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Abstract 
 

The See Mit Mahachai Co. Ltd. is a motorcycle distributor of Honda, Yamaha, GPX, 
Stallions and Moto Parilla. The company sells motorcycles for cash and installments. While 
attending the internship under cooperative program at the See Mit Mahachai Co. Ltd., the author 
was assigned to record the receiving of payments with the Express accounting software, prepare 
accounting documents, namely; invoices, receipt, voucher and another assignments. 

 

This project was designed to increase the skills of using the Express accounting software.  
The author studied the procedure of using Express accounting software and prepare accounting 
documents. The results gained were knowledge, understanding, and an increase in skills of using 
the Express accounting software, as well as having confidence in future careers. It was intended  
that this project will be beneficial to interested parties. 
 

Keywords: Installment sales, Accounting documents, Express accounting software  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

โปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูปซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลทำงกำรบญัชีไวเ้ป็นรำยกำรเดียวและมีขอ้มูลจะ

เช่ือมโยงถึงกนั ท ำใหล้ดขั้นตอนกำรท ำงำนเพียงท ำกำรบนัทึกขอ้มูลกำรขำยและกำรซ้ือเท่ำนั้นเอง และ

จำกนั้นจะท ำหนำ้ท่ีน ำบนัทึกไปจดัเก็บขอ้มูลและพิมพร์ำยงำนเพื่อแสดงขอ้มูลท่ีเรำตอ้งกำรไดท้นัทีได้

ทุกรำยงำน ท ำใหท้รำบผลกำรด ำเนินงำนไดเ้ร็วข้ึน 

ท ำงำนบนระบบปฏิบติักำร Window ส ำหรับระบบเครือข่ำย LAN สำมำรถใชไ้ดไ้ม่จ  ำกดัตั้งแต่

ธุรกิจขนำดเล็กจนถึงธุรกิจขนำดใหญ่เพรำะขอ้มูลคียไ์ดไ้ม่จ  ำกดั ประเภทธุรกิจประกอบกำรท่ีรองรับ

ไดแ้ก่ บริกำร รับเหมำ-ก่อสร้ำง,ซ้ือมำ-ขำยไป,สินคำ้หรือผลิตภณัฑ์น ำเขำ้,กำรผลิตและอ่ืนๆ ในปัจจุบนั

มีลูกคำ้ท่ีใชอ้ยูป่ระมำณ 30,000 กวำ่รำย ซ่ึงลูกคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคำ้ท่ีไดรั้บกำรแนะน ำต่อๆกนัมำ

และมีจุดเด่น ทำงดำ้นกำรให้บริกำรเพรำะเวลำท่ีมีลูกคำ้ปัญหำโทรมำสอบถำม 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพื่อศึกษำกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบญัชี 
2. เพื่อศึกษำเอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรบนัทึกช ำระหน้ี 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1. ศึกษำกำรท ำงำนของโปรแกรม Express 
2. ศึกษำขั้นตอนกำรจดัท ำบญัชีระบบรับช ำระหน้ี 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ควำมทรำบกำรท ำงำนของโปรแกรม Express 
2. ควำมทรำบขั้นตอนกำรรับช ำระหน้ี 
3. ควำมทรำบขั้นตอนกำรโอนเงินเขำ้บญัชี 
4. ควำมทรำบในเอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรบนัทึกรับช ำระหน้ี 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การริเร่ิมโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป Express Accounting 

คือ โปรแกรมบญัชี ท่ีใชง่้ายเพียงปลายน้ิว จากระบบโปรแกรม Express for DOSพฒันาสู่ 

Express for Windows ดว้ยการออกแบบใหใ้ชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว คน้หาขอ้มูลแม่นย  า รองรับขอ้มูล

ไดไ้ม่จ  ากดั อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีส าหรับผูเ้ร่ิมใช ้เป็นเพื่อนท่ีท าใหก้ารท าบญัชีเป็นเร่ืองง่าย เป็นมือไม้

ของนกับญัชีตวัจริง 

Express Accounting เป็นระบบปฏิบติัการบญัชีครบวงจรท่ีจะเช่ือมโยงเขา้กนัแบบอตัโนมติั 

จะท าหนา้ท่ีน าขอ้มูลไปจดัเก็บในระบบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งอตัโนมติั และสามารถพิมพเ์อกสาร ท าให้

สามารถทราบผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การท างานของโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป 

ระบบปฏิบติัการ Windows ส าหรับระบบเครือข่าย ( LAN ) สามารถใชไ้ดไ้ม่จ  ากดัตวัลูกคา้ 

ครอบคลุมธุรกิจขนาดยอ่ยจนถึงขนาดใหญ่ โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชัน่ภาษาไทย และเวอร์ชัน่ภาษาไทย-

ภาษาองักฤษ เวอร์ชัน่ภาษาไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปจะเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษได ้ส่วนเวอร์ชัน่ภาษาไทยภาษาองักฤษ จอภาพและหวัรายงานสามารถเลือกไดว้า่จะ

ใหเ้ป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ โดยท าการก าหนดไวท่ี้รหสัผา่นของแต่ละบุคคล ซ่ึงเหมาะกบับริษทั

ท่ีมีชาวต่างประเทศเป็นผูบ้ริหารและตอ้งการเขา้มาใชง้านดว้ยตนเอง และยงัคงพฒันาโปรแกรม เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้และตามยคุสมยัที
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รูปที ่2.1 แผนผงัระบบบัญชีส าเร็จรูป Express Accounting 
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แผนผงัการท างานของระบบ โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป เอก็ซ์เพรส ประกอบด้วย 

 การจดัซ้ือสินคา้และการรับสินคา้ 

 ควบคุมเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 การจดัจ าหน่ายและการจองสินคา้ 

 ควบคุมลูกหน้ีและรายไดอ่ื้น ๆ 

 ควบคุมสินคา้คงคลงั 

 ควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

 บญัชีแยกประเภท 

 สินทรัพยถ์าวร 

 วเิคราะห์การขายสินคา้ 

 วเิคราะห์การซ้ือสินคา้ 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั :  ส่ีมิตรมหาชยั จ  ากดั 

ตั้งอยูท่ี่ : 927/36 ซอยเศรษฐกิจ ถนนมหาชยั ต าบลมหาชยั อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

74000 

โทรศพัท ์: 0-3442-4435 

 

 รูป 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั 
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3.2 ลกัษณะประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 

 

รูปที ่3.2 โลโก้ของบริษัท ส่ีมติรมหาชัย จ ากดั 

บริษทั ส่ีมิตรมหาชยั จ  ากดั 

                 ส่ีมิตรมหาชยั เร่ิมตน้จากธุรกิจร้านซ่อมเล็กๆเม่ือ 40 ปีก่อน ก่อนเป็นตวัแทนจ าหน่าย

รถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้ และ ยามาฮ่า มาจนถึงปัจจุบนั เราเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ทุกท่านดว้ยความใส่

ใจและเป็นกนัเองเสมอมา ในราคาสมเหตุสมผล ดอกเบ้ียต ่า ออกรถง่าย ติดเครดิตท่ีไหนก็ลองเขา้มาคุย

ไดเ้รามีบริษทัไฟแนนซ์ท่ีไม่เช็คเครดิตบูโรครับ 

สินค้าทีจั่ดจ าหน่าย 

 

รูปที ่3.3 สินค้าทีจ่ าหน่าย 
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3.3 รูปแบบการบริหารองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ต าแหน่งและงานทีไ่ด้รับหมอบหมายในสถานประกอบการ 

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน(แผนกบญัชี) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 บนัทึกขอ้มูลการรับช าระหน้ี โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปExpress 

 การบนัทึกขอ้มูลในเอกสารดา้นการบญัชี เช่น ใบก ากบัภาษี ใบส าคญัจ่าย 

 การติดต่อส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก 

3.5 ต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

      นางสาว พทัธ์นนท ์ สิทธ์ิโชคพนั  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการบญัชี , พนงังานท่ีปรึกษา 

3.6 เวลาทีฝึ่กปฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2559  ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 

ประธานกรรมการ 

นาย ตะวนั ตระการฤกษ ์

ผูจ้ดัการใหญ่ 

นาง เยาวมาลย ์ ตระการฤกษ ์

ฝ่ายขาย 

นางสาวเกศณี  วงศตะ๊ 

ฝ่ายบริการ/หวัหนา้ช่าง 

นาย อินทนนท ์ ตะเภาเงิน 

ฝ่ายบญัชี 

บุศรา  นาราสิทธิเดช 



9 
 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 คิดหวัขอ้โครงงาน ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาคิดหวัขอ้โดยเลือก

จาก    งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน โดยการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการ

จดัการเอกสาร 

 3.7.3 รวบรวมขอ้มูล เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ศึกษารายละเอียดของโครงงานการ

ด าเนินงานและสอบถามขอ้มูลของสถานประกอบการจากพนกังานท่ีปรึกษา 

 3.7.4 สรุปขอ้มูล ท าการสรุปขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงเพื่อจดัท าเป็นโครงงาน 

 3.7.5 จดัท าเอกสารประกอบโครงงานน าขอ้มูลทั้งหมดมาท ารูปแบบรายงาน 

 3.7.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

วธีิการท างาน พ.ค. 59 มิ.ย 59 ก.ค 59 ส.ค 59 

1. คิดหวัขอ้โครงงาน     

2. วเิคราะห์ระบบงาน     

3. รวบรวมขอ้มูล     
4. สรุปขอ้มูลเพื่อการท า

โครงงาน 
    

5. จดัเตรียมเอกสารเพื่อใช้
ประกอบโครงงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรมแกรมส าเร็จรูป Express 

2. โปรแกรม Microsoft Word 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

1. เม่ือถึงวนัครบก ำหนดช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีแลว้ 

2. ท ำกำรรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีโดยเปิดโปรแกรม Express ใส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น 

 

  

ใส่รหสัผูใ้ช ้BIT9 

รหสัผำ่น BIT9 
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3.ไปท่ีเมนู กำรเงิน >รับเงิน > รับช ำระหน้ี 
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4. ท ำกำรกรอกขอ้มูลรับช ำระหน้ี  

 

 

  

ใส่เลขท่ีใบเสร็จ เช่น RE16021001 

ใส่รหสัลูกคำ้ เช่น อ101 อยธุยำ ออโต ้แคปปิตอล 
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5.ขั้นตอนกำรรับช ำระหน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

 

  

คลิกเลือกลูกหน้ีท่ีคำ้งรับช ำระ 
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5.1 เม่ือท ำกำรคลิกเลือกลูกหน้ีท่ีคำ้งรับช ำระหน้ีแลว้ กด F5เพื่อท ำกำรใชง้ำน 

 

 

  

ท ำกำรเลือกลูกหน้ีรับช ำระหน้ีเสร็จแลว้ 
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5.2 เม่ือกด F7 จะมีหนำ้ต่ำงข้ึนมำใหเ้รำเลือก AT 

 

  

กด F7 เลือกATแลว้ใส่รหสัตำมใบโอนเงิน 
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5.3 ท ำกำรเลือกธนำคำรท่ีจะช ำระหน้ี 

 

 

  

เลือก ธนำคำรไทยพำณิชย ์ 
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5.4 ในช่องยอดช ำระจะมีหนำ้ต่ำงข้ึนมำเพื่อใหใ้ส่รหสัธนำคำรท่ีเรำเลือก 

 

  

ใส่รหสั 04 คือธนำคำรไทยพำณิชย ์
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5.5 ในช่องยอดช ำระโดยอ่ืน จะมีหนำ้ต่ำงข้ึนมำใหเ้ลือก M1 

 

  

เลือก M1 

รหสัจะรันอตัโนมติั 
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5.6 เม่ือท ำกำรกรอกยอดช ำระจริงเสร็จส้ินแลว้ ก็น ำเอำยอดช ำระตำมใบก ำกบัมำลบเพื่อท ำกำรปรับยอด

ใหเ้ท่ำกนั 

 

  

น ำยอดทั้งสองมำท ำกำรลบ 

ติดลบใส่ช่องดอกเบ้ีย 

ถำ้เป็นบวกใส่ช่องเงินสด 

ใส่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย ตำมท่ีใบโอนเงิน 

ใส่ส่วนลดเงินสด ตำมใบก ำกบั 
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5.6 ขั้นตอนสุดทำ้ยจะท ำกำรบนัทึกสมุดรำยวนัรับ ใหย้อด เดบิท เครติด เท่ำกนัเสร็จละกด F9 
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บทที5่ 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

      5.1.1 ผลทีไ่ด้รับ 

1. จากการปรับปรุงรูปแบบประกอบเอกสารโปรแกรมส าเร็จรูป ท าใหพ้นกังานท่ีเขา้มาใหม่

หรือนกัศึกษาปฏิบติังานท่ีเพิ่งเร่ิมใชโ้ปรแกรม ไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึนดว้ย ก็มีภาพประกอบและค าอธิบายใต้

ภาพท่ีชดัเจน ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

2. จากการจดัท าเอกสารท าใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานไดแ้ลว้ ไม่ตอ้งเสียเวลามาสอนงาน

พนกังานใหม่หรือนกัศึกษาฝึกงานท่ีใชโ้ปรแกรม Express Accounting โดยใหพ้นกังานใหม่และ

นกัศึกษาฝึกงานเรียนรู้จากเอกสารท่ีจดัท าข้ึน ท าใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานไดแ้ลว้ จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลา

ในการท างานของตนเองมาสอน 

3. ในโปรแกรมส าเร็จรูป มีหลายเมนูในการบนัทึกบญัชี แต่ในเอกสารน้ีไดจ้ดัท าเร่ืองระบบการ

ขายและลูกหน้ี ท าใหผู้ใ้ชง้านไดเ้รียนรู้วธีิการใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการท าโครงงาน ทั้งระยะเวลาในการปฏิบติังาน อาจท าให้

เรียนรู้งานไดไ้ม่เตม็ท่ี 

2. ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน คือ ขอ้มูลท่ีมีอาจไม่เพียงพอต่อการท ารายงาน เน่ือง

ดว้ยระยะเวลาในการปฏิบติังานมีจ ากดั ท าใหต้อ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มจากความหลากหลายจาก

ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
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5.2 สรุปผลสหกจิศึกษา 

      5.2.1 ข้อดีของสหกจิศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้วธีิการใชง้าน Express Accounting 

2. ไดค้วามรู้จากหนา้งานจริง นอกเหนือบทเรียน 

3. ฝึกใหรู้้จกับริหาร การจดัการกบัเวลา 

4. ช่วยใหเ้ห็นโลกกวา้งในงานท่ีเราตอ้งการ วา่อนาคตนั้นมีอะไรนอกเหนือจากส่ิงท่ีเราเรียน

มา 

       5.2.2 ปัญหาทีพ่บของสหกจิศึกษา 

1. ปัญหาดา้นการแยกใบก ากบัเน่ืองจากจะตอ้งมีการเรียงล าดบัเลขก่อนลงโปรแกรม express 

ซ่ึงเลขล าดบัมีซ ้ ากนัท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการแยกใบกบัก า 

2. ปัญหาดา้นการท างานบางช่วงเวลาไม่มีเอกสารใหท้ าตอ้งออกไปช่วยงานฝ่ายการขาย 

       5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาดา้นความรู้ เน่ืองจากยงัขาดทกัษะในช่วงเร่ิมตน้ จึงท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด และเกิด

ความล่าชา้ จึงควรใหมี้การจดัท าคู่มือส าหรับพนกังานใหม่ และนกัศึกษาฝึกงาน 

2. ปัญหาดา้นเอกสาร แกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดโ้ดยการตรวจทานก่อนจะท าการบนัทึกรายการใน

โปรแกรมจนแน่ใจวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
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