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บทคัดย!อ 
 

 บริษัท เอสเอฟคอร�ปอเรช่ันจากัด (มหาชน) เป5นบริษัทท่ีทําให�บริการธุรกิจด�านโรงภาพยนตร� 
และความบันเทิงต�างๆโดยเป5นท่ีรู�จักกันภายใต�ช่ือ โรงภาพยนตร�เอสเอฟคอร�ปอเรช่ันซีเนม�าซิต้ี ,โรง
ภาพยนตร�เอสเอฟเอ็กซ�ซีเนม�า , โรงภาพยนตร�เอสเอฟ เวิร�ด ซีเนม�า , และเอสเอฟสไตรค�โบว� และ
เป5นบริษัทช้ันนําต�นๆทางด�านภาพยนตร�  

 จากการที่คณะผู�จัดทําได�เข�ามาฝCกงาน ณ บริษัท เอสเอฟคอร�ปอเรช่ัน จากัด (มหาชน) และ
ได�รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา ทางคณะผู�จัดทําจึงรู�สึกเกิดความสนใจในเร่ืองค�าใช�จ�ายจึง
ได�ทําการศึกษาภายใต�โครงงานการปฏิบัติงานสหกิจเรื่อง“การจัดทําบัญชีค�าใช�จ�ายในธุรกิจโรง
ภาพยนตร�”  

 ในรายงานฉบับน้ีจะอธิบายขั้นตอนและวิธีต�างๆในการบันทึกบัญชีค�าใช�จ�ายในการซื้ออาหาร
และเครื่องด่ืมต�างๆในโรงภาพยนตร� ด�วยโปรแกรม Sage ERP Accpac  

 

คําสําคัญ  :  ค�าใช�จ�าย / โปรแกรมSage ERP Accpac     
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บทที ่1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

     

บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการธุรกิจทางดา้นโรงภาพยนตร์และ
ความบันเทิงต่างๆ ซ่ึงมีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศ และเป็นบริษัทชั้ นน าต้นๆทางด้านภาพยนตร์ 
ประกอบดว้ยแผนกต่างๆ ท่ีท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยแผนกบญัชีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการรวบรวมเอกสารและบนัทึกขอ้มูล เพื่อจดัท ารายงานรายละเอียดของรายรับ-รายจ่ายและวิธี
ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นบญัชีตรวจสอบวเิคราะห์รายงานผลการด าเนินงานฐานะการเงินและปฏิบติังานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งตามท่ีผูบ้ริหารมอบหมาย โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Accpac เพื่อการท างานเป็นหลกัได้
อยา่งมีระบบ 

ดงันั้นความส าคญัของการบนัทึกบญัชีไดถู้กตอ้งอย่างเป็นระบบ จึงตอ้งมีความระมดัระวงัใน
การท างาน และมีการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเอกสารท่ีมีความส าคญัในการบนัทึกบญัชี 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้าย 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัการบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 โครงงานน้ีเป็นโครงงานการบนัทึกบญัชีค่าใช้จ่ายของบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 

(มหาชน) 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) สามารถน าแนวปฏิบติัการจดัท าบญัชีค่าใชจ่้ายมา

เป็นส่วหน่ึงในการท างานแผนกบญัชี 
1.4.2 ผูศึ้กษาโดยทัว่ไปสามารถน าความรู้การจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้

อยา่งเหมาะสม 

 



บทที ่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ค่าใชจ่้าย 

 เป็นขอ้มูลท่ีมีมูลค่าทางการเงินท่ีเป็นสินคา้ หรือบริการตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินเม่ือมีการเกิดข้ึน

ของกิจกรรม โดยจะรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลภายในองคก์ร เพื่อจะสะทอ้นให้

เห็นถึงค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งหมด เช่น ค่าขนส่ง, ค่าอาหาร, ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิงของลูกคา้ เป็นตน้ 

 

โปรแกรม Sage Accpac ERP 

เป็นซอฟแวร์ท่ีรวบรวมการจดัการงานภายในองค์กรทุกส่วน ในงานดา้นระบบไม่ว่าจะเป็น

ระบบบญัชี ระบบการขาย ระบบการจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงรวมถึงรายงานรูปแบบมาตรฐาน ท่ีผูบ้ริหาร

ตอ้งการท่ีจะช่วยในการบริหารการวิเคราะห์สถานะภาพทางการเงินของบริษทั เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

ลดขั้นตอน และรวดเร็วในการท างาน โดยซอฟแวร์จะเป็นโปรแกรมท่ียืดหยุ่น ปรับแต่งไดต้ามความ

ตอ้งการ ท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจการท างานของทุกธุรกิจท่ีมีความแตกต่างในแต่ละองคก์ร ดงันั้นโปรแกรมจึง

ถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อความตอ้งการของทุกธุรกิจ ท่ีสามารถเลือกใชง้านเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ด ้  

 

โปรแกรม Accpac 

 เป็นโปรแกรมท่ีจะน าขอ้มูลจากในระบบบญัชี เขา้มาช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจาก

ระบบมาวเิคราะห์แผนในการด าเนินงาน จะท าให้การจดัการและการวิเคราะห์สถานะภาพของธุรกิจท า

ไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน การรวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มูลในแต่ละแผนกจะท าไดง่้าย เม่ือตอ้งการดึงขอ้มูลไปใช้

งาน และจะช่วยให้การติดตามและแบ่งปันขอ้มูลภายในองคก์รง่ายข้ึน นอกจากน้ียงัมีระบบตรวจสอบ

ความผดิพลาดของขอ้มูลในแต่ละส่วนของระบบต่างๆ 
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ใบก ากบัภาษี 

 เอกสารส าคญัท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้กบัผู ้

ท่ีซ่ือสินคา้จากผูป้ระกอบการในแต่ละคร้ัง เพื่อแสดงรายละเอียดและมูลค่ากบัจ านานภาษีมูลค่าเพิ่ม

(VAT) ของสินคา้หรือบริการโดยท่ีผูป้ระกอบการจะเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูท่ี้ซ้ือสินคา้และ

บริการในแต่ละคร้ังท่ีท าการซ้ือขาย  

 

โปรแกรม Microsoft Excel 

Microsoft Excel ใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง ท่ีมีความสามารถในการค านวณ 

และสร้างกราฟจากขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ี Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) 

หรือโปรแกรมตารางงาน ท่ีจะจดัเก็บ ขอ้มูลต่าง ๆ ลงบนแผน่ตารางงาน ท่ีคลา้ยกบัการเขียนขอ้มูลลง

ในสมุดท่ีมีช่องตารางทั้ง แนวนอนและแนวตั้ง โดยช่องตารางแต่ละช่องจะมีช่ือประจ า แต่ละช่อง จะท า 

ใหง่้ายต่อการป้อนขอ้มูลเพื่อการแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก จึงง่ายต่อการค านวณและการน าขอ้มูลไป

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเป็น หมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)   

ท่ีตั้ง 444 ชั้น 10-12 อาคารเอ็มบีเค ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 10330  

โทรศพัท:์ 0-2611-7111  แฟกซ์:  0-2611-7169  URL: http://www.sfcinemacity.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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3.2  ลกัษณะการประกอบกจิการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการธุรกิจทางดา้นโรงภาพยนตร์และ
ความบนัเทิงต่างๆ   ซ่ึงมีอยูห่ลายสาขาทัว่ประเทศ โดยเป็นท่ีรู้จกักนัภายใตช่ื้อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 
ซีนีม่า  , โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า  , โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิร์ด ซีเนม่า ,โรงภาพยนตร์ 
เอส เอฟ สไตรคโ์บว ์และเป็นบริษทัชั้นน าตน้ๆทางดา้นภาพยนตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งรูปแบบธุรกิจทางโรงภาพยนตร์ 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 โครงสร้างบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตั้งหน้ีจากใบก ากบัภาษีโดยโปรแกรม Sage ERP Accpac 

3.4.2 ประกบใบส าคญัตั้งหน้ี 

3.4.3 ตรวจเช็คใบก ากบัภาษี 

3.4.4 จดัท ารายงานภาษีซ้ือ 

3.4.5 ตรวจอเอกสารให้ตรงกบัรายงานภาษีซ้ือ 

 

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 เจนจิรา อธิการุณ  
ต าแหน่ง : Assistant Accounting Manager (AP Team 3) 

 สมนึก พรมมา 
ต าแหน่ง : Assistant Accounting Manager (AP Team 2) 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 เสนอหวัขอ้โครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.7.2 ศึกษาหาขอ้มูล จากอินเทอร์เน็ต 

 3.7.3 รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 3.7.4 เร่ิมปฏิบติังาน โดยศึกษารายละเอียดจากใบงานท่ีทางสหกิจมอบให้ 

 3.7.5 จดัท ารูปเล่มรายงาน และน าไปใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอ้ผดิพลาด 
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ตารางท่ี 3.1แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

เคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
3. เคร่ืองคิดเลข 

โปรแกรม 

1. โปรแกรม Microsoft Excel 
2. โปรแกรม Sage ERP Accpac 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 

1.เสนอหวัขอ้โครงงานต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

    

2.ศึกษาหาขอ้มูล     

3.รวบรวมขอ้มูล     

4.เร่ิมปฏิบติังาน     

5.จดัท ารูปเล่มรายงาน     



บทที ่4 

 ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การเข้าฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาระยะเวลา 3 เดือน เร่ิมวนัท่ี 25 พฤษภาคม ถึง 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) แผนกบญัชี ท าให้ไดค้วามรู้ใน
หลายดา้นท่ีสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการท างานและเป็นประสบการณ์ในการท างาน โดยตวัอย่างลกัษณะ
งานและหนา้ท่ีการปฏิบติังานมีดงัน้ี 

1.เม่ือได้รับเอกสารการสั่งซ้ือสินคา้จากสาขาท่ีส่งให้กบัแผนกบญัชีของส านกังานใหญ่ โดยในชุด
เอกสารท่ีสาขาส่งมา จะประกอบดว้ย 

- ใบก ากบัสินคา้ ตน้ฉบบั/ส าเนา 
- ใบสั่งซ้ือสินคา้ ตน้ฉบบั 
- ใบ stock receipts 
- ใบส่งของ 

2.ขั้นตอนการท างานโดยโปรแกรม Sage ERP Accpac และMicrosoft Excel มีดงัต่อไปน้ี 

- การตั้งหน้ี 

- การพิมพใ์บส าคญัตั้งหน้ี และประกบชุดใบส าคญัตั้งหน้ี 

- การตดัจ่ายหน้ี 

- การพิมพใ์บส าคญัจ่ายเงิน และประกบชุดใบส าคญัจ่ายเงิน 

- การส่งใบก ากบัภาษีตน้ฉบบั 
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4.1 ขั้นตอนการตั้งหน้ี 

 

 

รูป4.1 เมนูการตั้งหน้ี 

 

1. เลือกเมนูดา้นซา้ย AP Transation  
2. ไปท่ี Invoice Entry เพื่อท าการตั้งหน้ี 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
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4.2 ขั้นตอนการบนัทึกการตั้งหน้ี 

 
รูป4.2 เมนูการกรอกรายละเอียด 

1. กด เพื่อเร่ิม Batch Number ใหม่ 
2. ตั้งช่ือ Batch วา่ Con_บริษทัผูข้าย_เดือน/ปี_ช่ือผูจ้ดัท า 
3. ใส่ Entry Number ช่ือยอ่สาขา_บริษทัผูข้าย_สินคา้ (หน่ึงEntryหน่ึงใบก ากบัภาษี) 
4. ใส่เลขบริษทัผูข้าย 
5. ใส่วนัท่ีใบก ากบัภาษี 
6. ใส่เลขท่ีใบก ากบัภาษี 
7. ใส่เลขท่ีใบสั่งซ้ือ 
8. ใส่ยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
9. ใส่รายละเอียด 

9.1. Description : ช่ือยอ่สาขา_บริษทัผูข้าย_สินคา้  
9.2. G/L Account : รหสั Finished goods – Concession 
9.3. Amount : ยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

10. กด Add / Save เพื่อบนัทึก 
11. กด เพื่อจดัท าใบก ากบัภาษีต่อไป แลว้ท าตามขอ้ 3- 10  

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 8 

9

10 

11 
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4.3 ขั้นตอนการพิมพใ์บส าคญัตั้งหน้ี 

 

 
รูป4.3 เมนูการพิมพใ์บส าคญัจ่าย 

 

1. เลือกเมนูดา้นซา้ย Voucher 
2. ไปท่ี AP Voucher  

 

 

 

 

 

 

1 

2 



14 
 

ขั้นตอนการพิมพใ์บส าคญัตั้งหน้ี (ต่อ) 

 

 

รูป4.4 กรอกรายละเอียด 

 

1. ใส่เลขท่ี Batch Number ท่ีตอ้งการพิมพ ์
2. ใส่เลขท่ี Batch Number ถดัไป (ถา้หากมีBatchเดียว ใหใ้ส่เลขเดิม) 
3. ใส่เลขท่ี Entry Number ท่ีตอ้งการพิมพ ์
4. ใส่เลขท่ี Entry Number ถดัไป (ถา้หากมีEntryเดียว ใหใ้ส่เลขเดิม) 
5. กด Ok เพื่อสั่งพิมพใ์บส าคญัตั้งหน้ี 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4

5 
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4.4 ตวัอยา่งใบส าคญัตั้งหน้ี 

 

 
รูป4.5 ใบส าคญัตั้งหนีท่ีสั่งพิมพ ์
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4.5 ขั้นตอนการประกบชุดใบส าคญัตั้งหน้ี 

ประกอบดว้ย 

1. ใบส าคญัตั้งหน้ี (กระดาษสีชมพ)ู 
2. ใบก ากบัภาษี (ส าเนา) 
3. ใบสั่งซ้ือ 
4. ใบ stock receipts  
5. กรอกวนัท่ีรับเอกสาร ลงในใบก ากบัภาษี (ส าเนา) 
6. ลงช่ือผูจ้กัท  า และวนัท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือประกบชุดใบส าคญัตั้งหน้ีทั้งหมด ท าการส่งชุดใบส าคญัตั้งหน้ีทั้งหมดให้หัวหน้าทีมตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และลงช่ือ วนัท่ีตรวจสอบ 

ใบ stock receipts 

ใบสั่งซ้ือ 

ใบก ากบัภาษี (ส าเนา) 



17 
 

4.6 ขั้นตอนการตดัจ่าย 

การตดัจ่ายตอ้งจดัท าเดือนละ 2 คร้ัง ทุกวนัท่ี 12 และ 29 ของเดือน โดยการตดัจ่ายในแต่ละคร้ัง 
ตอ้งตดัจ่ายตามใบวางบิลท่ีส านกังานใหญ่ไดรั้บเท่านั้น ซ่ึงใบวางบิลท่ีส านกังานใหญ่ไดรั้บ จะไดรั้บ
จากการส่งมาพร้อมเอกสารการสั่งซ้ือสินคา้จากสาขา และทุกวนัศุกร์จะมีการวางบิลมาท่ีส านกังานใหญ่
จากบริษทัของผูข้าย 

 

 
รูป4.6 เมนูการตดัจ่าย 

 

1. เลือกเมนูดา้นซา้ย AP Transation  
2. ไปท่ี Payment Entry เพื่อท าการตดัจ่าย 

 

 

 

 

 

 

   

1 2 
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4.7 ขั้นตอนการบนัทึกการตดัจ่าย 

 

 

รูป4.7 กรอรายละเอียด 

 

1. กด เพื่อเร่ิม Batch Number ใหม่ 
2. ตั้งช่ือ Batch วา่ Con_บริษทัผูข้าย_สินคา้_Document Number 
3. ใส่วนัท่ีรอบจ่ายหน้ี 
4. ใส่รหสัของธนาคารท่ีบริษทัก าหนด 
5. ตั้งช่ือ Entry Number วา่ Con_บริษทัผูข้าย_สินคา้_Document Number 
6. ใส่เลขบริษทัผูข้าย 
7. ใส่ Con_บริษทัผูข้าย_สินคา้_Document Number 
8. กด  ออก และกด  อีกคร้ังเพื่อแสดงเลขท่ีใบก ากบัภาษีทั้งหมด 
9. เลือกเลขท่ีใบก ากบัภาษีท่ีตอ้งการตดัจ่าย แลว้กดเปล่ียน No ใหเ้ป็น Yes 
10. กด Add / Save เพื่อบนัทึก 

(การตดัจ่ายตอ้งจดัท าใน Entry Number เดียว) 

1 2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
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4.8 ขั้นตอนการพิมพใ์บส าคญัจ่ายเงิน 

 

 
รูป4.8 เมนูการพิมพใ์บส าคญัจ่ายเงิน 

 

1. เลือกเมนูดา้นซา้ย Voucher 
2. ไปท่ี Payment Voucher  

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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ขั้นตอนการพิมพใ์บส าคญัจ่ายเงิน (ต่อ) 

 

 
รูป4.9 กรอกรายละเอียด 

 

1. ใส่เลขท่ี Batch Number ท่ีตอ้งการพิมพ ์
2. ใส่เลขท่ี Batch Number ถดัไป (ถา้หากมีBatchเดียว ใหใ้ส่เลขเดิม) 
3. ใส่เลขท่ี Entry Number ท่ีตอ้งการพิมพ ์
4. ใส่เลขท่ี Entry Number เดิมกบัช่องท่ี 3 
5. กด Ok เพื่อสั่งพิมพใ์บส าคญัจ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

1 
 

2 

3 

4 

5 
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4.9 ตวัอยา่งใบส าคญัจ่ายเงิน 

 

 
รูป4.10 ใบส าคญัจ่ายเงินท่ีสั่งพิมพ ์
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4.10 ขั้นตอนการประกบชุดใบส าคญัจ่ายเงิน 

ประกอบดว้ย 

1. ใบส าคญัจ่ายเงิน (กระดาษสีฟ้า) 
2. ใบวางบิล 
3. ชุดใบส าคญัตั้งหน้ี ตามใบวางบิล 
4. ลงช่ือผูจ้กัท  า และวนัท่ี 
5. แสดงใบค านวณยอดจ่าย และยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (เม่ือมีชุดใบส าคญัตั้งหน้ีมากกวา่ 1 ข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือรวมชุดใบส าคญัตั้งหน้ีทั้งหมดท่ีท าการตดัจ่าย จึงส่งชุดใบส าคญัจ่ายเงินทั้งหมดให้หัวหน้าทีม
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และลงช่ือ วนัท่ีตรวจสอบ 

ชุดใบส าคญัตั้งหน้ี  (2) 

ชุดใบส าคญัตั้งหน้ี  (1) 

ใบวางบิล 

ใบค านวณยอดจ่าย 

ใบค านวณ vat 
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4.11 ขั้นตอนการส่งใบก ากบัภาษี (ตน้ฉบบั) 

 

 

รูป4.11 กรอกรายละเอียดใบก ากบัภาษี 

 

1. ใส่วนัท่ีใบก ากบัภาษี 
2. ใส่ช่ือบริษทัผูข้ายในใบก ากบัภาษี 
3. ใส่ยอดเงิน ท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
4. ใส่เลข Document Number ของใบก ากบัภาษี 
5. ใส่ช่ือผูท้  า 

เม่ือพิมพร์ายละเอียดใบก ากบัภาษีทั้งหมดท่ีจะส่งให้แอดมิน ให้ท าการพิมพใ์บรายช่ือใบก ากบัภาษี ใส่
กระดาษ A4 สีขาว เพื่อน ามาแนบไวข้า้งหนา้ใบก ากบัภาษี (ตน้ฉบบั) โดยเรียงใบก ากบัภาษี (ตน้ฉบบั)
ใหต้รงกบัใบราช่ือ แลว้จึงรวบรวมส่งใหแ้อดมินทุกวนัจนัทร์ 

1 
 

2 

3 4 5 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

ในการจดัท าโครงงานในหัวขอ้ “การจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงภาพยนตร์’’ของ 
บริษทั เอส เอฟ คอปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ทางผูจ้ดัท านั้นไดป้ฏิบติังานในแผนกบญัชี โดยแต่ละ
เดือนจะมีการปฏิบติังานท่ีคลา้ยคลึงกนั เร่ิมตั้งแต่การคดัแยกเอกสาร และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้าย ท่ีเป็นค่าอาหาร  ตรวจเช็คเอกสารท่ีสาขาส่งมาครบและสมบูรณ์เรียบร้อย บนัทึกขอ้มูลลง
ในโปรแกรมส าเร็จรูป ส่งชุดเอกสารเพื่อใหห้วัหนา้ตรวจสอบ และท าการอนุมติั 

หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานสหกิจ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในขั้นตอนของการบนัทึกบญัชี
ค่าใชจ่้ายมากข้ึน และถือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานในอนาคตอีกดว้ย 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ในการจดัท าโครงงานนั้นทางผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหาในการด าเนินงานดงัน้ี 
5.1.2.1. ขาดความรู้ความเขา้ใจในขอบเขตของหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1.2.2. ช่วยระยะเวลาในการจดัท าโครงงานมีเวลาจ ากดัเน่ืองจากวนัจนัทร์ -  ศุกร์ เป็นช่วง
ท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาใหเ้กิดความล่าชา้ในการจดัท าโครงงาน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1. ควรก าหนดขอบเขตของโครงงานและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

5.1.3.2. แบ่งเวลาในการปฏิบติังานให้เหมาะสมในการท ารายงานสหกิจ โดยช่วงท่ีมี
ปฏิบติังานสหกิจให้เก็บขอ้มูลความรู้ต่างๆให้ได้มากท่ีสุดแลว้ แลว้ค่อยน ามาจดัท าโครงงานภาย
หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานสหกิจ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1.1 ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์การปฏิบติังานจริง  
5.2.1.2 ท าให้นกัศึกษาไดรู้้จกัการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และรู้จกัปรับตวัให้เหมาะสมกบั

สังคมภายในองคก์ร 
5.2.1.3 ท าใหน้กัศึกษามีความตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ 

มอบหมายใหส้ าเร็จ 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นการใช้งานโปรแกรมทางบญัชี ขั้นตอนการจดัท าเอกสาร 
และการใชง้านอุปกรณ์ส านกังานภายในองคก์ร ท าใหก้ารปฏิบติังานช่วงแรกๆ เกิดความล่าชา้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยการหาความรู้เพิ่มเติมและศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบติังาน รายละเอียดของงานต่างๆ ท่ีเราจะไปให้ดี  เม่ือมีตรงไหนไม่เข้าใจควร
ปรึกษาพี่ท่ีปรึกษา จดบนัทึกขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ และน ากลบัไปทบทวนด้วยตนเองใน
ภายหลงั 
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ภาคผนวก 

รูปภาพตวัอยา่งขณะปฏิบติังาน 
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