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บทคัดยอ 
 

บริษัท ไทยยานยนตร จํากัด  ผูนําเขาและจัดจําหนายพรอมศูนยบริการรถยนตโฟลค      
สวาเกน Caravelle อยางเปนทางการในประเทศไทย  และไดรับพระราชทานตราตั้ง (ครุฑ) อันเปน
ผลมาจากประสบความสําเร็จในการบริหารงานธุรกิจและผลงานเพื่อสังคมขณะที่ผูจัดทําปฏิบัติสห
กิจที่แผนกบัญชี  ผูจัดทําไดรับมอบหมายใหบันทึกรายการทางธุรกิจ  จัดทําใบกํากับสินคา             
และใบเสร็จรับเงินดวยโปรแกรม Microsoft Dynamics Navision  กอนหนานี้ผูจัดทําไมมีทักษะการ
ใชโปรแกรมนี้  ดวยเหตุนี้จึงทําใหงานลาชาและใชเวลามาก 

 
ดังนั้น โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มความรู  ความเขาใจ  และทักษะการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําเร็จรูป  โดยทําการศึกษาวิธีการใชโปรแกรม Microsoft Dynamics Navision   การจัดทํา
ใบกํากับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวของ   โครงงานนี้ทําใหผูจัดทําไดรับความรู  ความเขาใจ  และเพิ่ม
ทักษะการทํางาน เพื่อจะใชประกอบอาชีพในอนาคต   ผูจัดทําคาดวาจะเปนประโยชนตอบุคลที่
สนใจ 
 
คําสําคัญ:  Microsoft Dynamics Navision   ใบกํากับภาษี  ทักษะการทํางาน 
 
 

 

 



D:\สหกิจ\สหกิจ_รับทํา58\chaisak58\บทคัดยอแลว\Navision\PDF File\3Abstract.doc    ง 

Project Title   : Recognition for the Business Transactions and Preparation, Tax Invoices and 
Receipts  with the Microsoft  Dynamics Navision 

By   : Ms. Napravee  Boonyanich 
Advisor : Mr. Chaisak Lairatanakul 
Degree : Bachelor of Accounting 

Faculty : Business Administration 
Semester / Academic year:  3/2015 
 

Abstract 
Thaiyarnyon  Co. Ltd., is an importer and distributor with the official Caravelle 

Volkswagen service center in Thailand, which currently aims to market the van "Volkswagon 
New Car."  They were awarded the Royal Garuda (Garuda) Award, which was the result of 
successful business management and social contribution.   While attending the internship under 
cooperative education program in the accounting department, the author was assigned to record 
business transactions and prepare invoices and receipts with  Microsoft Dynamics Navision.  
Previously, the author  did not have the skills of using Microsoft Dynamics Navision. 

 
Therefore, the author designed this project to increase performance skills  through 

studying the methods of using Microsoft Dynamics Navision,  preparation tax invoices and   
related documents.  This project could increase knowledge, understanding, and performance   
skills in order to apply in future careers. The author hoped that this project would be beneficial to 
interested parties. 

 
 

Keywords: Microsoft Dynamics Navision, Tax invoices, Performance skills. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

บริษทั ไทยยานยนต ์มิตซู จ ากดั เป็นผูน้ าดา้นธุรกิจยานยนตร์มากวา่ 5 ทศวรรษ เป็นผูน้ าเขา้และจดั
จ าหน่ายรถยนตจ์ากยโุรป และ เอเชีย มากมายหลากหลายยีห่อ้ มีสาขาและตวัแทนจ าหน่ายทัว่
ประเทศและบริการใหลู้กคา้ทุกคนพึงพอใจมากท่ีสุด  

 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในบริษทั ไทยยานยนต ์มิตซู จ ากดั 
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบวา่นกัศึกษาฝึกงานและพนกังานบญัชีท่ีเร่ิมงานใหม่ ขาดไม่มีทกัษะ ความรู้ 
ความเขา้ใจทางดา้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี อยา่งเช่ียวชาญ จึงท าใหป้ระสบปัญหาในการ
วิเคราะห์รายการทางธุรกิจเพือ่น ามาบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี(Microsoft 
Dynamics Navision) ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท างานมีความผดิพลาดเกิดความล่าชา้ ขาดประสิทธิภาพ 
เพราะตอ้งสูญเสียเวลาในการเรียนรู้วิธีการใชง้านของโปรแกรม  

ดงันั้น จึงจดัท าโครงงานการท าบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี(Microsoft 
Dynamics Navision) จากความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจ
ง่าย และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  

 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

 1.2.1 เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรม Microsoft Dynamics Navision 
1.2.2 เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการ  
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 

1.2.3 เพื่อน าความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการท างานจริงในอนาคต 



2 
 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1 ศึกษาการท างานของโปรแกรม Microsoft Dynamics Navision 
1.3.2 ศึกษาขั้นตอนการจองรถยนต ์
1.3.3 ศึกษาขั้นตอนการออกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง) ดว้ยโปรแกรม Microsoft 

Dynamics Navision  
  

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.4.1 ท าใหเ้กิดความช านาญในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Dynamics Navision 
1.4.2 ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง มีความรับผดิชอบมากข้ึน 
1.4.3 ท าใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานในอนาคต 

 

  
 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

Microsoft Dynamics NAV 2009 

 Microsoft Dynamics NAV 2009 กคื็อโปรแกรมการบริการ การแกปั้ญหา ( Solution) ทาง

บริหารธุรกิจแบบครบวงจร ท่ีช่วยใหผู้ค้นท างานไดเ้ร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้งยงั

ช่วยใหธุ้รกิจของคุณด าเนินงานไดอ้ยา่งคล่องตวั เพื่อรับมือกบัโอกาสใหม่ๆและการเติบโตต่อไปใน

ภายภาคหนา้ โดยโซลูชนัน้ีเหมาะส าหรับบริษทัขนาดเลก็และขนาดกลาง โดยมีรูปแบบในการใช้

งานแนวใหม่บวกกบันวตักรรมใหม่ดา้นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน องคก์รมีความ

คล่องตวัมากข้ึน ผสานการท างานกบัแอพพลิเคชนัหลากชนิดไดอ้ยา่งลงตวั และมีคุณสมบติัจดัท า

รายงานท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน แมว้า่จะน าไปใชก้บัอุตสาหกรรมหรือองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจ

เฉพาะทางกต็าม โซลูชนั Microsoft Dynamics NAV จะช่วยใหพ้นกังานของคุณท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 

Microsoft Dynamics NAV ช่วยให้พนักงานท างานของตนได้เป็นอย่างดี  

 Microsoft Dynamics NAV 2009 พฒันาข้ึนมาโดยใชผ้ลการวจิยัจากการท างานจริงของ

พนกังานผูใ้ชง้าน ดว้ยเหตุน้ีโซลูชนัน้ีจึงมีรูปแบบการท างานท่ีเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย ซ่ึงมีหนา้ตาและ

รูปแบบการท างานเหมือนกบัผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ชนิดอ่ืนๆของไมโครซอฟท ์รูปแบบการท างาน

แนวใหม่ประกอบดว้ยระบบแสดงผลแบบ Role Centers ท่ีช่วยใหพ้นกังานมีขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ี

จ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับจดัการกบังานเฉพาะแต่ละช้ินของตนเองโดยตรง 

- Microsoft Dynamics NAV 2009 มี Role Centers ส าเร็จรูป 21 ชนิด เพื่อรองรับการท างาน

ส าคญัของพนกังานในแผนกต่างๆ (ตั้งแต่ผูท่ี้จดัการค าสัง่ซ้ือไปจนถึงพนกังานในโรงงาน) 

จะสามารถจดัระเบียบและจดัล าดบัความส าคญัของงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของตนเอง 

- ช่วยใหมี้โซลูชนัท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของพนกังานแต่ละคนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

รับทราบรายละเอียดของงานท่ีตนเองท าอยูท่ ั้งหมด รวมทั้งยงัมีความสามารถในการสร้าง

เมนูส่วนตวัข้ึนมาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสไตลก์ารท างานเฉพาะตวัไดด้ว้ย 
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- พนกังานไม่จ าเป็นตอ้งออกจาก Role Centers เพื่อสลบัการใชแ้อพพลิเคชนัจ านวนมากอีก

ต่อไป แต่พนกังานสามารถใชโ้ปรแกรมต่างๆของ Microsoft Office ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าตวั 

อาทิ Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word และอ่ืนๆ

อีกมากไดท้นัทีปรับแต่งโซลูชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการท างานของธุรกิจ ไม่ใช่ปรับให้

สอดคลอ้งกบัโซลูชัน่ 

- ประหยดัค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และสามารถน าเอาโซลูชนัไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เน่ืองจากใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีหนา้ตาและท างานเหมือนผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยอ่ืีนๆ

ของไมโครซอฟทน์ัน่เอง 

- สามารถปรับแต่ง Role Centers ไดโ้ดยง่าย เพื่อรองรับการท างานรูปแบบเฉพาะส าหรับ

บริษทัหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทางของคุณเอง 

 

รูปท่ี 2.1 หนา้จอ Role Centers 

 อธิบายภาพ: Role Centers ใน Microsoft Dynamics NAV ช่วยใหพ้นกังานศึกษารายละเอียด

ของขอ้มูลและงานต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท างานของตนโดยเฉพาะ 

 Role Center ท่ีคุณเห็นอยูน้ี่ช่วยใหผู้จ้ดัการแผนกบญัชีมองเห็นขอบเขตของงาน ขอ้มูล และ

รายงานต่างๆอยา่งครบถว้นในหนา้จอเดียว ซ่ึงประกอบดว้ย 

- แผนภูมิบญัชีต่างๆ ขอ้มูลงบประมาณ รายการบญัชีในธนาคาร และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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- ลูกคา้ ผูค้า้ และรายการสินคา้ 

- รายการขายและการสัง่ซ้ือ ท่ีอนุมติัแลว้หรือรอการอนุมติัอยู ่

- ใบเรียกเกบ็เงินคา้งช าระ และบนัทึกเครดิตการขาย 

- ใบเรียกเกบ็เงินการสัง่ซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ และบนัทึกการช าระเงิน 

- ใบเสร็จเงินสดและบนัทึกการช าระเงิน 

- รายการเอกสารท่ีส่งไปแลว้ 

 

Microsoft Dynamics NAV ช่วยวเิคราะห์ ส่ือสาร และรองรับการท างานร่วมกนั  

 ช่วยใหอ้งคก์รของคุณท างานร่วมกนัเป็นทีม รวมทั้งตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยการเช่ือมโยงผูค้น ขอ้มูล และขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั 

- เขา้ถึงและวิเคราะห์ขอ้มูลแบบไดใ้นทนัทีท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานทุกแง่มุมไดโ้ดยง่าย อาทิ

เช่นการท ารายการขอ้มูลแต่ละรายการ ดรรชนีช้ีวดัผลงานท่ีปรับแต่งไดต้ามความตอ้งการ 

แนวโนม้และโอกาสในการเติบโตเป็นตน้ 

- ช่วยใหพ้นกังานแต่ละคน มีระบบท ารายงานท่ีใหบ้ริการตนเองและมีคุณสมบติัระบบข่าว

กรองธุรกิจท่ีท าใหพ้นกังานขอความช่วยเหลือเร่ืองรายงานและขอ้มูลจากแผนกไอทีลดลง 

- สร้างรายงานรูปแบบเฉพาะโดยอตัโนมติั โดยใช ้Report Designer ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือคิวรีใน

ตวัและเป็นองคป์ระกอบหน่ึงใน Microsoft SQL Server Reporting Services หรือเอกซ์

พอร์ทขอ้มูลไปยงั Excel หรือโปรแกรมอ่ืนๆท่ีผูใ้ชคุ้น้เคยเพื่อท าการวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืนๆ 

หรือเพื่อน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบกราฟฟิกกไ็ด ้

- เขา้ใจการด าเนินงานทางธุรกิจไดเ้ร็วข้ึน และขยายขอบเขตคุณค่าของขอ้มูลจากธุรกิจโดย

การน าเอา Microsoft Dynamics NAV ไปท างานร่วมกบั SQL Server Reporting Services 

และ SQL Server Analysis Services 

- ปลดปล่อยศกัยภาพในการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย

ใหก้ารลงทุนทางเทคโนโลยก่ีอประโยชนสู์งสุด ผา่นการผสานการท างานกบัระบบ 

Microsoft Office อาทิ Excel, Windows SharePoint Services และ Microsoft Office 

PerformancePoint Server 
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- เขา้ถึงขอ้มูล รายงาน และเคร่ืองมือรองรับการท างานร่วมกนัไดใ้นทนัทีผา่นระบบออนไลน์ 

โดยใชร้ะบบ Employee Portal ใน Microsoft Dynamics NAV ซ่ึงเป็นเวบ็อินเทอร์เฟซท่ี

สร้างข้ึนบน Windows SharePoint ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเซ็ตอพับญัชีช่ือผูใ้ชใ้หม่ และไม่

จ าเป็นตอ้งอบรมผูใ้ชใ้หรู้้จกัวิธีการใช ้Microsoft Dynamics NAV แต่อยา่งใด 

 

รูปท่ี 2.2 หนา้จอการผสานงานระหวา่งโปรแกรม 

อธิบายภาพ: ผสานการท างานกบัโปรแกรม Microsoft Office ไดอ้ยา่งกลมกลืน ช่วยใหคุ้ณ

สามารถเอกซ์พอร์ทขอ้มูลของ Microsoft Dynamics NAV ไปยงั Excel ไดโ้ดยง่ายเพือ่วิเคราะห์และ

ท ารายงานต่อไป 
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2.2 ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

การขายและการตลาด 

ดว้ย Microsoft Dynamics NAV คุณสามารถเช่ือมโยงการขาย, การตลาด และค าสัง่ซ้ือไดด้ว้ย

แอพพลิเคชัน่ของ Microsoft Office เช่น Microsoft Outlook โดยแสดงรายช่ือผูติ้ดต่อ, การนดัหมาย 

และอีเมลใ์นหนา้จอของ Microsoft Dynamics NAV โดยตรง นอกจากน้ี ขอ้มูลผูติ้ดต่อแบบ

เรียลไทมย์งัช่วยใหส้ามารถระบุรายช่ือลูกคา้ส าคญั และก าหนดเป้าหมายทางการตลาดไดท้นัที 

ง่ายต่อการใชง้าน 

Microsoft Dynamics NAV ใชง้านและดูแลรักษาง่าย มีการแสดงผลเช่นเดียวกบัแอพพลิเคชัน่

ของ Microsoft Office สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นหนา้จอเดียว โดยแทบไม่จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมการ

ใชง้านเพิ่มเติมใดๆ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถเช่ือมโยงขั้นตอนการท างานใหเ้ป็นหน่ึงเดียว ขณะท่ี

พนกังาน, ลูกคา้, ผูข้าย และคู่คา้สามารถส่ือสารกบัระบบของคุณไดผ้า่นเวบ็ โดย XML และ XBRL 

ช่วยคุณส่ือสารกบัผูอ่ื้นท่ีใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

เช่ือมโยงกระบวนการทางธุรกจิด้วยเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย 

 Microsoft Dynamics NAV ใช ้Commerce Gateway ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนเอกสารแบบ XML 

เพื่อใหคุ้ณสามารถส่ือสารกบัคู่คา้ในซพัพลายเชนไดเ้ร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แมว้า่จะใช้

ระบบท่ีแตกต่างกนักต็าม นอกจากน้ี Microsoft Dynamics NAV ยงัใช ้XBRL (extensible business 

reporting language) ในการส่งรายงานทางการเงินระหวา่งซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยทีั้งหมด เพื่อให้

การแลกเปล่ียนขอ้มูลการเงินเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

การก าหนดค่าตามความต้องการ 

 คุณสามารถปรับการท างานของ Microsoft Dynamics NAV ไดจ้ากสภาพแวดลอ้มการพฒันา

ท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหร้ะบบตอบสนองลูกคา้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจไดเ้ร็วข้ึน และไม่ไป

รบกวนการท างานปกติ นอกจากน้ี ยงัเช่ือมต่อกบัเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางธุรกิจอ่ืนๆ ได ้เพื่อเพิ่มความ

ยดืหยุน่ในการท ารายงาน รวมทั้งมีการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจากไมโครซอฟทแ์ละ Microsoft 

Certified Business Solutions Partner ในพื้นท่ีของคุณ 
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2.3 เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 

 นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาไดท้ าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ

ด าเนินโครงงาน มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินโครงงาน โดยการคน้หาจากเวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 

 

 

รูปท่ี 2.4 https://www.microsoft.com/thailand/dynamics/product/nav/nav2009.aspx 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลในเร่ืองของ Microsoft Dynamics NAV เก่ียวกบัลกัษณะ และ

คุณสมบติั ในการท างานของโปรแกรม วา่สามารถช่วยในการด าเนินธุรกิจช่วยส่งเสริมใหธุ้รกิจของ

คุณเดินหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

https://www.microsoft.com/thailand/dynamics/product/nav/nav2009.aspx
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รูปท่ี 2.5 http://www.pbc.co.jp/thai/product/ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั แนวคิดผลิตภณัฑ ์ความง่ายในการใชง้านสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจของตนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ :  บริษทั ไทยยานยนตร์ มิตซู จ ากดั 
ท่ีตั้ง  :  สาขาบางแค 
 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั ไทยยานยนตร์ มิตซู จ ากดั 

 

 

รูปท่ี 3.2 สัญลกัษณ์ บริษทั ไทยยานยนตร์ มิตซู จ ากดั 
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วสัิยทศัน์ (Vision)  

 

รูปท่ี 3.3 รูปวิสยัทศัน ์ 

กา้วสู่การเป็นองคก์รชั้นน าดว้ยความมุ่งมัน่และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

อยา่งต่อเน่ืองโดยมีนโยบายในการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ท่ีส าคญั 6 ประการดงัน้ี 

• การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (Customer Satisfaction) 

• การจ าหน่ายสินคา้ท่ีทนัสมยั (New Products Distribution) 

• การบริการหลงัการขาย (After Sale and Service) 

• การพฒันาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

• การสร้างผลก าไรท่ีเหมาะสม (Optimization Profits) 

• งานกิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม (Society & Environment Activities) 

 

3.2 ลกัษณะของสถานประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

องคก์รในกลุ่ม Mitsubishi mortors ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะพฒันาเทคโนโลยแีละการ

ใหบ้ริการต่างๆ โดยใชน้วตักรรมและความคิดสร้างสรรคใ์นการด าเนินธุรกิจ การด าเนินการเช่นน้ี

เรามุ่งมัน่เพื่อท่ีจะพฒันาชีวติและความเป็นอยูข่องคนในสงัคม เพื่อใหบ้รรลุผลดงักล่าวน้ีทุกองคก์ร

ในกลุ่มจะมุ่งมัน่บากบัน่สู่ความส าเร็จผา่นหลกัแห่งการด าเนินธุรกิจ 7 ประการ 

หลกัแห่งการด าเนินธุรกิจ 7 ประการ 
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1. ความไวว้างใจ 

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบนพื้นฐานแห่งความไวว้างใจและความเคารพ

ซ่ึงกนัและกนั 

2. คุณภาพ 

ส่งมอบสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีดีท่ีสุด ดว้ยคุณภาพท่ีเป็นเลิศ 

3. เทคโนโลย ี

แสวงหาและริเร่ิมบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ดว้ยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันา รวมทั้งสนบัสนุน

การสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นเทคโนโลย ี

4. ความเป็นพลเมือง 

ในฐานะท่ีเป็นองคก์รธุรกิจระดบัโลก องคก์รใหก้ารสนบัสนุนเพื่อการพฒันาของชุมชนและ

สังคมในภาพรวม 

5. จริยธรรม 

ส่งเสริมและยกยอ่งมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีสูงดว้ยความพยายามในทุกทาง 

6. ส่ิงแวดลอ้ม 

ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และพยายามอยา่งเตม็ความสามารถท่ีจะปกป้องและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม

ของโลก 

7. การเติบโต 

การใหค้วามมัน่ใจในการสร้างรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เพื่อเป็นรากฐานสาหรับการเติบโตใน

อนาคต 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การของบริษัท ไทยยานยนตร์ มิตซู จ ากดั สาขาบางแค 

 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างหน่วยงานของสถานประกอบการ 

 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ช่ือ - นามสกุล นางสาวณประวีร์ บุญญนิช 
 แผนก บญัชี 
 ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี 
 ลกัษณะงาน  บนัทึกขอ้มูลใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง) ดว้ยโปรแกรม               
                                           Microsoft Dynamics Navision , จดัเอกสารการขายรถยนตเ์ขา้แฟ้ม          
                                           เอกสาร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

 ช่ือ - นามสกุล นางรัชนี  สุวรรณมานะศิลป์ 
 ต าแหน่ง พนกังานธุรการ 
 ช่ือ - นามสกุล นางทิชา ต่อมเครือ 
 ต าแหน่ง พนกังานธุรการ 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

 

บริษทั ไทยยานยนต ์มิตซู จ ากดั 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 คดัเลือกหวัขอ้รายงานท่ีสนใจ 

คดัเลือกหวัขอ้รายงานท่ีสนใจ พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลของรายงานจากพนกังานท่ีปรึกษา และ

แหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติม เพื่อศึกษาขอ้มูลและท าความเขา้ใจในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ

ด าเนินงานนั้นมีขั้นตอนใดบา้งและการจดัท าเอกสารตามล าดบั 

3.7.2 วิเคราะห์ขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีมาต่างๆในแต่ละชนิด เพื่อท าความเขา้ใจในเอกสารและ เพื่อ

น าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการจดัท ารายงาน 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

ออกแบบขั้นตอนการท ารายงาน โดยการจดัเรียงเน้ือหาในแต่ละขั้นตอนการท ารายงาน 

3.7.4 จดัท าเอกสารประกอบรายงาน 

ร่างรูปแบบรายงาน โดยการร่างเน้ือหาตามล าดบัความส าคญั และเน้ือหาท่ีรวบรวมมานั้น 

น ามาเรียบเรียงลาดบัตามรูปแบบรายงาน ตามท่ีโครงการสหกิจก าหนด ในวิชาสหกิจศึกษา 

3.7.5 จดัท ารายงาน 

 ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 
1.คดัเลือกหวัขอ้รายงานท่ี
สนใจ 

     

2.วิเคราะห์ขอ้มูล      
3.ออกแบบระบบ      
4.จดัท าเอกสารประกอบ
รายงาน 

     

5.จดัท ารายงาน      
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3.8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ือง Printer 

3. กลอ้งถ่ายรูป 

 

ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Microsoft Power Point 

3. โปรแกรม Microsoft Dynamics Navision 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การจองรถยนต์  

1. เม่ือลูกคา้ตกลงจองรถยนตก์บัทางบริษทัแลว้ ทางการขาย ( Sale ) ตอ้งออกใบจองสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบจองรถยนต ์
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2. การขาย ( Sale ) ใหใ้บจองตวัจริงกบัลูกคา้ แลว้ส่งส าน าพร้อมเงินจองใหท้างบญัชี 

3. ทางบญัชีท าการออก ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใหลู้กคา้ 

โดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 การเขา้ระบบ Double Click  ท่ี icon เพื่อท าการเขา้ระบบ Navision 

 

รูปท่ี 4.2 icon ในการเขา้ระบบ 

  หนา้จอเลือก IP address จะแสดงข้ึนมา  เม่ือ Double Click  ท่ี icon เพื่อท าการเขา้
ระบบ Navision   

1. เลือก IP address ท่ีจะใชง้าน 
2. Click ท่ีปุ่ม Connect 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอการเขา้ใชง้าน 

2 

1 
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จากนั้นท าการลอ็กอิน (Login) เขา้ใชร้ะบบโดยการกรอกรหสั  ดงัน้ี 

1. พิมพร์หสัผูใ้ช ้(User name) 
2. พิมพร์หสัผา่น (Password) 
3. กดปุ่ ม OK 

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอลอ็กอินเขา้ใชโ้ปรแกรม Navision 

เม่ือเขา้รหสัมาแลว้จะปรากฏรูปหนา้จอดงัน้ี 
1. Double Click ท่ี icon  Navision 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอ icon ในระบบ Navision 

1 

2 

3 

1 
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  เม่ือ Double Click ท่ี icon จะแสดงหนา้จอในการก าหนดสิทธิการใชง้านอีกคร้ัง 

- ใส่รหสั User ID และ Password  
- กดปุ่ ม OK  

  

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอก าหนดสิทธิเขา้ใชง้าน 

  จากนั้น ท่านจะเขา้สู่หนา้จอหลกัการท างานหลกัของระบบ Navision ดงัรูป 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอการท างานหลกัของระบบ Navision 

ขั้นตอนที่ 2 การรับเงินลูกคา้เขา้ระบบ Navision มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ี Financial Management  
2. เลือก Cash Receipt Journals เลือก HOBRV (Rec – Booking (HO)) 
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รูปท่ี 4.8  หนา้จอ Cash Receipt Journals 

3. ช่อง Line ใหก้รอกขอ้มูล ดงัน้ี 

- Posting Date = ใส่ วนัท่ี 
- Payment Type = ใส่ Booking 
- Booking NO = Get ขอ้มูลท่ีเราสร้างไวข้ึ้นมา 

Click Functions เลือก Get Booking Order 
 

 
 

- Account Type = Customer 
- Account No = ใส่ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
- Description = ใส่ ช่ือลูกคา้ 
- Account = Get ยอดเงินท่ีเราคียไ์วข้ึ้นมา 

กด Shift F9 -> กด ท่ียอดเงินท่ีเราตอ้งการ กด F9 เพื่อเลือก -> กด OK 
 

1. 

2. 

ค าสัง่ Get ขอ้มูล 
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- Bal. Account Type = เลือก Bank Account 
- Bal. Account No = เลือก Bank ท่ีเงินเขา้ 
- BRANCH = เลือก HO (ส านกังานใหญ่) 
- DEPT = เลือก SEL (ขาย) 
- BRAND = ใส่ MIT (MITSUBISHI) 

  

รูปท่ี 4.9 Cash Receipt Journals ช่อง Line 

4. เลือก Print Click Receipt Voucher 

5. เลือก Cheque ( กรณีเป็นเช็ค) หรือ Transfer ( กรณีเป็นเงินสด) 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอเลือกการรับเงินจองลูกคา้ 
6.  คลิก Print -> OK จากนั้นกด F11 เพื่อท าการ Post รับเงิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 ภาพตวัอยา่ง Receipt Voucher (รับเงินเขา้ระบบ) 

เลือก Transfer 
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ขั้นตอนที่ 3 การออกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ( เงินจอง ) และการ Print ใบเสร็จก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน 

1. Click Processing เลือก Vehicle Sales และเลือก Sales Invoice Vehicle จะปรากฏ
หนา้จอ ดงัรูป 

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอ Sales Invoice Vehicle 

2. Click ช่อง Tab General ใหก้รอกขอ้มูล ดงัน้ี 

- No = ใส่ HOSIN (Sales Order (HO)) 
- Sell-to Customer No = ดึง ช่ือลูกคา้, ช่ือบริษทั 
- Posting Description = ใส่ เงินจอง (ช่ือลูกคา้, ช่ือบริษทั) 
- External Document No = ใส่ เลขท่ีใบจอง 
- Salesperson Code = ใส่ ช่ือ Sale 
- Cust Sales Type = ใส่ CASH SALES 
- Posting NO.Series = ใส่ HOSVT 
 

1 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอ Tab General 

3. Click ช่อง Tab Invoicing ใหก้รอกขอ้มูล ดงัน้ี 
- BRANCH = ใส่ HO (ส านกังานใหญ่) 
- DEPT = ใส่ SAL (ขาย) 

 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้จอ Tab Invoicing 

ช่อง Tab General 

ช่อง Tab Invoicing 



25 
 

 

4. Click ท่ี Tab Shipping ใหเ้ลือกขอ้มูล ดงัน้ี 

- Location code ใส่ GL (G/L LOCATION / G/L ITEM / FA) 
 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้จอ Tab Shipping 

5. ช่อง Line ใหก้รอกรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 

 รูปท่ี 4.16 หนา้จอช่อง Line  

ช่อง Tab Shipping 
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- Type = ใส่ G/L Account 
- No = ใส่ รหสับญัชี 
- Description = ใส่ เงินจอง (ช่ือลูกคา้, ช่ือบริษทั) 
- Gen. Pro… = ใส่ GL 
- WHT Pro… = ใส่ NO WHT 
- Unit Price = ใส่ ยอดเงินจอง 
- BRAND = ใส่ MIT (MITSUBISHI 
- กด F9 เพือ่ดูยอดเงินวา่ตรงหรือเปล่า ถา้ตรงกด F11 เพื่อท าการ Post 

 

6. การ Print ใบเสร็จก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง) 

1. คลิกท่ี Vehicle  เลือก History  เลือก Vehicle Sales -> Posted Invoices              
 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้จอ Posted Invoices / Tab General 

 

 

1 
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2. กด F5 Click ท่ีช่ือลูกคา้ กด OK 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้จอเลือกช่ือลูกคา้ 

3. คลิก Print เลือก Invoice 
 

 
 

รูปท่ี 4.19 ขั้นตอนการ Print 

1 
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4. Click Tab Options  เลือก ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -> คลิก Print -> กด OK 
 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้จอเลือก Options ใบเสร็จก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 4.21  ตวัอยา่ง ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง) 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผล 

การปฏิบติังานในบริษทั ไทยยานยนต ์จ ากดั ในส่วนต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี ไดเ้ขา้ไป

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบเอกสาร การท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี

(Microsoft Dynamics Navision) ไดส่้งผลใหเ้กิดประโยชน์หลายๆดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นทฤษฎี : 

 ไดน้ าความรู้วิชาระบบสารสนเทศท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน

จริง 

 ไดท้ราบถึงขั้นตอนในการลงบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
(Microsoft Dynamics Navision) ไดรู้้จกัเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นกิจการในหลาย ๆ 
ดา้น 

2. ดา้นปฏิบติั : 

 ไดเ้ขา้ใจระบบการท างานในรูปแบบของบริษทั 

 ไดเ้รียนรู้การใชอุ้ปกรณ์ส านกังานต่างๆ 

 ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้านของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี(Microsoft 

Dynamics Navision) เพิ่มเติม 

 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัแนวคิด และมารยาทต่างๆในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

3. ดา้นสังคม : 

 ไดรู้้จกัการวางตวักบับุคคลต่างๆมากข้ึน เก่ียวขอ้งในการประสานงานร่วมกนั 

 ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตประจ าวนัในการท างานและลกัษณะของการท างานจริง 

 ไดฝึ้กการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท าใหเ้ขา้ถึงลกัษณะการท างานเป็นทีมไดรู้้จกัการ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงาน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

จากการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีในบริษทั ไทยยานยนต ์จ ากดั นอกจากจะ

เป็นการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยัมาใชใ้นการปฏิบติังานจริงแลว้ ยงัไดรั้บความรู้ใหม่ๆ 

เพิ่มเติมอีกมากมายซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริงในอนาคตต่อไป 

ซ่ึงระหวา่งการปฏิบติังานไดพ้บปัญหาและอุปสรรคบางประการ ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานจริงคร้ังแรก จึงไม่มีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน 

ดงันั้นในช่วงแรกของการท างานจึงไม่เตม็ท่ีนกั และยงัมีขอ้ผดิพลาดอยูพ่อสมควร แต่ในเวลาต่อมาก็

สามารถปรับตวัได ้เพราะไดรั้บค าแนะน าจากพี่ๆในท่ีท างาน จึงท างานไดดี้ข้ึนตามล าดบั 

2. เน่ืองจากการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีตอ้งรับผดิชอบ ในดา้นการ

ตรวจสอบเอกสาร จดัท าแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารต่างๆ และการท าบญัชีดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี (Microsoft Dynamics Navision) และโปรแกรม Microsoft Excel 

บางคร้ังกมี็การลงขอ้มูลในโปรแกรมผดิพลาด เม่ือมีการตรวจสอบขอ้มูลกจ็ะพบวา่ผดิพลาด จึงท า

ใหเ้สียเวลาในการแกข้อ้มูลในบางคร้ัง ท าใหเ้สียเวลางานของบริษทั 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. เน่ืองจากการปฏิบติังานในช่วงแรก อาจมีการท างานท่ีไม่เตม็ท่ีและเกิดขอ้ผดิพลาด 

จึงใชว้ิธีการแกไ้ขเพื่อท าความเขา้ใจ โดยการสอบถามในประเดน็ของงานท่ีสงสยักบัพนกังานพี่เล้ียง 

2. ควรมีการจดัอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี (Microsoft Dynamics 

Navision) ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้มาท างานใหม่ หรือนกัศึกษาท่ีเขา้มาท าการฝึกงาน โดยท่ีผูอ้บรมควร

จะเป็นพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นโปรแกรมมาเป็นผูท้  าการอบรม เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการ

ท างาน 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานของสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ดา้นสถานประกอบการ : 

 เกิดความร่วมมือและมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสถานประกอบการ 
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 ดา้นคณะผูจ้ดัท า : 

 ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง และฝึกการปรับตวัในการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานในสายอาชีพตามสาขาท่ีเรียน 

 เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอกหอ้งเรียน และท าใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

ในระหวา่งการท างานและพร้อมท่ีจะหาวิธีการ 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาความล่าชา้ของเอกสาร เน่ืองจากบางคร้ังมีความผดิพลาดของเอกสาร 

หรือเอกสารไม่ครบถว้น ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างานไม่ต่อเน่ือง 

 ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของการใชโ้ปรแกรมทางบญัชี เน่ืองจากคณะ

ผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในการใชง้านโปรแกรม จึงทาใหเ้กิดความล่าชา้ใน

การศึกษาโปรแกรมใหเ้ขา้ใจ 

 ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสาร

ขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 บริษทัควรมีนโยบาย เร่ืองการนดัหมายรับส่งเอกสารเพื่อการบนัทึกบญัชีอยา่ง

เป็นระบบ 

 ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอนและวิธีการของการใชโ้ปรแกรมส าเร็จทาง

บญัชีเพื่อใหก้ารท างานรวดเร็วและแม่นย  าข้ึน 

 ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ 

เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 
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ภาคผนวก ก. 

(รูปภาพการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา) 

 

 

รูปท่ี ก.1 ตรวจสอบเอกสารเพื่อท าการ print  

 

รูปท่ี ก.2 ท าการ Print เอกสารท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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รูปท่ี ก.3 ตรวจเอกสารการจองรถยนตข์องลูกคา้ 

 

 

รูปท่ี ก.4 ท าการออกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ( เงินจอง ) 
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รูปท่ี ก.5 จดัเรียงเอกสารตามล าดบัและท าการจดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้ม 
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