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บทคัดยอ 
 

บริษัทแบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย ) จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายสายพาน
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ  สงเสริมการผลิตและการขายสินคาเพื่อ
เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ อันประกอบดวยความคุมคา ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ  และมุง
สูขบวนการผลิตที่มีของเสียเปนศูนย   สินคาของบริษัทประกอบดวยผลิตภัณฑยานยนต 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑทางการเกษตร  ขณะที่ผูจัดทําปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนก
บัญชีและการเงิน  ไดรับมอบหมายใหจัดทําใบภาษีหัก ณ ที่จาย  รายงานวัตถุดิบ(ยางธรรมชาติ)
คงเหลือประจําวัน และเอกสารที่เกี่ยวของ  และทําการแยกใบกํากับสินคาและใบสงมอบชิ้นสวน   

 
โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาความความรู  ความเขาใจและทักษะการปฏิบัติงาน     

โดยทําการศึกษาวิธีลักษณะการจัดเก็บสินคาคงคลัง   วิธีการจัดทําวัตถุดิบคงเหลือ (ยางธรรมชาติ) 
และเอกสารที่เกี่ยวของ    ผลลัพธที่ได คือ  ผูจัดทําไดรับความรูและทักษะการทํางานที่จะนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคต  และหวังวาโครงงานนี้จะเปนประโยชนตอบุคคลที่
เกี่ยวของ 
 
คําสําคัญ:  ภาษีหัก ณ ที่จาย  ยางธรรมชาติ  ทักษะการทํางาน 
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Abstract 
 

Bando Manufacturing  (Thailand) Co. Ltd., is a manufacturer and a distributor of belts 
and belt-related products, for both domestic and international markets. The Bando Thai’s quality 
policy is to promote manufacturing and sales activities by customer acceptance of quality that 
consists of being useful, reliable and delightful; and to make an effort to reach zero defect 
process. The products consists of automotive products, industrial products, and agricultural 
products. While attending the internship under the cooperative education program at the 
accounting and finance department, the author was assigned to prepare the withholding tax 
certificate, the daily raw materials (natural rubber) balance report and related documents, and 
separate invoices and parts delivery sheets.   

 
This project was designed to improve knowledge, understanding, and the skills of 

performance, through studying the principles of inventory storage, the procedure of preparation 
of the daily raw materials (natural rubber) balance report.  The result was that the author had 
gained knowledge and performance skills in order to apply them to future careers  and hope that 
this project will be useful to interested parties. 
 
Keywords: Withholding tax, Natural rubber, Performance skills. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทัแบนโด ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ 1906 หรือ ปี พ.ศ. 2449 ( 110 ปี ) และเป็นโรงงานผลิต

สายพานแห่งแรกในประเทศญ่ีปุ่น 

บริษทัแบนโด เร่ิมก่อตั้งข้ึนในประเทศไทย ปี ค.ศ 1987 หรือ ปี พ.ศ 2530 ( ประมาณ 29 ปี

มาแลว้ ) ผลิตสายพานส าหรับ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และเคร่ืองจกัร

การเกษตร 

 ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การผลิตยาง  จ  าหน่ายยาง  ทั้งส่งออกนอกประเทศและภายในประเทศ ท า

ใหบ้ริษทัจ าเป็นตอ้งมาการตรวจเช็คสตอ๊คของยางเป็นประจ าทุกเดือน  จึงไดมี้การจดัท าบญัชี

ยางข้ึนมา เพื่อจะไดท้ราบวา่มีการเบิกยาง ซ้ือยาง จ าหน่ายยางออกไปมากหรือนอ้ยเท่าไร คณะ

ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในการจดัท าโครงการ เร่ือง  การท าบญัชียาง หมายถึง  การท่ีบริษทัไดมี้

การซ้ือยางจากซพัพายเออร์ขา้งนอก ก็จะมีเอกสารเป็นใบแจง้หน้ี /ส่งของ  ตน้ฉบบั กบัใบ 

Invoice เพื่อเป็นหลกัฐานในการท าบญัชียางขั้นต่อไป  ในการจะท าบญัชียางไดน้ั้น จะท าไดก้็

ต่อเม่ือมีการปิดงบไปแลว้ ดงันั้น ผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลและจดัท าเอกสารเก่ียวกบั

ขั้นตอนในการปฏิบติังานต่างๆ ตามล าดบัขั้นของการท าบญัชียาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้

งาน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ และเพื่อลดขอ้ผดิพลาด ความซบัซอ้น และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่โครงงานฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน หากมีขอ้ผดิพลาด

ประการใดก็ขออภยั ณ ท่ีน้ีดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบับญัชียาง 

2. เพื่อศึกษาขั้นตอนใหก้ารท าบญัชียาง 

3. เพื่อศึกษาระบบงานของบญัชียาง 

1.3 ขอบเขตของโครงการ 

- ศึกษาขอ้มูลและกระบวนการท าบญัชียาง 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       1.  ไดรู้้เก่ียวกบับญัชียาง 

       2.  ไดรู้้ขั้นตอนใหก้ารท าบญัชียาง 

       3.  ไดรู้้ระบบงานของบญัชียาง 
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บทที ่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัข้อง 

1.  ความหมายของบัญชียาง 

คา้ยาง  คือ การซ้ือ การขาย หรือการแลกเปล่ียนยางและความหมายโดยรวมของการซ้ือยาง 

ขายยาง  หรือตามตราสารท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูอ้อกตราสารผูน้ั้นหรือโดยประการอ่ืน แต่ไม่

รวมถึงในกรณีท่ีผูท้  าสวนยางขายน ้ายางสด  ยางกอ้น  เศษยาง  หรือแผน่ยางดิบ  ซ่ึงเป็นผลิตผลจาก

สวนยางของตนเอง 

หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข  ในการยืน่ค าขอใบผ่านด่านศุลกากรในกรส่งยางออก 

 1.  ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บใบอนุญาตคา้ยางเป็นผูส่้งออกยางนอกราชอาณาจกัรก่อนจึงจะ

ขอรับใบผา่นด่านศุลกากรได ้

 2.  ใหย้ืน่ค  าขอรับใบผา่นด่านศุลกากรผา่นระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์             

( National Single Window ) ก่อนการส่งยางอยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบ

ยางตามค าขอ ณ สถานท่ีเก็บยาง 

 3.  ในการยืน่ค  าขอรับใบผา่นด่านศุลกากรผา่นระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ( 

National Single Window : NSW )  ใหย้ืน่เอกสารประกอบค าขอ ดงัน้ี 

    3.1  ค  าขอรับใบผา่นด่านศุลกากร ผา่นระบบ  NSW และแนบผา่นอีเมล 

    3.2  ใบก ากบัสินคา้ Invoice ท่ีระบุเลขสัญญาซ้ือขายและวนัท่ีท าสัญญาซ้ือขาย  หาก

ใบก ากบัสินคา้ไม่ไดร้ะบุเลขท่ี 

    3.3  สัญญาซ้ือขายและวนัท่ีท าสัญญาซ้ือขาย  ตอ้งแนบใบสัญญาซ้ือขายประกอบ 

    3.4  ใบ Certificate และหนงัสือรับรองคุณภาพยาง ( เฉพาะกรณียางแท่งเอสทีอาร์ ) 

    3.5  หนงัสือรับรองปริมาณเน้ือยางธรรมชาติ  ( เฉพาะกรณียางคอมเปาว ์) 

 



4 
 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตค้ายาง 

1.  ผูค้า้ยางจะตอ้งท าบญัชีการซ้ือยาง  การจ าหน่ายยาง  ปริมาณยางคงเหลือ  และรายงาน

การคา้ยางของทุก ๆ เดือน  และจะตอ้งท าเอกสารจดัส่งบญัชีดงักล่าวต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน

วนัท่ีสิบของเดือนถดัไป ดงัน้ี  บญัชีซ้ือขาย ( แบบยาง 5 )  บญัชีการจ าหน่ายยาง ( แบบยาง 6 )  

บญัชีปริมาณยางคงเหลือ  ( แบบยาง 7 )  และรายงานการคา้ยาง  ( แบบยาง 8 )  ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด  (  มาตรา 28 ) 

2.  ในการคา้ยางแต่ละคร้ัง  ในส่วนของผูซ้ื้อยาง  ผูข้ายยาง  หรือแลกเปล่ียนยางตอ้งตรวจ

ใบอนุญาตคา้ยาง  การจดเลขท่ีใบอนุญาตคา้ยางแต่ละฝ่ายและการจดปริมาณยางท่ีซ้ือขายหรือ

แลกเปล่ียนไว ้ เพื่อเป็นหลกัฐานในการท าบญัชี  ( มาตรา 24 ) 

บทลงโทษ 

 1.  ผูใ้ดคา้ยางไม่มีใบอนุญาต  โทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  ( มาตรา 50 ) 

2.  เม่ือมีการลงโทษโดยการริบตน้ยางหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของตน้ยาง  เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช ้ รวมทั้งภาชนะและหีบห่อท่ีบรรจุยางท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความผดิในคดีและใหก้ระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จดัการท าลายเสีย  หรือจดัท าอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  ( มาตรา 57 ) 

3. ผูค้า้ยางผูใ้ดไม่จดัส่งบญัชีซ้ือขาย  บญัชีจ าหน่ายยาง  ปริมาณยางคงเหลือ  และรายงาน

คา้ยาง  ตามท่ีก าหนดโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท  ( มาตรา 51 ) 

การออกใบรับรองมาตรฐานยางเท่งเอสทอีาร์ 

 1.  ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 

  1.1  ผูผ้ลิตยางแท่ง  ส่งยางแท่งใหห้อ้งทดสอบมาตรฐานท าการทดสอบมาตรฐาน

ยางแท่งเอสทีอาร์ 

  1.2  หอ้งทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ท าการทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอส

ทีอาร์  ดงัน้ี 

   -  การเตรียมตวัอยา่ง 
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   -  การทดสอบปริมาณส่ิงสกปรก 

-  การทดสอบปริมาณเถา้ 

-  การทดสอบส่ิงระเหย 

-  การทดสอบปริมาณไนโตรเจน 

-  การทดสอบค่าดชันีความอ่อนตวั 

-  การทดสอบสี 

-  การทดสอบความหนึด 

-  การทดสอบสมบติัการคงรูป 

-  การทดสอบปริมาณการท่ีถูกสกดัดว้ยอะซิโตน 

-  การทดสอบการเพิ่มความแขง็ระหวา่งเก็บ 

  1.3  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อจดัชั้น และออกใบรับรองคุณภาพตาม

แบบฟอร์มใบรับรองคุณภาพยางแท่งท่ีก าหนด 

2.  หอ้งทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์  ท่ีสามารถออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานยาง

แท่งเอสทีอาร์  ประกอบดว้ย 

 2.1  หอ้งทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ของสถาบนัวจิยัยาง  กรมวชิาการเกษตร 

 2.2  หอ้งทดสอบยางแท่งเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นห้องปฏิบติัการยางแท่งเอาทีอาร์  

จากกรมวชิาการเกษตร 
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การขออนุญาตเป็นผู้ผลติยางแท่งเอสทอีาร์ 

 ผูท่ี้ตอ้งการจะประสงคจ์ะตั้งโรงงานผลิตยางแท่งและตอ้งการท่ีจะใชเ้คร่ืองหมาย “ เอส ที 

อาร์ “  ในการจ าหน่ายยางแท่งท่ีโรงงานมีการผลิตข้ึน  นอกจากจะตอ้งด าเนินการตามรูปแบบ

กฎระเบียบของส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จะตอ้งด าเนินการขออนุญาตท่ีจะเป็นผูผ้ลิตยางแท่ง

เอส ที อาร์ ตามระเบียบกรมวชิาการเกษตร ในส่วนของการอนุญาตเป็นผูผ้ลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 

พ.ศ. 2538  โดยจะตอ้งยืน่ขอต่อสถาบนัวจิยัยางกรมวชิาการเกษตรและกระทรวงสหกรณ์ 

 ในส่วนของรายละเอียดการด าเนินการขออนุญาต  มีดงัน้ี 

  ขออนุญาตเป็นหอ้งปฏิบติัการเก่ียวกบัยางแท่งเอสทีอาร์ ( แบบเอสทีอาร์ 3 ) 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัต่างดา้วและทะเบียนบา้น 

  หนงัสือบริคณห์สนธิ 

  หนงัสือมอบอ านาจ ( ถา้มี ) 

  รายช่ืออุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการทดสอบ 

  หนงัสือรับรองการฝึกอบรมของสถาบนัวจิยัยาง 

ยางธรรมชาติ Natural Rubber : NR 

 ยางธรรมชาติ เป็นยางท่ีมีสมบติัเด่นอยูห่ลายประการ เช่น มีสมบติัเชิงกลดีเยีย่ม มีความ

ยดืหยุน่ท่ีสุด (elastic) มีความเหนียว (toughness) มีความตา้นทานต่อการขดัถูสูง (abrasion 

resistance) และสามารถยดึติดกบัวสัดุอ่ืนไดดี้อีกดว้ย เช่น โลหะและส่ิงทอจึงสามารถน าไปใชง้าน

ทางวศิวกรรมไดห้ลากหลายมากข้ึน อุตสาหกรรมยางประกอบดว้ยอุตสาหกรรม 2 ส่วน คือ 

อุตสาหกรรมตน้น ้า ซ่ึงจะท าการผลิตวตัถุดิบ และอุตสาหกรรมปลายน ้า ซ่ึงจ าท าการผลิตผลิตภณัฑ์ 
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ยางแปรรูปข้ันต้น 

  ยางแปรรูป ขั้นตน้จะไดม้าจากวตัถุดิบหลกั ๆ  คือ น ้ายางสดท่ีไดจ้ากการกรีดตน้ยางพารา 

มีลกัษณะจะเป็นของเหลวสีขาวคลา้ยน ้านม จะตอ้งมีการเติมสารเพื่อท่ีจะรักษาสภาพน ้ ายางไม่ให้

น ้ายางจบัตวัเป็นกอ้นก่อนเวลาท่ีตอ้งการ ซ่ึงการน าน ้ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแปรรูปขั้นตน้

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

  1. ยางแหง้ แบ่งตามกรรมวธีิของการผลิตเป็น 3 ประเภท คือ 

    1.1 ยางแบบธรรมดา ผลิตโดยวธีิดั้งเดิม    

 1.2 ยางแบบระบุคุณภาพมาตรฐาน ผลิตโดยมีเง่ือนไขการระบุคุณภาพมาตรฐาน

ตามสากล  

    1.3 ยางแบบอ่ืนๆ ท่ีมีวธีิการผลิตในรูปแบบเฉพาะตวั เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ี

เหมาะสมกบังานข้ึนรูปผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะปรับปรุงสมบติั

บางประการของยางธรรมชาติ 

  2. ของเหลว ไดแ้ก่ น ้ายางขน้ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 

    2.1 น ้ายางขน้ธรรมดาท่ีไม่ผา่นการดดัแปรดว้ยสารเคมีหรือวธีิการใด ๆ  

    2.2 น ้ายางขน้ท่ีผา่นกระบวนการดดัแปรดว้ยสารเคมีหรือการฉายรังสีใหโ้มเลกุล

ของยางเปล่ียนแปลงเรียกวา่ “ น ้ายางคงรูป “  
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ผลติภัณฑ์ยาง 

 อุตสากรรมท่ีท าการผลิตภณัฑย์างจดัเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้า  จะสามารถแบ่งออกได้

เป็น  4  กลุ่มใหญ่  ไดแ้ก่   

1. กลุ่มยางลอ้ยานยนต ์

 2.  กลุ่มผลิตภณัฑย์างใชใ้นงานวศิวกรรมหรือใชใ้นอุตสาหกรรม   

 3.  กลุ่มผลิตภณัฑย์างจากน ้ายางขน้ 

 4.  กลุ่มผลิตภณัฑย์างอ่ืน  ๆ 

ยางแผ่นรมควนั (Ribbed Smoked Sheet; RSS) 

 ยางแผน่ ไดจ้ากการน าเอาน ้ายางสดมาใส่ในภาชนะจากนั้นจึงเติมน ้า เพื่อใหน้ ้ายางมีความ

เจือจางโดยใหเ้หลือปริมาณเน้ือยางแหง้อยูเ่พียงร้อยละ 12-18 ก่อนท าการเติมกรดเขา้ไปเพื่อใหย้าง

นั้นจบัตวักนัและแยกตวัออกจากน ้า หลงัจากนั้นจึงน ายางไปรีดใหเ้ป็นแผน่ดว้ยเคร่ืองรีดยางแผน่ 

ลา้งน ้า ท าใหแ้หง้ ซ่ึงการท าใหแ้หง้น้ีท าได ้2 วธีิคือ 1)  น า ไปตากแดดหรือผึ่งในอากาศร้อนเพื่อไล่

ความช้ืน จะเรียกยางท่ีไดช้นิดน้ีวา่ ยางแผน่ผึ่งแหง้ (Air Dried Sheet; ADS) และ 2) น า ไปอบ

รมควนัท่ีอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 3-4 วนั จะเรียกยางชนิดน้ีวา่ 

ยางแผน่รมควนั (Ribbed SmokedSheet; RSS) ยางแผน่รวมควนัจะสามารถแบ่งออกเป็นชั้นต่าง ๆ 

ดว้ยสายตา (ตามปริมาณส่ิงสกปรกหรือส่ิงปนเป้ือนในยาง) 
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กระบวนการผลิต 

 

 

 

  

 

 

 

 

       รูปท่ี  2. กระบวนการผลิตแผน่รมควนั 

ยางแท่ง (Standard Thai Rubber; STR) 

  ยางแผน่ไดมี้การจดัชั้นดว้ยสายตาซ่ึงใหผ้ลไดท่ี้ไม่แน่นอน ดว้ยเหตุน้ีอุตสาหกรรมยาง

ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเร่ิมเปล่ียนมาใชย้างแท่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภณัฑ์แทน 

เน่ืองจากยางแท่งมีคุณภาพท่ีสม ่าเสมอกวา่ยางแผน่ท่ีผา่นการทดสอบเพื่อจดัชั้นคุณภาพตามหลกั

วชิาการ โดยพิจารณาจากปริมาณของส่ิงสกปรกท่ีมีอยูใ่นยางเป็นส าคญั นอกจากนั้นก็อาจพิจารณา

ตวัแปรอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ปริมาณเถา้ ดชันีความอ่อนตวั ฯลฯ และในปัจจุบนัประเทศไทยมีมาตรฐาน

ยางแท่งท่ีเรียกวา่ Standard Thai Rubber (STR)  (เดิมเรียกวา่Technically Specified Rubber (TSR)) 

โดยมีการก าหนดใหย้างแท่ง STR ประกอบดว้ยชั้นยาง 8 ชั้น ไดแ้ก่ STR 5L,STR 5, STR 10, STR 

20, STR XL, STR 5CV, STR 10CV, STR 20CV 

ยางแท่งสามารถผลิตไดจ้ากทั้งน ้ายางและยางแหง้ ข้ึนอยูก่บัเกรดของยางแท่งท่ีตอ้งการ

ผลิต เช่น ถา้ตอ้งการผลิตยางแท่งเกรด STR XL ซ่ึงมีสีจางมากเราจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ายางเป็นวตัถุดิบ 

แต่ถา้เราตอ้งการผลิตยางแท่งเกรด STR 20 ซ่ึงเป็นเกรดท่ีมีส่ิงเจือปนสูงและมีสีเขม้กวา่ก็มกัจะผลิต

จากยางแหง้เท่านั้น 

รวมรวบน า้ยาง ท าให้น า้ยางจบัตวั รีดยางให้เป็นแผน่ 

อบให้แห้งด้วยการรมควนั จดัชัน้และอดัยางเป็นก้อน 
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กระบวนการผลิต 

 ยางแท่งสามารถผลิตไดจ้ากทั้งน ้ายางและไดม้าจากยางแหง้ ดงัในรูปท่ี 2 โดยมีหลกัการ

คร่าวๆ คือ เร่ิมตน้ดว้ยการน ายางมาท าใหเ้ป็นกอ้นเล็ก ๆ ( ถา้เป็นจากน ้ายางก็ตอ้งผา่นการจบัตวัน ้า 

ยางใหเ้ป็นกอ้นยางก่อน) เพื่อใหง่้ายต่อการช าระลา้งส่ิงสกปรกออกไปและท าใหแ้หง้ในขั้นตอน

ถดัไป โดยหลงัจากอบยางให้แหง้ดว้ยอากาศร้อนแลว้ก็จะน ายางแหง้กอ้นเล็ก ๆ น้ีไปอดัใหเ้ป็นแท่ง

ตามมาตรฐานขนาด 330x670x170 มิลลิเมตร น ้าหนกัอยูท่ี่ประมาณ 33.33 กิโลกรัม 

 

 

 

   ( ก ) จากน ้ายาง 

 

 

 

 

      

( ข ) จากยางแหง้ 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.2 กระบวนการผลิตยางแท่ง 

ถงัรวมน า้ยาง น า้ยางจบัตวั ตดัก้อนยาง ผา่นเคร่ืองรีดเครพ 

ยอ่ยยางเป็นเมด็เลก็ อบยางให้แห้ง อดัเป็นแทง่ 

ถงัรวมยาง 

ยอ่ยยางเป็นเมด็เลก็ 

ตดัชิน้ยาง 

อบยางให้แห้ง 

ท าความสะอาดยาง 

/น าลงถงัรวม 

ผา่นเคร่ืองรีดเครพ 

อดัเป็นแทง่ 
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น า้ยางข้น (Concentrated Latex)  

เน่ืองจากน ้ายางสดท่ีเรากรีดไดจ้ากตน้ยางท่ีมีปริมาณน ้ามากเกินไปไม่เหมาะท่ีจะน าไป

ผลิตเป็นผลิตภณัฑแ์ละยงัเปลืองค่าใชจ่้ายในการขนส่งจึงตอ้งน าน ้ายางท่ีไดน้ี้ไปผา่นกระบวนการ

ป่ันเหวีย่ง (centrifugation) เพื่อลดปริมาณน ้าในน ้ายางสดจนกระทัง่ไดน้ ้ายางท่ีมีปริมาณเน้ือยาง

แหง้เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 โดยมีน ้าหนกัน ้ายางท่ีไดน้ี้เรียกวา่ น ้ายางขน้  

(concentrated latex) โดยจะตอ้งเติมสารเพื่อรักษาสภาพของยางไว ้เช่น แอมโมเนีย ร่วมกบัสารอ่ืน

ลงไปเพื่อป้องกนัการบูดเน่าของน ้ายาง ท าใหน้ ้ายางสามารถเก็บไวไ้ดน้านกวา่เดิม 

กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

    

 

 

   รูปท่ี 2.3 กระบวนการผลิตน ้ ายางขน้ 

 

 

 

 

 

น า้ยางสด บอ่รับน า้ยางสด เคร่ืองหมนุเหวีย่ง 

น า้ยางข้น 

หางน า้ยาง 
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ยางคอมพาวด์ (Compounded Rubber)  

ยางดิบ ไม่สามารถน าไปใชง้านไดเ้น่ืองจากมีสมบติัเชิงกลท่ีต ่าและลกัษณะทางกายภาพท่ี

ไม่เสถียร สมบติัต่าง ๆ จะแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอยา่งมาก คือ ยางจะอ่อนตวั

และเหนียวเยิม้เม่ือถูกความร้อน แต่จะแขง็เปราะท่ีอุณหภูมิต ่า ดว้ยเหตุน้ีเองการจะใชป้ระโยชน์จาก

ยางไดจ้  าเป็นตอ้งมีการผสมสารเคมีต่างๆ เขา้ไปในยาง ซ่ึงยางท่ีไดน้ี้เราเรียกวา่ ยางคอมพาวด์

(compounded rubber) จากนั้นจึงน ายางคอมพาวดไ์ปข้ึนรูปในแม่พิมพภ์ายใตค้วามร้อนและความ

ดนั กระบวนการน้ีเรียกวา่ การวลัคาไนซ์ (vulcanization) ยางท่ีผา่นกระบวนการดงักล่าวจะเสถียร

คงรูปไมมี่เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิมากนกัและมีสมบติัเชิงกลดีข้ึนเยีย่ม 

กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.4 กระบวนการผลิตยางคอมพาวด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยาง สารเคม ี

ยางคอมพาวด์ 
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ยางแท่ง 

 ยางแท่ง คือ ยางท่ีผา่นการยอ่ยใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ และอบให้แหง้ดว้ยความร้อน แลว้จึงอดัเป็น

แท่ง เป็นยางท่ีมีการก าหนดมาตรฐาน คุณสมบติัทางเทคนิคตามกระบวนการวทิยาศาสตร์อีกดว้ย 

          การผลิตยางแท่ง สามารถผลิตไดท้ั้งจากน ้ายางหรือยางแหง้ท่ีจบัตวัแลว้ เช่น ยางกน้กลว้ยยาง

แผน่ฯลฯ หลกัส าคญัของการผลิตยางแท่ง คือ การตดัยอ่ยกอ้นยางใหเ้ป็นเมด็หรือช้ินเล็กๆ อยา่ง

รวดเร็ว ลา้งส่ิงสกปรกออก น ายางไปอบแหง้ และอดัเป็นแท่งส่ีเหล่ียมใหมี้น ้าหนกัโดยประมาณ 

33.33 กิโลกรัมต่อกอ้นหรือมีขนาดตามตอ้งการ 

         ในส่วนของประเทศไทยนั้นเร่ิมมีการผลิตยางแท่งตั้งแต่ปี 2511 เรียกช่ือในขณะนั้นวา่ ยาง

แท่ง “ทีทีอาร์” (TTR: Thai Tested Rubber) โดยมีสถาบนัวจิยัยางกรมวชิาการเกษตรเป็นผูดู้แล

รับผดิชอบในเร่ืองของมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และไดมี้การปรับปรุงพฒันามาตรฐาน

คุณภาพยางแท่งเร่ือยมา จนปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น ยางแท่ง “เอสทีอาร์” (STR : Standard 

Thai Rubber) 

         ยางแท่ง มีกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานมีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีไดคุ้ณภาพ ผา่น

กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ลดขนาดใหไ้ด ้ตามท่ีก าหนดจากนั้น เขา้สู่กระบวนการอบยาง

ใหสุ้กในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เขา้สู่กระบวนการอดัแท่ง ชัง่น ้าหนกัใหไ้ดต้ามท่ีก าหนด 

จนถึงการบรรจุภณัฑ ์ยางจะผา่นกระบวนการทดสอบดว้ยหอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน ใหผ้ล

ทดสอบท่ีมีความแม่นย  าสูงมาก 

  - Standard Thai Rubber 10 (STR10)  

  - Standard Thai Rubber 20 (STR20) 

  - Standard Thai Rubber CV (STR CV) 
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 ยางแท่ง TSR (Block Rubber) 

       ยางแท่ง แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ STR10, STR20, STR 5L และ STR CV เป็นผลิตภณัฑท่ี์

ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต สินคา้อ่ืนๆ เช่นเดียวกบัการผลิตยางแผน่รมควนั กล่าวคือ อุตสาหกรรม

ยางลอ้รถยนตเ์ป็นผูใ้ชร้ายใหญ่ คุณสมบติัของ ยางแท่ง STR 20 โดยทัว่ไป สามารถใชท้ดแทนกนั

ไดก้บัยางแผน่รมควนั ชั้น 3 

Block Rubber 

ยางแท่ง เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนดว้ยกรรมวธีิท่ีไดม้าตรฐาน เร่ิมตน้ดว้ยการสรรหาและควบคุม

วตัถุดิบอยา่งเขม้งวด ก่อนท่ีจะเขา้กระบวนการผลิต จนกระทัง่ผลิตเสร็จ และมีการทดสอบคุณภาพ

ดว้ยหอ้งทดลองท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงใหผ้ลทดสอบท่ีมีความละเอียดและแม่นย  าสูงรวมไปถึง

กระบวนการขนส่งท่ีรับประกนัไดว้า่สินคา้ทั้งหมดส่งถึงมือของลูกคา้ตรงตามความตอ้งการ 

เง่ือนไข และมาตรฐานท่ีก าหนด 

 Standard Thai Rubber 5 (STR 5)  

 Standard Thai Rubber 10 (STR 10)  

 Standard Thai Rubber 20 (STR 20)  

 Standard Thai Rubber 10'cv' (STR 10'cv')  

 Standard Thai Rubber 20'cv' (STR 20'cv')  

 Standard Thai Rubber CV 50 (STR 50'cv')  

 Standard Thai Rubber CV 60 (STR 60'cv')  

 Standard Thai Rubber 5L (STR 5L) 

 บริษทั  แบนโด  แมนูแฟคเจอร่ิง (  ประเทศไทย ) จ  ากดั ด าเนินการเก่ียวกบัการผลิต

สายพานส าหรับ รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม  และเคร่ืองจกัรการเกตษร  จึงมี
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การจดัท าบญัชียางข้ึนมาเพื่อบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายสายพานและในทุกคร้ังบริษทัจะมีการ

บนัทึกขอ้มูลลงระบบ 

2.  ผู้ใช้งาน 

 ผูใ้ชง้านบญัชียาง  คือ  เจา้หนา้ท่ีบญัชีของบญัชี  แบนโด  แมนูแฟคเจอร่ิง ( ประเทศไทย ) 

จ  ากดั  ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการท าบญัชียาง  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของปริมาณ

ยางท่ีท าการผลิตและส่งออกจากการปิดงบ 

3.  ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการท าบัญชียาง 

 ในการท าบญัชียาง เกิดข้ึนเม่ือมีการตรวจนบัสินคา้ทุกส้ินเดือนเพื่อท าการปิดงบในแต่ละ

เดือน ในการจะท าบญัชียางไดน้ั้น ตอ้งมีเอกสารใบก ากบัสินคา้ (Invoice) ท่ีระบุเลขสัญญาซ้ือขาย 

และวนัท่ีท าสัญญาซ้ือขาย หากใบก ากบัสินคา้ไม่ไดร้ะบุเลขท่ีทางสโตร์จะตอ้งท าการแกไ้ข โดย

แจง้ไปท่ีซพัพายเออร์เพื่อท าการออกเอกสารชุดใหม่มาให ้จากนั้นก็ท าการส่งตวัใบก ากบัสินคา้ไปท่ี

แผนกจดัซ้ือ แลว้ทางจดัซ้ือท าการคียข์อ้มูลลงระบบและท าการถ่ายเอกสารตวัส าเนาไวเ้ป็น

หลกัฐาน จึงท าการส่งเอกสารชุดนั้นมาทางบญัชี ในการท าบญัชียางทุกคร้ังจะตอ้งท าการถ่าย

เอกสารตวัส าเนาใบก ากบัสินคา้ ใบแจง้หน้ี / ใบส่งของ ตน้ฉบบั เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของทาง

บญัชี การท าบญัชียางจะประกอบไปดว้ยเอกสารดงัน้ี 

 1. Description : Natural Rubber#3 คือ ยางธรรมชาติ 

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1.1 ยางธรรมชาติ  

 ยางธรรมชาติส่วนมากจะไดจ้ากตน้ยาง Havea Brazilliensis มีตน้ก าเนิดในทวปีอเมริกาใต ้

น ้ายางสดท่ีกรีดไดจ้ากตน้ยางมีลกัษณะสีขาวขน้และมีเน้ือยางแหง้อยูป่ระมาณ 30 % แขวนลอยอยู่

ในน ้า ถา้น าน ้ายางน้ีไปผา่นกระบวนการป่ันเหวีย่งจนกระทัง่ไดน้ ้ายางท่ีมีปริมาณแหง้เพิ่มข้ึนเป็น 

60% เรียกวา่ น ้ายางขน้ น ้ายางขน้ส่วนหน่ึงจะถูกส่งออกต่างประเทศส่วนท่ีเหลือจะถูกน าไปเป็น

วตัถุดิบในอุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เร่ิมเปล่ียนมาใชย้างแท่งหรือยางกอ้นเป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งน้ีเน่ืองจากยางแท่ง

เป็นยางท่ีมีคุณภาพท่ีสม ่าเสมอวา่ยางแผน่รมควนั ผา่นการทดสอบและจดัชั้นเพื่อรับรองคุณภาพ

ตามหลกัวชิาการ  

 ลกัษณะเด่นของยางธรรมชาติ คือ ความยดืหยุน่ ยางธรรมชาติยงัมีสมบติัดีเยีย่มดา้นการ

เหนียวติดกนั ซ่ืงเป็นสมบติัส าคญัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งอาศยัการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

เช่น ยางรถยนต ์

1.2  ยางสังเคราะห์ 

 ยางสังเคราะห์ไม่ไดห้มายความถึงยางเทียมท่ีมีลกัษณะทางเคมีและสมบติัคลา้ยคลึงกบัยาง

ธรรมชาติเท่านั้น แต่รวมถึงยางชนิดต่าง ๆ ท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากปฏิกิริยาเคมี  

 1. Description : NR STR-CV60  คือ ยางแท่ง 

 ยางแท่ง คือ ยางท่ีผา่นการยอ่ยเป็นช้ินเล็กๆ และอบใหแ้ห้งดว้ยความร้อน แลว้จึงอดัเป็น

แท่ง เป็นยางท่ีมีการก าหนดมาตรฐาน คุณสมบติัทางเทคนิคตามกระบวนการวทิยาศาสตร์ 

          การผลิตยางแท่ง เราสามารถผลิตไดท้ั้งจากน ้ายางหรือยางแหง้ท่ีจบัตวัแลว้ เช่น ยางกน้กลว้ย

ยางแผน่ฯลฯ หลกัส าคญัของการผลิตยางแท่ง คือ การตดัยอ่ยกอ้นยางใหเ้ป็นเมด็หรือช้ินเล็กๆ อยา่ง

รวดเร็ว ลา้งส่ิงสกปรกออก น ายางไปอบแหง้ และอดัเป็นแท่งส่ีเหล่ียมใหมี้น ้าหนกัประมาณ 33.33 

กิโลกรัม ต่อกอ้นหรือมีขนาดตามเราตอ้งการ 

 ยางแท่ง มีกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานมีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีไดคุ้ณภาพ ผา่น

กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ลดขนาดใหไ้ด ้ตามท่ีก าหนดจากนั้น เขา้สู่กระบวนการอบยาง

ใหสุ้กในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เขา้สู่กระบวนการอดัแท่ง ชัง่น ้าหนกัใหไ้ดต้ามท่ีก าหนดจนถึงการ

บรรจุภณัฑ ์ยางจะผา่นกระบวนการทดสอบดว้ยห้องปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานใหผ้ลทดสอบท่ีมี

ความแม่นย  าสูง 
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 2. INVOICE คือ ใบก ากบัสินคา้ 

  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการช าระค่าสินคา้ของลูกคา้ โดย Invoice นั้นเป็นขั้นตอนในการ

รับช าระค่าสินคา้จากลูกคา้ท่ีอาจจ่ายเงินครบทั้งหมด (Full Paid) หรือ จ่ายบางส่วน (Partial Paid) 

เอกสาร Invoice จึงเป็นหลกัฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความโปร่งใส่ เอกสารน้ีจะถูกส่ง

ต่อไปยงัแผนกบญัชี/การเงิน เพื่อด าเนินการทางดา้นบญัชีในล าดบัถดัไป 

 3. ใบแจง้หน้ี / ใบส่งของ ตน้ฉบบั 
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4. สมุดบญัชีการซ้ือยาง  แบบยาง 5 

5. สมุดบญัชีการจ าหน่ายยาง  แบบยาง 6 

6. สมุดปริมาณยางคงเหลือ  แบบยาง  7 

7.  ใบแผน่รายงานการคา้ยางใบอนุญาตท่ี …………… แบบยาง 8 

4. หนา้ท่ีส าหรับบญัชียาง 

 1. การตรวจสอบยอดคงเหลือตอนปิดงวดบญัชี 

2. การตรวจสอบยอดคงเหลือยกมาเดือนก่อน 

3. การค านวณยอดซ้ือ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

   บริษทั แบนโด แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  ( Bando Manufacturing Thailand  ) 

ท่ีตั้งเลขท่ี   47/7 หมู่ 4 ถนนบางปลา ต.บา้นเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  

เบอร์โทร 034-468410 - 4 เวลาท าการ จนัทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.30 และ จนัทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 สถานท่ีตั้งบริษทั แบนโด แมนูแฟคเจอร่ิง ( ประเทศไทย ) จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ  

 บริษทัแบนโด ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ 1906 หรือ ปี พ.ศ. 2449 ( 110 ปี ) และเป็นโรงงานผลิต

สายพานแห่งแรกในประเทศญ่ีปุ่น 

บริษทัแบนโด เร่ิมก่อตั้งข้ึนในประเทศไทย ปี ค.ศ 1987 หรือ ปี พ.ศ 2530 ( ประมาณ 29 ปี

มาแลว้ ) ผลิตสายพานส าหรับ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และเคร่ืองจกัร

การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 บริษทั แบนโด แมนูแฟคเจอร่ิง ( ประเทศไทย ) จ  ากดั 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

แผนกบัญชีการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okun 

นายญ่ีปุ่น 

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

หวัหน้าฝ่ายบญัชีการเงิน หวัหน้าฝ่ายบญัชีการเงิน

การเงิน 

ฝ่ายจ่ายเช็ค,วางบิล 

ฝ่ายวางบิล,ออกใบ

ลดหน้ี 

ฝ่ายตั้งเจา้หน้ี ,บญัชี

ยาง 

ฝ่าย invoice

ต่างประเทศ 

นกัศึกษาฝึกงาน 

ฝ่ายขายตา่งประเทศ 

ฝ่ายสตอ็ค 

ฝ่าย 

สินทรัพย ์, ภาษีขาย 

ฝ่ายภาษีซ้ือ 
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3.4   ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงาน 

 พนกังานบญัชี  แผนกบญัชี / การเงิน 

ลกัษณะงาน 

 1.แยกเอกสาร Invoice กบั Part Delivery Sheet 

2.เก็บเอกสาร 

 3.เช็คเอกสารบริษทั ไทยคาวา กบั บริษทั คอนแอร์ เพื่อท าการจ่ายเช็ค 

4.เช็คเอกสารของธนาคาร 

5. เขียนช่ือในใบ ภ.ง.ด.53 

6.ท าบญัชียาง 

7.หาเอกสารใบ Statement พร้อมถ่ายเอกสาร 

8.ค านวณตวัเลขในสมุดบญัชีกบั Invoice ต่างประเทศ 

9.เขียนเช็ค 

10. สแตมช่ือบริษทั PAY กบั REC ลงในตวัเอกสาร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของหนักงานทีป่รึกษา 

 นางสาววฒันา จิระกุล ต าแหน่งงาน หวัหนา้แผนกบญัชีและการเงิน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน 

 เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงานผูจ้ดัท าท าการศึกษาขอ้มูลและ

ขั้นตอนของ “การท าบญัชียาง”  

 3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

 เม่ือผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

และไดล้งมือปฏิบติัจริงแลว้ ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการวเิคราะห์เก่ียวกบัขั้นตอนของการปฏิบติังานวา่มี

ปัญหาหรือพบขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร 

 3.7.3 จดัท าหรือพฒันาระบบ 

 ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั “การท าบญัชียาง” ศึกษาและสอบถาม

เก่ียวกบัขั้นตอนในแต่ละส่วนงานวา่มีวธีิปฏิบติัและด าเนินการอยา่งไร จากนั้นจึงไดล้งมือปฏิบติั

จริง อีกทั้งยงับนัทึกกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแกไ้ข

เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี 

 3.7.4 ทดสอบและสรุปผล 

 ผูจ้ดัท าไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน มาด าเนินการตาม

วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

 3.7.5 จดัท าเอกสาร 

 ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบั แนวทางในการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา และจดัท าเป็นรูปเล่ม

ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอต่อภาควชิา 
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 3.7.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

3.8 อปุกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  2. กลอ้งถ่ายรูป 

 ซอฟต์แวร์ 

  1.โปรแกรม Microsoft Word   

2.โปรแกรม PowerPoint 

  3.แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 

1. รวบรวมความตอ้งการและศึกษา

ขอ้มูลของโครงงาน 

2. วเิคราะห์ระบบงาน 

3. จดัท าหรือพฒันาระบบ 

4. ทดสอบและสรุปผล 

5. จดัท าเอกสาร 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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บทที ่ 4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

การท าบัญชียาง “สมุดบัญชีการซ้ือยาง แบบ 5 “  โดยมเีอกสารดังนี ้

1.เอกสารท่ีทางแผนกเตรียมไวใ้ห ้2 ชุด และส่ิงท่ีตอ้งดูตวัเอกสารก็คือ 

 1.1. Description : Natural Rubber#3 เป็นจุดแรกท่ีเราตอ้งดู 

 1.2. Description : NR STR-CV60 เป็นจุดท่ีสองท่ีตอ้งดู 

2.ถา้ยอดเขา้คือ 101 ดูจาก MvT 

3.ดูท่ีวนัท่ี  

 เช่น 07/05/2016 ดูไดจ้าก Pstng Date 

4.เรียงวนัท่ีตามเอกสารท่ีไดม้าจากแผนก 

5.สมุดบญัชีการซ้ือยาง 

ขั้นตอนในการท าบัญชียาง “สมุดบัญชีการซ้ือยาง แบบ 5 “ 

1.ตอ้งดูท่ีวนัท่ีก่อน 

 เช่น 07.05.2016 

ถา้เอกสารท่ีแผนกเตรียมไวใ้หว้นัท่ีเหมือนกนั ก็จะเขียน Description : Natural Rubber#3 ก่อน 

2.ดูท่ีเลข 101 

3. เขียนเดือน……..พ.ศ……..ในสมุดบญัชีการซ้ือยาง 

 เช่น เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

3.1 ในการกรอกขอ้มูลลงในสมุดบญัชียางวนัท่ีตอ้งดูจาก Invoice,ใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ 

ตน้ฉบบั 
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- เอกสาร Invoice วนัท่ี ดูจาก Date : 

.- เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ ตน้ฉบบั ดูจาก วนัท่ี 

4.ขอ้มูลท่ีจะตอ้งกรอก “Description : Natural Rubber#3 กบั  Description : NR STR-CV60 

4.1 วนั /เดือน / ปี 

4.2 ช่ือผูจ้  าหน่าย 

4.3 ท่ีอยู ่

4.4 ใบอนุญาตคา้ยางท่ี………. 

4.5.ใบส่งของ ดูจาก Invoice No :  

           ดูจาก ใบส่งของสินคา้ / ใบก ากบัภาษี ดูท่ี เลขท่ี…. 

4.6 ชนิดของยาง ดูไดจ้ากหวักระดาษ 

4.7 จ านวนยางกิโลกรัม ดูจาก Quantity : 

              ดูจาก Q’TY: 

 4.8 ราคากิโลกรัมละ ดูจาก Unit Price : 

 4.9 รวมเงิน ดูจาก Amount 

5.เวน้ 1 บรรทดัทุกคร้ัง 
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* ในกรณีท่ีตวัเอกสารท่ีแผนกเตรียมไวใ้หแ้ลว้จ านวนยางในใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษีไม่ไดเ้รียง

ตามใบท่ีแผนกใหม้า 

 เช่น ในเอกสารท่ีแผนกใหม้า Description : NR STR – CV60 

  MvT  Pstng Date  Quantity   

  101  30.05.2016  5,000 

  101  30.05.2016  2,000 

 ในเอกสารใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี 

เลขท่ี 

Bill No. B1-S160530-017 

Date : May.30,2016 

Item        Material/Description             Q’TY               Unit    Price Amount 

1. STC 5CV60              2,000 Kg  75.35    150,700.00 

Per.1 Kg 

 

เลขท่ี 

Bill No. B1-S160530-018 

Date : May.30,2016 

Item        Material/Description             Q’TY               Unit    Price Amount 

1. STC 5CV60              5,000 Kg  71.22    356,100.00 

Per.1 Kg 

จะดูท่ีเลขท่ีหรือรหสั Invoice วา่ตวัเลขในเอกสารตวัไหนมาก่อน 
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** ขั้นตอนในการท ายอดยกไป –  ยอดยกมา 

ยอดยกไป คือ ยอดท่ีเราบวกกนัเรียบร้อยแลว้ 

เช่น ยอดยกมา 6,989,356.05 

         ยอดซ้ือ 13,000 

         ยอดยกไป 7,002,356.05  

ยอดยกมา คือ ยอดรวมของเดือนก่อนท่ีเราท าการบวกรวมกนัไว ้

*** ขั้นตอนการท ายอดซ้ือ 

 ดา้นซา้ยมือ เราจะดูจาก “ จ  านวนยางกิโลกรัม” บวกกนัทั้งหมด แลว้น าตวัเลขไปใส่ในยอด

ซ้ือ 

ดา้นขวามือ เราจะดูจาก “รวมเงิน” บวกกนัทั้งหมด แลว้น าตวัเลขไปใส่ยอดซ้ือ 

จากนั้นบวกเลขรวมกนัทั้งหมด 

 เช่น ยอดยกมา เป็นของเดือนก่อน 6,989,358.05 

        ยอดซ้ือ เป็นยอดท่ีเราค านวณได ้13,000.00 และตอ้งเท่ากบัยอดในใบเอกสารท่ีแผนก

ไดเ้ตรียมไวใ้หด้ว้ยถึงจะถูกตอ้ง 

        ยอดยกไป เป็นยอดรวมทั้งหมด 7,002,356.05 

กรณีของยอดซ้ือ “ จ านวนของยอดซ้ือ” ตอ้งเท่ากบัยอดในใบเอกสารท่ีแผนกใหม้าดว้ย ยอดซ้ือถึง

จะถูกตอ้ง 

 เช่น     เอกสาร Description : Natural Rebber#3 

 Mvt    Pstng Date    Quantity 

 101   07.05.2016   13,000 

 101   24.05.2016   13,000   
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 เอกสาร Description : NR STR – CV60 

 Mvt    Pstng Date    Quantity 

 101   07.05.2016   1,500 

 101   11.05.2016   1,000 

 101   17.05.2016   186 

 101   18.05.2016   1,500 

 101   21.05.2016   1,000 

 101   21.05.2016   1,000 

 101   24.05.2016   3,000 

 101   25.05.2016   1,000 

 101   25.05.2016   1,000 

 101   27.05.2016   2,000 

 101   30.05.2016   5,000 

 101   30.05.2016   2,000 

        รวม 20,186 

         รวมยอดซ้ือทั้งหมด 46,186 
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การท าบัญชียาง “ สมุดบัญชีการจ าหน่ายยาง “ แบบ 6  โดยมเีอกสารดังนี ้

1.สมุดบญัชีการจ าหน่ายยาง 

2.เอกสารท่ีทางแผนกเตรียมไวใ้ห ้2 ชุด และส่ิงท่ีตอ้งดูตวัเอกสารก็คือ 

 1.1. Description : Natural Rubber#3  

 1.2. Description : NR STR-CV60  

ขั้นตอนในการท าบัญชียาง “ สมุดบัญชียาง แบบ 6 “ 

1.ส่ิงแรกท่ีตอ้งดู คือ วนัท่ี *หา้มขา้มวนัท่ีเด็ดขาด ทั้งเอกสาร 2 ชุด หรือสามารถดูไดจ้ากเลขท่ี 

 “ 201” 

 เช่น Description : Natural Rubber#3 

  Pstng Date 

  02.05.2016 

  Description : NR STR-CV60 

  Pstng Date 

  02.05.2016 

2.ดูท่ีจ  านวนของตวัเลข ตอ้งดูดว้ยวา่ตวัเลขนั้นมียอดหกักลบลบกนัไหม 

 2.1 กรณีมียอดหกักลบกนั วนัท่ีก็ตอ้งเป็นวนัเดียวกนัดว้ยทั้ง 2 เอกสาร 

  เช่น Description : Natural Rubber#3 

   Pstng  Date  Quantity 

   01.04.2016  1,000- 

   01.04.2016  1,000 
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   01.04.2016  1,000- เป็นยอดเหลือ 

   Description : NR STR-CV60 

   Pstng  Date  Quantity 

   01.04.2016  8,000-         ไม่เก่ียวเน่ืองจากเอาไปใส่ในบญัชี

การซ้ือยาง 

 2.2. กรณีไม่มีการหกักลบลบกนั ก็ใส่จ านวนยอดนั้นลงไปไดเ้ลย ถา้วนัท่ีตรงกนัทั้ง 2 

เอกสาร ก็สามารถน ามารวมกนัได ้

  เช่น Description : Natural Rubber#3 

   Pstng  Date  Quantity 

   02.04.2016  1,000-  

   Description : NR STR-CV60  เป็น 2,000 

   Pstng  Date  Quantity 

   02.04.2016  1,000- 

* การกรอกขอ้มูลลงใน “ สมุดบญัชีการจ าหน่ายยาง” คือ 

 1.วนั/เดือน/ปี 

 2.ช่ือผูซ้ื้อ 

 3.ท่ีอยู ่

 4.ใบอนุญาตคา้ยางท่ี………. 

 5.ชนิดของยาง 

  5.1.สามารถใส่ไดท้ั้ง 2 เอกสาร 



30 
 

  เช่น STR-CV60,NR#3 

  5.2.หรือจะใส่แค่ตวัเดียว 

  เช่น NR#3 หรือ STR-CV60 

6.จ านวนยางกิโลกรัมละ ดูไดจ้าก  Quantity  ของตวัเอกวารทั้ง 2 ชุด 

7.ราคากิโลกรัมละ 90 บาท จะใชร้าคาน้ีทุกเดือน 

8.รวมจ านวนยาง ก็จะเอายอดของจ านวนยางกิโลกรัมละ มาใส่ 

9.รวมเงิน คือ 

  9.1.การเอาจ านวนยางกิโลกรัมละมาคูณกบัราคากิโลกรัมละ 

   เช่น จ านวนยางกิโลกรัมละ ราคากิโลกรัมละ  รวมจ านวนเงิน 

    1,000                          90          90,000 

*ส่วนในการท ายอดยกไป,ยอดยกมา,ยอดจ าหน่าย  

 ยอดยกมา จะเป็นของยอดยกไปในเดือนก่อน สมมุติ 6,990,013.05        เป็นยอดยก

มาของเดือนก่อน 

 ยอดจ าหน่าย เป็นยอดท่ีเราค านวณมาจาก “จ านวนยางกิโลกรัมละ” กบั “รวมเงิน” 

 ยอดยกไป จะเป็นยอดท่ีเราบวกกบัตวัยอดยกมากบัยอดจ าหน่ายของเดือนนั้น 

**กรณีท่ีเอกสารท่ีแผนกเตรียมไวใ้ห ้2 ชุด 

1.เอกสาร Description : Natural Rebber#3 

 Mvt    Pstng Date    Quantity 

 201   07.05.2016   1,000 
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101   07.05.2016   1,500    กรอกขอ้มูลลงไป

ในบญัชีการซ้ือยางแลว้  

2.เอกสาร Description : NR STR – CV60 

 Mvt    Pstng Date    Quantity 

 201   07.05.2016   1,000 

 101   07.05.2016   13,000        กรอกขอ้มูลลงไป

ในบญัชีการซ้ือยางแลว้ 

***ตวัเลขท่ีทาสีไว ้คือ ตวัเลขท่ีท าการกรอกขอ้มูลลงไปใน”สมุดบญัชีการซ้ือยาง” ไม่เก่ียวกบัสมุด

บญัชีการจ าหน่ายยาง 
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การท าบัญชียาง “ สมุดบัญชีปริมาณยางคงเหลอื” แบบ 7  โดยมเีอกสารดังนี ้

1.สมุดบญัชีปริมาณยางคงเหลือ 

2.เอกสารท่ีทางแผนกเตรียมไวใ้ห ้2 ชุด และส่ิงท่ีตอ้งดูตวัเอกสารก็คือ 

 1.1. Description : Natural Rubber#3  

 1.2. Description : NR STR-CV60  

ขั้นตอนในการท าบญัชียาง “ สมุดบญัชียาง แบบ 7 “ 

1.ยอดเขา้ เป็นยอดท่ีทาสีไว ้และสามารถรวมกนัได ้ถา้วนัท่ีเหมือนกนั 

 เช่น Description : Natural Rubber#3 

   Pstng  Date  Quantity 

   07.05.2016  13,000            เป็นยอดเขา้ท่ีจะตอ้งเขียนใน

หมายเหตุให้ตรงกบัตวัวนัท่ี 

  Description : NR STR-CV60        รวมกนั 14,500  

   Pstng  Date  Quantity 

   07.05.2016  1,500              เป็นยอดเขา้ท่ีจะตอ้งเขียนใน

หมายเหตุให้ตรงกบัตวัวนัท่ี 

* กรณีวนัท่ีเหมือนกนั “จ านวน” สามารถรวมกนัได ้

2.ยอดยกมา คือ ยอดท่ีดูจากเอกสาร 2 ชุด คือ 

 2.1. Description : Natural Rubber#3 

ดูจาก Stock / Value on 01.05.2016 ยอดยกมา 11,000 kg 

 2.2. Description : NR STR-CV60 
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ดูจาก Stock / Value on 01.05.2016 ยอดยกมา 2,500 kg 

รวมกนัจะเท่ากบัยอดเดือน เมษายน = 13,500 

ขั้นตอนการท า 

1.เอาตวัเอกสารท่ีแผนกเตรียมให ้2 ชุด 

 1.1.มาดูวนัท่ี 

 1.2.ดูวา่มียอดเขา้ไหม ดูจากเอกสารท่ีตวัเลขทาสีไว ้

  สมมุติวา่ยอดเขา้ 8,000 

ใหเ้อาเลข 8,000 ไปใชใ้นหลายเหตุ เขียนวา่ “ เขา้ 8,000 “ ตอ้งให้ตรงกบัวนัท่ีดว้ย 

2.เอาจ านวนยอดยกของเดือนก่อนมาคิด 

  เช่น 25,000 

 2.1.บอกกบัจ านวนของยอดเขา้มา 8,000 

จะออกมาเป็น 33,000 

 2.2.ดูในตวัเอกสารท่ีแผนกเตรียมไวใ้ห ้2 ชุด 

  สมมุติ 

ในเอกสาร Description : NR STR-CV60  

  Pstng  Date  Quantity 

  01.04.2016  8,000                เป็นยอดเขา้ท่ีตอ้งเขียนลงในหมายเหตุ 
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ในเอกสาร Description : Natural Rubber#3  

  Pstng  Date  Quantity 

  01.04.2016  1,000-  เป็นยอดท่ีหกักลบลบหน้ีกนัใหเ้หลือ 0 

  01.04.2016  1,000 

  01.04.2016  1,000-  เหลือ 

เอายอดท่ีเราบวกจ านวน 8,000 จะไดม้า 33,000 แลว้เอามาหกักบั 1,000 ก็จะเหลือ 32,000 เอายอด 

32,000 มาเขียนในช่อง 2 “ จ  านวนยางของผูค้า้ยาง” กบัช่อง 4 รวมจ านวนยางในช่อง (2) และ (3) 

กิโลกรัม  

**** ในกรณีท่ีตวัเอกสารท่ีแผนกใหม้าไม่มีวนัท่ีตวัใดตวัหน่ึง ใหดึ้งยอดของอีกวนัหน่ึงมาใส่ไป 

 เช่น 

วนัท่ี  จ านวนยางของผูค้า้ยาง  รวมจ านวนยางในช่อง(2) และ (3) กิโลกรัม 

2          30,000.00     30,000.00 

3         30,000.00     30,000.00 

คือ ในตวัเอกสารท่ีแผนกให้มาไม่มีวนัท่ี 3 ดงันั้นเราจึงดึงยอดของวนัท่ี 2 มาใส่ไดเ้ลย 

*ส่วนในกรณีท่ีตวัเอกสารท่ีแผนกใหม้าวนัท่ี 01.05.2016 ไม่มีการเบิกหรือการซ้ือยางใหเ้ราใส่ยอด

ของยกมาในเดือนก่อนไดเ้ลย 

 สมมุติวา่ยอดยกมา = 13,500 

วนัท่ี  จ านวนยางของผูค้า้ยาง  รวมจ านวนยางในช่อง(2) และ (3) กิโลกรัม 

1          13,500.00     13,500.00 
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**กรณีท่ีมีการเบิกยางเขา้มา จะค านวณจาก 

 1.ยอดท่ีหกัก่อนหนา้น้ี 

(1)  สมมุติ (2)    (4)    หมายเหตุ 

วนัท่ี  จ านวนยางของผูค้า้ยาง  รวมจ านวนยาง 

   ในช่อง(2)และ (3) 

   กิโลกรัม  

1.   13,500   13,500 

2.   12,000   12,000 

3.   10,000   10,000 

4.   8,000   8,000 

5.   8,000   8,000 

   

   เป็นวนัท่ีท่ีไม่มีการเบิกยางหรือซ้ือยางเขา้มา ( สามารถดึงยอดลงมาไดเ้ลย ) 

6.   7,000   7,000   เขา้ 14,500 

   

  มาจาก 8,000 – 1,000 เป็นยอดท่ีตอ้งเอาไปคิด            มาจาก 13,000 + 1,500 

คือ เอายอด 7,000 มาบวกกบัยอด 14,500 จะเท่ากบั 21,500 เสร็จแลว้มาหกักบัตวัเอกสารท่ีแผนกให้

ไว ้2 ชุด เป็นยอด 2,000 ก็จะเหลือ 19,500 จากนั้นเอาไปใส่ในช่องวนัท่ี 07.05.2016 จะออกมาเป็น

แบบน้ี 

7.   19,500    19,500 
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การท าบัญชียาง “ ใบแผ่นรายงานการค้ายางใบอนุญาตที…่……………” แบบ 8 

*กรอกขอ้มูลลงในใบแผน่รายงานการคา้ยางใบอนุญาตท่ี สค.0400043/2558 

   ประจ าเดือน…………พ.ศ. ……… 

ช่ือผูค้า้ยาง…………………ต าบล…………….อ าเภอ……………..จงัหวดั………………… 

ผลิตผลิตภณัฑร์ะบุ……………..     โทร……………… 

(5) จ านวนยางคงเหลือ 

      ยกมาจากเดือนก่อน 

       กิโลกรัม 

เช่น  13,500    เป็นยอดของเดือนก่อนท่ีตอ้งมาใส่  

      จ านวนยางเหลือ    

      ประจ าวนั 

      กิโลกรัม 

(2) จ  านวนยางซ้ือ 

      หรือไดม้าประจ าวนั                เป็นยอดท่ีจ านวนท่ีถูกทาสีไวใ้นตวัเอกสาร 

     กิโลกรัม 
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**ในกรณีท่ีวนัท่ีเดียวกนัและยอดเขา้เหมือนกนั ใหเ้อา 2 จ  านวนนั้นบวกกนัไดเ้ลย 

สมมุติในใบเอกสาร. Description : NR STR-CV60 

Pstng Date  Quantity 

07.05.2016  1,000- 

07.05.2016  1,500         เป็นยอดเขา้ท่ีจะตอ้งเอาไปใส่ในช่องท่ี 2  

เอกสาร Description : Natural Rebber#3 

Pstng Date   Quantity                   14,500 

07.05.2016  1,000- 

07.05.2016  13,000         เป็นยอดเขา้ท่ีจะตอ้งเอาไปใส่ในช่องท่ี 2 

รวมกนัจะไดย้อด 14,500 มาจาก 1,500 + 13,000 
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(3) จ านวนยางจ าหน่าย 

      หรือใชเ้องประจ าวนั  เป็นยอดท่ีมีการเบิกยางมาใช ้

      กิโลกรัม 

สมมุติในใบเอกสาร. Description : Natural Rebber#3 

Pstng Date  Quantity 

02.05.2016  1,000- 

17.05.2016  1,000-          

เอกสาร Description : NR STR-CV60   สามารถบวกกนัได ้= 1,500 มาใส่ในช่องท่ี 3 

Pstng Date   Quantity       

02.05.2016  500-           สามารถรวมกนัได ้= 1,186 มาใส่ในช่องท่ี 3  

17.05.2016  1,000- 

17.05.2016  186-      สามารถหกักลบัลบกนัได ้

17.05.2016  1,000 

17.05.2016  186         เป็นยอดท่ีตอ้งเอาไปเขียนในช่องท่ี 2  

***กรณีท่ีจะเอาตวัเลขมารวมกนัไดน้ั้น 

1.วนัท่ีตอ้งเหมือนกนั 

****กรณีท่ีตอ้งหกักลบลบกนั 

1.วนัท่ีตอ้งเหมือนกนั 

2.จ านวนตวัเลข 
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(5) จ านวนยางคงเหลือ 

      ประจ าวนั 

      กิโลกรัม 

มาจาก 

1.ยอดจ านวนยางคงเหลือจากเดือนก่อน 

 สมมุติ 25,000 

2. เอาจ านวนยางคงเหลือ 25,000 มาบวกกบัช่องท่ี 2 คือ จ านวนยางซ้ือหรือไดม้าประจ าวนักิโลกรัม 

8,000 จะเท่ากบั 33,000 เสร็จแลว้น ามาหกักบัช่องท่ี 3 คือ จ านวนยางจ าหน่ายหรือใชเ้องประจ าวนั 

1,000 จะเหลือเท่ากบั 32,000          เป็นยอดท่ีตอ้งใส่ในช่องท่ี 5 

3. กรณีท่ีวนัท่ีไม่มีการเบิกยางหรือซ้ือยางใหดึ้งยอดของวนันั้นลงมา 

 สมมุติ  วนัท่ี    จ านวนยางคงเหลือ 

   1             13,500 

   2             13,500 

 

 เป็นวนัท่ีไม่มีการเบิกยางหรือการซ้ือยาง 

*ในกรณีของการรวมยอดนั้น 

1.รวมของช่องท่ี 5 ใหดึ้งยอดของวนัสุดทา้ยลงมาใส่ 

 สมมุติ    จ านวนยางคงเหลือประจ าวนั 

 วนัท่ี 29    13,500 

 รวม     13,500 
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2.ส่วนในช่องท่ี 2 และ 3 ใหบ้วกยอดลงมา 

3.จากนั้นน าตวัเลขในช่องท่ี 5 มาบอกกบัช่องท่ี 3แลว้น ามาลบกบัช่องท่ี 2ก็จะออกมาเป็นยอดยกมา

จากเดือนก่อน 

**ในส่วนของขอ้มูลดา้นล่าง 

1.ยางแท่ง STR เติม CV60 ชั้น…… จ  านวน ………..กก.          มาจากยอดท่ีมาสีไวบ้วกกนัในแผน่

STRCV60 

2.ยางแผน่รมควนั ชั้น 3 จ  านวน…………กก.             มาจากยอดท่ีทาสีไวบ้วกกนัในแผน่ NR#3 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
 5.1.1.สรุปผลโครงงาน 
 คณะผูจ้ดัท าไดอ้อกไปปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั แบนโด แมนูแฟค
เจอร่ิง ( ประเทศไทย ) จ  ากดั ซ่ึงเร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม.ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 
2559 ซ่ึงในการปฏิบติังานในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานใน ต าแหน่ง พนกังาน
บญัชี แผนก บญัชีการเงิน จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดท้ราบถึงปัญหาในขั้นตอนการปฏิบติังาน  
 ส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ี.คือ 
 1..ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานของแผนกบญัชี 
 2..ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการปฏิบติังาน.การท าบญัชียาง 
 3..ไดรู้้จกัการปรับตวัเขา้กบัองคก์ร  
 4..สามารถน าประสบการณ์ของการปฏิบติังานในคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานใน
 อนาคตได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถหาไดจ้ากหอ้งเรียน 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 จากการท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามโครงการสหกิจศึกษาเป็นเวลา.14 สัปดาห์.ระหวา่งปฏิบติั
พบขอ้ผดิพลาดและปัญหาบางประการ.ดงัน้ี 
 1..การฝึกงานในช่วงแรกนั้นยงัปฏิบติังานไดไ้ม่เต็มท่ี.และไม่ราบร่ืน.เน่ืองจากยงัไม่
เขา้ใจในระบบงานท่ีชดัเจน เม่ือพบปัญหาจึงไม่กลา้ถามพี่ร่วมงาน แต่เม่ือไดร่้วมงานกนัมากข้ึนจึง
กลา้ท่ีจะถามและขอค าแนะน า 
 2..เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัจะเนน้การสอนในทางทฤษฎี.แต่เม่ือไดอ้อกปฏิบติังานจะ
เน้นการท างานจริงและวิธีการปฏิบติังานจะไม่เหมือนในทฤษฎีจึงต้องมีการเรียนรู้งานใหม่ใน
บางส่วน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 
 1..ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานของแผนกบญัชีและประมวลผล 
 2..สามารถเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง.สามรถท่ีจะปรับตวัและเรียนรู้ทกัษะ
การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
 3..สามารถน าความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 
 4..ได้ฝึกความอดทน.ความรอบครอบในการท างาน การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน.ความ
รับผดิชอบในการท างาน 
 
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 
 1.พนกังานท่ีปรึกษามีภาระงานจ านวนมาก.บางคร้ังไม่มีเวลาในการสอนงานและให้
ค  าแนะน าในการเรียนรู้งาน 
 2.ในการท าบญัชียาง ตอ้งมีความรอบคอบ มีสติ สมาธิ  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และจดจ่อกบังานท่ีท า  
 3.การท าบญัชียางมีความซับซ้อน.เน่ืองจากมีหลายเล่มจึงค่อนขา้งท่ีตอ้งใช้เวลาในการ
เรียนรู้ ฝึกฝนและท าความเขา้ใจในระบบงาน 
 
 5.2.3.ข้อเสนอแนะ 
 1..อยากให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตวัเข้ากับ 
สถานประกอบการไดง่้ายมากข้ึน 
 2..อยากให้มีการอบรม เก่ียวกบัการใช้ค  าศพัท์เฉพาะและภาษองักฤษท่ีควรรู้ในการ
ปฏิบติังาน เพื่อเวลาปฏิบติังานจริงจะท างานรวดเร็วข้ึน 
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