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บทคัดย!อ 

 

 บริษัท เจเอฟบี คิทเช3น จํากัด ดําเนินการธุรกิจอาหารประเภทก6วยเต๋ียว เน�นบริการด�วย
ลูกช้ินปลา เป9นผู�ผลิตและจําหน3ายลูกช้ินปลา ป;จจุบันมีสาขาเป=ดให�บริการมากกว3า 30 สาขา และ
สาขาเฟรนไซส มากกว3า 140 สาขา ท่ัวประเทศ มีอาหารให�ลูกค�าเลือกมากมาย ทั้งก6วยเต๋ียว ขนมจีน 
อาหารตามส่ัง เป=ดย3าง ซาลาเปา ต๋ิมซําขนมหวาน และเครื่องด่ืมที่หลากหลายชนิด ป;จจุบันกําลัง
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ อย3างต3อเน่ือง โดย บริษัท เจเอฟบี คิทเช3น จํากัด มีเจ�าของคนเดียวกันกับ
เจียงลูกช้ินปลา  
 โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปหลังร�าน น้ันเป9นโปรแกรมที่เหมาะสมกับกิจการค�าขายหน�าร�านและ
หลังร�าน ช3วยในการจัดเก็บประวัติงานขาย การจัดการสินค�า และยังสามารถตรวจสอบสินค�าขายดี
หรือสินค�าที่มียอดขายตํ่า เพื่อจัดการสินค�าคงเหลือให�เพียงพอและมีปริมาณเหมาะสมกับความ
ต�องการ สนับสนุนนโยบายการกําหนดราคาหรือสร�างโปรโมช่ันสินค้ํา เพื่อใช�ในการส3งเสริมการขาย 
ระบบ และง3ายต3อการใช�งานไม3ซับซ�อน ใช�ในการประกอบกิจการได�ดี ต้ังแต3การบันทึกรายได� 
ค3าใช�จ3าย รวมถึงการบันทึกในสมุดรายวันท่ัวไป ก็สามารถใช�งานได�อย3างดี  
 ดังน้ันข�าพเจ�าจึงมีความสนใจศึกษาและจัดทําวิธีการใช�งานโปรแกรมบัญชีหลังร�านแก3ผู�ท่ี
สนใจได�ใช�เป9นแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อการใช�งานอย3างมีประสิทธิในการนําไปใช�ปฎิบัติงาน 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

 บริษทั เจ เอฟ บี คิทเช่น จ ำกดั ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร โดยทำงบริษทัไดใ้ช้

โปรแกรมบญัชีหลงัร้ำน ในกำรบนัทึกบญัชีซ่ึงเหมำะสมกบับริษทัขนำดเล็กท่ีมีกำรใชง้ำนท่ีไม่ซบัซอ้น และ

ง่ำยต่อกำรใชง้ำน เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งแม่นย  ำ รวดเร็ว และผำ่นมำตรฐำนกำรบญัชี 

ดงันั้นกำรปฏิบติังำนของนกัศึกษำแผนกบญัชี จึงไดจ้ดัท ำกำรใชโ้ปรแกรมบญัชีหลงัร้ำน  ท่ีเขำ้ใจไดง่้ำย ซ่ึง

ท ำใหเ้ขำ้ใจในระบบของโปรแกรมไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 - เพื่อศึกษำวธีิกำรบนัทึกบญัชีของโปรแกรมบญัชีหลงัร้ำน พื้นฐำน 

 - เพื่อศึกษำธุรกิจร้ำนอำหำร 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 - ขอ้มูลกำรน ำเสนอนั้นอยูใ่นส่วนงำนของต ำแหน่งนกัศึกษำฝึกงำน 

  1. ระยะเวลำกำรฝึกงำนวนัวนัท่ี 15 พ.ค. – 25 ส.ค. 2560 

  2. รับเงิน – จ่ำยเงิน โดยใชโ้ปรแกรมบญัชีหลงัร้ำน  

 - ขอ้มูลกำรน ำเสนอนั้นถูกก ำหนดไวใ้น บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ำกดั  

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

 1.บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ำกดัสำมำรถน ำโครงงำนเล่มน้ีไปใชเ้ป็นคู่มือแก่พนกังำนใหม่ได ้

2.ผูท่ี้สนใจศึกษำในกำรบนัทึกบญัชีโดยโปรแกรมบญัชีหลงัร้ำน พื้นฐำน 

    และสำมำรถน ำไปใชง้ำนในกำรประกอบอำชีพไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสารและวเิคราะห์ทีเ่กีย่วข้อง 

 โปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูปหลงัร้ำน นั้นเป็นโปรแกรมท่ีเหมำะสมกบักิจกำรคำ้ขำยหนำ้ร้ำนและหลงั

ร้ำน ช่วยในกำรจดัเก็บประวติังำนขำย กำรจดักำรสินคำ้ และยงัสำมำรถตรวจสอบสินคำ้ขำยดีหรือสินคำ้ท่ีมี

ยอดขำยต ่ำ เพื่อจดักำรสินคำ้คงเหลือใหเ้พียงพอและมีปริมำณเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร สนบัสนุนนโยบำย

กำรก ำหนดรำคำหรือสร้ำงโปรโมชัน่สินคำ้ เพื่อใชใ้นกำรส่งเสริมกำรขำย ระบบ และง่ำยต่อกำรใชง้ำนไม่

ซบัซอ้น ใชใ้นกำรประกอบกิจกำรไดดี้ ตั้งแต่กำรบนัทึกรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย รวมถึงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนั

ทัว่ไป ก็สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งดี เช่น 

1.ประเภทรำยได ้

1.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย NO VAT  

1.2 รำยไดจ้ำกกำรขำยเคร่ืองด่ืม  

1.3 รำยไดอ่ื้น ๆ ( กำรขำยขนม )  ฯลฯ เป็นตน้ 

2.ประเภทค่ำใชจ่้ำย                                 

2.1 ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือวตัถุดิบ     

2.2 ค่ำใชจ่้ำยกำรในซ้ือเคร่ืองด่ืม  

2.3 เงินเดือน ฯลฯ เป็นตน้  

3.สมุดรำยวนัทัว่ไป ใชรั้บรู้กำรโอนเงินจำกสำขำ เขำ้ส ำนกังำนใหญ่  

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงกฎหมำย ในกำรจ่ำยภำษีและตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงกฎหมำยอ่ืน ๆ  

วตัถุประสงค์ของโปรแกรมบัญชีหลงัร้าน 

 1.เพื่อใหไ้ดท้รำบถึงคุณสมบติัโปรแกรมบญัชีหลงัร้ำน 

 2.เพื่อกำรเก็บขอ้มูลของบริษทัอยำ่งเป็นระบบ 

 3.สำมำรถน ำเสนอขอ้มูลต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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การบันทกึรายรับของบริษทั 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย NO VAT คือ รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรทัว่ไปโดยปกติแลว้กำรขำยอำหำร

นั้นจะไม่มีภำษีมูลค่ำเพิ่มเวน้แต่เป็นอำหำรท่ีแปรสภำพมำแลว้ ดงันั้นกำรขำยอำหำรทัว่ไปใน

ร้ำนคำ้จะลงบญัชีในช่ือของ รำยไดจ้ำกท่ีขำย novat 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยเคร่ืองด่ืม คือ กำรขำยเคร่ืองด่ืมในร้ำนคำ้ เช่น น ้ำผลไม ้น ้ำโคล่ำ นม ฯลฯ 

ทั้งหมดน้ีจะบนัทึกบญัชีในช่ือ รำยไดจ้ำกขำยเคร่ืองด่ืม 

- รำยไดอ่ื้น ๆ ( กำรขำยขนม ) คือ นอกเหนือจำกกำรขำยอำหำรแลว้ในร้ำนคำ้ยงัมีขนมต่ำง ๆ 

ขำย หรือบำงสำขำจะมีสินคำ้อำหำรมำฝำกขำยในร้ำนคำ้ ซ่ึงรำยไดใ้นส่วนน้ีนั้นจะบญัทึกเป็น 

รำยอ่ืน ๆ  

การบันทกึค่าใช้จ่ายของบริษทั 

 ค่ำใชจ่้ำยในร้ำนอำหำรมีอยูห่ลำยประเภทซ่ึงจะถูกแยกออกกำรกนัอยำ่งชดัเจนต่ำงจำกรำยไดท่ี้บำง

รำยกำรน ำมำรวมกนัได ้เช่น กำรซ้ือวตัถิดิบ – เคร่ืองด่ืมต่ำง เงินเดือน ค่ำขยะ ในบำงคร้ังเจำ้ของกิจกำรหรือ

กรรมกำรมำกินอำหำรในร้ำนก็จะถูกลงบญัชรเป็นค่ำใชจ่้ำยกรรมกำร หรือ กำรจ่ำยค่ำอำหำรของลูกคำ้ดว้ย

บตัรเครดิตจะลงบญัชีเป็นค่ำใช่จ่ำย 

การบันทกึการรับโอนเงินจากสาขา  

 กำรบนัทึกกำรรับโอนเงินจำกสำขำ นั้น จะถูกแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรโอนเงิน ณ วนัท่ีขำย 

และ หลงัจำกวนัท่ีขำย   

- กำรโอนเงิน ณ วนัท่ีขำย คือ จะบนัทึกบญัชีรับโอนเงินในรำยรับในหนำ้ท่ี 2  

- กำรโอนเงินหลงัจำกวนัท่ีขำย คือ จะบนัทึกกำรรับโอนเงินในสมุดรำยวนัทัว่ไป  

 หมายเหตุ การโอนเงินน้ัน : รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินโอนในแต่ล่ะวนั 
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บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฎิบติังาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถาประกอบการ         : บริษทั เจเอฟบี คิดเช่น จ ากดั 

ท่ีอยู ่                                 : 1413 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง บางแคเหนือ เขต บาง แค กรุงเทพมหานคร

10160 

ลกัษณะธุรกิจ  : ผลิตอาหารและเปิดร้านอาหาร 

เวลาท างาน  : วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 

เบอร์โทรศพัท ์  : 0-2454-8035 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่ตัง้สถานประกอบการ 
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3.2 ประวตัิและลกัษณะการประกอบการหลกัขององค์กร 

  บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดัด าเนินการธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว เนน้บริการดว้ยลูกช้ินปลา 

เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายลูกช้ินปลา ปัจจุบนัมีสาขาเปิดให้บริการมากกวา่ 30 สาขา และสาขาเฟรนไซส์

มากกวา่ 140 สาขา ทัว่ประเทศ มีอาหารใหลู้กคา้เลือกมากมาย ทั้งก๋วยเต๋ียว ขนมจีน อาหารตามสั่ง เปิดยา่ง 

ซาลาเปา ต๋ิมซ า ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายชนิด ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่ง

ต่อเน่ือง โดย บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั มีเจา้ของคนเดียวกนักบัเจียงลูกช้ินปลา 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEO 

นายชาญวทิย ์   แซ่เจียง 

หวัหนา้แผนกบญัชี 

เกริก    เลขาพนัธ์ุ 
 
  

คุณเกริก เลขาพนัธ์ุ  
 
  

คุณเกริก เลขาพนัธ์ุ  
 
  

คุณเกริก เลขาพนัธ์ุ  
 

ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกบญัชี 

กฤติกา    ศรีโปดก 
 

พนกังาน 

เจนภพ   วงับญุ 

พนกังาน 

จนัทร์จิรา    ใจมัน่ 

พนกังาน  

ปรีชา    จารุพิมล 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 นาย เฉลิมพร เถาวลัยแ์กว้ 

 ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. ตรวจสอบและคดัแยกเอกสารต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสาขาเดียวกนั 

2. จดัเรียงเอกท่ีคดัแยกแลว้ใหเ้รียบร้อยเพื่อการจดัเก็บท่ีง่ายข้ึน 

3. น าเอกสารท่ีเรียงนั้นมาบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมบญัชีหลงัร้าน 

4. จดัเรียงเอกสารน าเขา้แฟ้มเก็บรักษา 

5. ตรวจสอบนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน  

6. ตรวจสอบยอดดุจบญัชี 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 1.นางสาว จนัทร์จิรา  ใจมัน่  

2.นายเจนภพ   วงับญุ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน  

  1. รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
ระบบการบนัทึกบญัชีมีหลายขั้นตอนผูจ้ดัท าจึงตอ้งสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา หรือ

พนกังานท่ีมีความช านาญในการท างาน เก่ียวกบัเร่ืองเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการบนัทึก บญัชี และ

ตอนปฏิบติังานจะท าการจดบนัทึกทุกขั้นตอนไว ้

 2. วเิคราะห์ปัญหา 

 นั้นบางคร้ังเอกสารท่ีถูกส่งมาจากสาขานั้นไม่ถูกตอ้ง 
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3. วธีิการแกไ้ขปัญหา 

 ตอ้งท าการแกไ้ขก่อนถึงจะน ามาบนัทึกบญัชีไดโ้ดยการติดต่อกนัสาขาโดยตรงเพื่อขอให้

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4.จดัการโครงงานและสรุปผล 

จดัท าโครงงานเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปหลงัร้านเร่ืองขั้นตอนการบนัทึก

บญัชี 

 ระยะเวลาในการจัดท าโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ปฏิบติังานเพื่อหาหวัขอ้รายงาน      
2.เลือกหวัขอ้รายงาน      
3.วางแผนรายงาน      
4.จดัท ารายงาน      
5.น าเสนอโครงงาน      

 

ตารางท่ี 3.7 ระยะเวลาในการจดัทา โครงงาน 

  

3.8 อปุกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  2. เคร่ืองค านวณ 
  3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
  4. เคร่ืองเจาะกระดาษ 
  5. แฟ้มเก็บเอกสาร 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปหลงัร้าน 
2. โปรแกรมส าเร็จรูป Express 
3. โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทท่ี 4  

ผลการปฎิบติัตามโครงงาน 

การใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี  ERP 

4.1 ขั้นตอนแรกทีเ่ร่ิมในการบันทกึรายการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 เปิดโปรแกรม ERP แลว้ใส่รหสัผา่นของพนกังาน จะเห็นหนา้น้ีเป็นหนา้แรก 
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4.2 เร่ิมต้นการบันทกึบัญชีด้วยโปรแกรม ERP  

 

1. เขา้ไปท่ีหวัขอ้ “การเงิน”  

2. เลือกท่ีหวัขอ้ท่ี “งานใบส าคญัรับ - จ่าย”  

2.1 ใบส าคญัรับ – ร้านบน และ ใบส าคญัรับ – ร้านล่าง 

หมายถึงการแยกประเภทของร้านคา้ “ร้านบน” คือร้านท่ีอยูบ่นห่างสรรพสินคา้ 

ส่วน “ร้านล่าง” นั้น คือร้านท่ีเปิดเองนั้นยา่นต่าง ๆ จะบนัทึกรายไดห้รือรายรับนั้น

แยกจ่ายกนั 

2.2 ใบส าคญัจ่าย ก็เช่นเดียวกนักบัใยส าคญัรับ แต่จะมีใบส าคญัจ่าย – เงินสดยอ่ยเพิ่ม

ข้ึนมา จะใชบ้นัทึกรายการท่ีไม่เก่ียวกบัการคา้โดนตรง เช่น ค่าซ่อมแซมต่อเติม 

ฯลฯ 

2.3 ใบส าคญัทัว่ไป โดนส่วนใหญ่แลว้จะใช่บนัทึกการรับโอนเงินจากสาขาเขา้ส านกั

การใหญ่ แต่ก็มีบางสาขาท่ีจะใช่บนัทึกเจา้หน้ีคา้น ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ดว้ย  

 

 

1 

2 

3 

4 
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เข้าเมนูการบัญทกึบัญชี  

 

  เม่ือเขา้เมนูมาแลว้จะเห็น ปีท่ีจะบนัทึกบญัชีและเดือนท่ีจะบนัทึก 

โปรแกรมน้ีจะค่อนขา้งหาขอ้มูลท่ีบนัทึกไปแลว้ง่าย เพราะจะแบ่งแยกปีและเดือนอยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

เพิม่รายการทีต้่องการบันทกึ 

 

  เลือกเมนูท่ีตอ้งการเพิ่ม ปี/เดือน ท่ีตอ้งการบนัทึก “จากภาพในตวัอยา่ง”นั้น เมนูคือ 1. 

ใบส าคญัรับ – ร้านบน  

2. ปี 2560  

3. คลิกไปท่ีเพิ่มเติมดา้นบน  

และ 4. เพิ่ม RVU ใบคญัสัญรับ – ร้านบน  
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บนัทึกรายการ 

 

 1.เร่ิมบนัทึกรายการ โดยจะวเิคราะห์รายการก่อนท่ีจะบนัทึก  

  1.1 ใส่รหสับญัชีหรือพิมพช่ื์อบญัชีท่ีตอ้งการ  

   - เลือกสาขา และ จ านวนเงินท่ีถูกตอ้ง 

ใบส าคญัรับ และ ใบส าคญัจ่าย จะใชว้ธีิการบนัทึกท่ีเหมือนกนั  
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ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชี 
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ปร่ินรายการเพื่อน าไปแนบกบัเอกสาร 
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บกัทึกการรับโอนเงินจากสาขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จะบนัทึกการรับโอนเงินสดจากสาขาโอนโดยการใส่รหสับญัชี 
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บทท่ี 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน  

  การปฏิบติังานในบริษทั เจ เอฟ บี คิทเช่น จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วนัท่ี 

25 สิงหาคม 2560  ในแผนกบญัชี ท าใหไ้ดผ้ลประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์สามารถน าไปใชป้ระกอบ

อาชีพในอนาคตไดห้ลายดา้น 

 5.1 ด้านทฤษฎ ี

  1.1 สามารถน าเอาความรู้ท่ีไดม้าน าไปใชก้ารปฏิบติังานไดจ้ริง 

  1.2 ไดรั้บความรู้และสามารถในการบนัทึกบญัชีในโปรแกรมบญัชีหลงัร้าน 

 5.2 ด้านการปฏบิัต ิ

  2.1 สามารถเขา้ใจในการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2.2 เกิดความช านาญในการใชโ้ปรแกรมบญัชีหลงัร้าน ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

  2.3 สามารถใชอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ส านกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

5.3 ด้านสังคม 

  3.1 ไดเ้รียนรู้ในการปรับตวัเขา้กบับุคคลในบริษทั เพื่อสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

3.2 ไดฝึ้กตนใหมี้ระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบในการท างานมากข้ึน เช่น การตรงต่อเวลา 

ท างานท่ีรับได ้ มอบหมายเสร็จสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

 5.4 ด้านพฒันาบุคลกิภาพ 

  4.1 ท าใหรู้้จกัการวางตวัต่อบุคลากรในบริษทั 

  4.2 มีความคล่องแคล่ววอ่งไวในการท างาน 

  4.3 สามารถพฒันาบุคลิกภาพของตวัเองให้เหมาะสมได ้

  4.4 ท าใหเ้ห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของการท างาน ผลกระทบ และสามารถแกไ้ขได ้
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 5.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

  - ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

1.เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานคร้ังแรกจึงอาจมีความล่าชา้และเกิดความผดิพลาดในการ

ท างาน  

2.ในระยะแรกของการปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ดา้นการบนัทึกบญัชีในระบบหลงัร้าน จึง

อาจเกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน    

  - ข้อเสนอแนะ   

1.จากการท่ีไดเ้ขา้มาปฏิบติังานไดเ้ห็นถึงขอ้ผดิพลาดต่างๆของตวัเราเอง และท าใหเ้ราไดรู้้

วา่เราควรจะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆไดอ้ยา่งไร  

2.ในบางคร้ังการประมวลผลของระบบซอฟแวร์ชา้เกินไป จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

ท างานเพิ่มมากข้ึน  
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