการอาการค้าง
บ่อยครั้งเวลาที่ใช้งาน
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