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บทที� 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาในบริษัท สยามตาก จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทที�ดาํเนินธุรกิจการผลิต
และการจัดจําหน่าย หินแกรนิต หินอ่อน หินสังเคราะห์ หินโบราณ และโมเสด การผลิตสินค้าใน
ปัจจุบนัมีการขยายตวัมากขึ.นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทาํให้ธุรกิจมีสภาพ
การแข่งขันสูง บริษทั สยามตาก จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื�อ วนัที� 67 กนัยายน 689: เพื�อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่าย หินแกรนิต หินอ่อน หินสังเคราะห์ หินโบราณ โมเสด และอุปกรณ์
เครื�องมือช่างต่างๆ  ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ การบริการ และ
การส่งมอบสินคา้ที�ตรงต่อเวลา การพฒันารูปแบบการดาํเนินธุรกิจให้เป็น “ ผูน้าํเทคโนโลยีอุสาหกรรม
แปรรูปหิน อันดับ ? ของประเทศไทย ” ผู ้ประกอบการจึงเล็งเห็นความสําคัญของต้นทุนการผลิตที�
สามารถลดเงินลงทุน การศึกษาข้อปฏิบัติและการควบคุมให้ต้นทุนตํ�าโดยขายสินค้าในราคาที�
สมเหตุสมผลโดยเป็นที�ยอมรับของทั�วโลก 

ดงันั.น คณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบตัิงานตามโครงการสหกิจศึกษาในตําแหน่ง ผูช่้วยพนักงานดา้น
การบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี.  ณ บริษัท สยามตาก จํากัด เห็นว่า การบันทึกบัญชี มีความสําคัญ จึง
จาํเป็นต้องทราบถึงขั.นตอนและเอกสารที�ใช้ประกอบรวมถึงขั.นตอนต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งจะช่วยให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเร็วมากขึ.น 

1.2 วัตถุประสงค์โครงงาน 
1.2.1 เพื�อศกึษาโครงสร้างทางธุรกิจของ บริษทั สยามตาก จาํกดั 
1.2.2 เพื�อศกึษาขั.นตอนการจดัทาํใบตั.งเบิกค่าใช้จ่าย ( Reimbursement Account Payable ) 
1.2.3 เพื�อศกึษาการใช้โปรแกรมบญัชสีําเร็จรูป Express Accounting 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

ขอบเขตของโครงงานการศึกษาในตาํแหน่งบัญชีเจ้าหนี. เริ�มปฏิบัติงานตั.งแต่ ?8 พฤษภาคม 
6876 ถึง J?สิงหาคม 6876 รวมระยะเวลา ?7 สัปดาห์ที�ปฏิบตัิงานของแผนกบญัชีโดยศึกษาโครงสร้าง
ทางธุรกิจของบริษทั สยามตาก จาํกดั 
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1.4 ประโยชน์ที�ได้รับ 
1.4.1 มีความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานจริง และสามารถเลือกสายงานในอนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
1.4.2 ไดร้ับโอกาสทาํงาน  ที�มีการพฒันาการตนเองให้ดียิ�งขึ.น 
1.4.3 ไดป้ระสบการณ์การทาํงานจริง ที�สามารถนาํไปใช้งานในอนาคตได ้



 
 

 

บทที�2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

การศึกษารายงานเรือง การจดัทาํค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี�  ของบริษทั สยามตาก จาํกดั โดย
การใช้โปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป Express Accounting ผูศ้ึกษาแนวคิดหลกัการและทฤษฎีทีเกียวข้อง
ในการศึกษาดงัต่อไปนี�  

�.� แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับบัญชี 

 ระบบบญัชี เป็นระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางการเงิน ประกอบดว้ยแบบฟอร์ม หรือ เอกสาร
ต่างๆ การบนัทึกทางการบัญชีการรายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ทีไดน้าํมาใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานของกิจการ 

ระบบบัญชีเจ้าหนี�  เป็นระบบทีทําหน้าทีบริหารดูแลวินัยการใช้จ่ายเงินขององค์กร ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม ไดผ้ลประโยชน์โดยราบรืน ไม่ติดขดัป้องกนัการรัวไหลและการดาํเนินการ
บริหารหนี�ขององค์กรไดอ้ย่างมันใจ เน้นความเป็นอตัโนมตัิ เพือป้องกนัความผิดพลาดช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนือง 

�.� แนวคิดเกี�ยวกับการบริหารเจ้าหนี% 

 กระบวนการทางบญัชีหลงัมีการจดัซื�อสินค้าฝ่ายบญัชีจะทําการบันทึกเอกสารใบรับสินค้า 
(RR) และเมือสินค้าส่งให้แก่บริษัทเจ้าหนี�จะส่งเอกสารใบวางบิลฝ่ายบญัชีจะจดัทําใบรับวางบิล
(BR) ให้ฝ่ายการเงินเพือจดัทาํใบจ่ายชาํระหนี�  (PS) เพือดาํเนินการขั�นตอนต่างๆทางการเงิน จ่ายโดย
เงินสดและจ่ายโดยเช็ค เพือควบคุมการจ่ายเงินชําระหนี� ให้เจ้าหนี�อย่างถูกต้อง รวมถึ งช่วยในการ
จดัการเกียวกบัขอ้มูลต่างๆของเจ้าหนี�  เช่น วงเงินเครดิต เงือนไขการชาํระเงิน ขอ้กาํหนดเกียวกับ
การซื�อสินคา้ต่างๆช่วยให้ทราบถึงสถานะของหนี�สินทีมีอยู่กบัเจา้หนี�แต่ละราย 

=.=.? การบนัทึกค่าใช้จ่าย 
 การบันทึกค่าใช้จ่าย หมายถึง การซื�อสินค้าหรือการรับบริการ เมือซื�อสินค้าใน
รูปแบบเงินเชือจะไดร้ับเครดิตจากผูข้าย เช่น เครดิต @C วนั DC วนั และทาํการตั�งเจา้หนี� เพือ
ควบคุม การ์ดเจา้หนี�รายละเอียดการตั�งหนี�มีดงันี�  
1. บนัทึกค่าใช้จ่าย ของกิจการทีตอ้งการให้มีผลต่อการ์ดเจา้หนี�  
2. สามารถอา้งอิงเอกสารจากใบสังซื�อหรือใบรับสินคา้ (PO) เพือบนัทึกการตั�งเจา้หนี�อืนๆ 
3. สามารถตั�งหนี�แบบใบกาํกบัภาษีและไม่มีใบกาํกบัภาษี 
4. สามารถบนัทึกรายละเอียดสินคา้หรือบริการไดไ้ม่จาํกดัรายการ 
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5. สามารถพิมพแ์ละแกไ้ขแบบฟอร์มเจา้หนี�จากระบบได ้ กาํหนดรายงานของแต่ละกิจการ
ไดเ้อง 

2.2.2 คุณสมบตัิระบบเจา้หนี�  
1. สามารถทราบสถานการณ์การจ่ายเงินชาํระหนี�ไดต้ลอดเวลา เช่น รายการทียงัไม่ไดช้าํระ 

และรายการทีชาํระไปแลว้ 
2. สามารถแบ่งชาํระบางส่วนได ้และป้องกนัการชาํระเงินเกินจาํนวนหรือซํ�าซ้อน 
3. ค่าใช้จ่ายทุกชนิดอยู่ในฐานขอ้มูลเดียวกนัการคน้หาขอ้มูลสามารถทาํไดส้ะดวก 
4. สามารถกาํหนดรูปแบบการลงบญัชีทีใช้บ่อย ทาํให้สะดวกและช่วยเพิมความถูกตอ้งใน

การบนัทึกใบรับสินคา้และบนัทึกใบรับวางบิล  
2.3 ใบรับวางบิล 

ใบรับวางบิล หมายถึง เมือใกลร้ะยะเวลาจ่ายชาํระหนี�  เจา้หนี�จะทาํการส่งใบวางบิลให้แก่
บริษทัเพือให้ทราบถึงระยะเวลาชาํระเงิน 

�.' โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express Accounting 

โปรแกรม Express Accounting เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปซึงรวบรวมระบบบญัชีถึง ?= ระบบ
เขา้ไวท้ีเดียวกนัเป็นโปรแกรมเดียวและขอ้มูลจะเชือมโยงถึงกันโดยอตัโนมัติทําให้ลดขั�นตอนใน
การทํางานและลดการซํ� าซ้อนในการบันทึกข้อมูล สามารถตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการบนัทึก
เอกสาร โดยทาํการบนัทึกขอ้มูลรายการวนัการซื�อ และการขายโปรแกรมจะนําขอ้มูลไปบันทึกใน
แต่ละระบบทีเกียวข้องให้อตัโนมัติ และสามารถพิมพร์ายงานทุกรายงานได้ทันทีทําให้สามารถ
ทราบผลการดาํเนินงานไดท้นัที 

=.M.? ส่วนระบบย่อยของโปรแกรม Express Accounting ประกอบดว้ย ?= ระบบ ดงันี�  
1.  ระบบการจดัซื�อสินคา้ และการรับสินคา้ 
2.  ระบบควบคุมเจา้หนี�และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
3.  ระบบการจดัจาํหน่ายและการจองสินคา้ 
4.  ระบบการควบคุมลูกหนี�และรายไดอ้ืนๆ 
5.  ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 
6.  ระบบควบคุมเช็คและสมุดเงินฝากธนาคาร 
7.  ระบบภาษีมูลค่าเพิม (VAT) และภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย 
8.  ระบบบญัชีแยกประเภท 
9.  ระบบสินทรัพยถ์าวร 
10.  ระบบวิเคราะห์การซื�อสินคา้ 
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11.  ระบบวิเคราะห์การขายสินคา้ 
12.  ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

=.M.= ประโยชน์ทีไดร้ับจากโปรแกรมสําเร็จรูป Express Accounting  
1. มีระบบตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกเอกสาร 
2. จดัการและวิเคราะห์ภาวะธุรกิจได ้
3. ช่วยในการติดตามขอ้มูลภายในองค์กร 
4. รวบรวมและสามารถเชือมโยงข้อมูลของแต่ละแผนกเพือง่ายต่อการดึงขอ้มูลในการ

นาํไปใช้งาน 
�.- วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

วรรณภา อิมะไชย์ 2555 ได้ศึกษาวิจัย :เ รื อง ปัจจัยทีสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื�อ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ของผู้ประกอบการ SME ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
แบบสอบถามจํานวน 295 รายคิดเป็นร้อยละ 74.7 ผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวน 295 หรือกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซื�อโปแกรม Express ร้อยละ 41.7 รองลงมาโปรแกรม Easy Acc ร้อยละ 25.8 
กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวให้ความสําคญัมากต่อการตดัสินใจในการเลือกซื�อโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บญัชี 

นัฐพงษ์ วิริยะเมธานนท์ 2555 ไดศ้ึกษาวิจยั : ขั�นตอนการทาํงานบญัชีของทางบญัชี บริษทั 
นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั   ผลการวิจยัพบว่า ระบบงานแผนกบัญชีส่วนบญัชีเจ้าหนี�   มี
ขั�นตอนการทาํงานตั�งแต่การรับเอกสารใบแจง้หนี�  นาํขอ้มูลมาบนัทึกบญัชี จนถึงการจดัส่งเอกสาร
ให้กับส่วนานทีเกียวข้อง โดยนําโปรแกรม ORACLE  และโปรแกรมสําเร็จรูปSAP เข้ามาช่วยใน
การทาํงานดงักล่าว ทาํให้งานทีไดร้ับมอบหมายสําเร็จรูป ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ�น อีกทั�งยงัช่วยลดภาระงานของพนักงานส่วนบัญชีส่วนเจ้าหนี�  ทําให้พนักงานมีเวลาทํางานที
ไดร้ับมอบหมายในส่วนอืนมากขึ�น 

จันทรา พฤกษาผล 2551 ได้ศึกษาวิจัย : คู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบบญัชีเจา้หนี� โดยใช้
ซอฟแวร์ เอสเอพี เวอร์ชัน อาร์/3  ผลการวิจัยพบว่า : กระบวนการทํางานของซอฟแวร์ เอสเอพี 
เวอร์ชัน อาร์ /3 ภาพรวมการปฎัติงานด้านระบบบัญชีเจ้าหนี�การค้า ขั�นตอนการปฏิบัติงาน และ
เอกสารคู่มือการปฏิบตัิงาน ซึงคู่มือทีจะมีประโยชน์ต่อฝ่ายบญัชีให้ปฏิบตัิงานไดอ้ย่ างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ทั�งนี�มีการขยายผลต่อยอดให้คู่มือการปฏิบติังานดา้นระบบบญัีเจา้หนี�ทีครอบคลุม
เจา้หนี�ทุกประเภท และสามารถรับรองการทาํงานระบบบญัชีเจา้หนี�ของบริษทัฯ 
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ณัภฐพงศ์ สุวรรณถาวร 2548 ได้ศึกษาวิจัย : การบริหารความเสี ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบงานบัญชีเจ้าหนี�  ตามกรอบงานโดบิต ผลการวิจัยพบว่า : ระดับความเสียงทีคง
เหลืออยู่ในกระบวนการระบบงานบญัชีเจ้าหนี�ของบริษัท ร้อยละ  69.00 ระดบัความเสียหายอยู่ใน
ระดบัทียอมรับได ้ ร้อยละ 27.80 ระดบัความเสียหายอยู่ในระดบัทียอมรับไดแ้ต่ยืนยนัว่าระดับการ
ควบคุมอยู่ในระดบัทีกล่าวจริงและร้อยละ 3.10 ระดบัความเสียงอยู่ในระดบัทีเป็นสาระสําคัญและ
อาจมีผลต่อความอยู่รอดของกิจการ 

มนัส สินธพ 2541 ได้ศึกษาวิจัย : ระบบเจ้าหนี� สินค้าคงคลัง ภายในบริษัท ทีพีโอ จํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า : บริษทัฯ ไดน้าํหลกัหารวิเคราะห์และการออกแบบขั�นตอนของ System 
Development Life Cycle(SDLC) การจัดทําโปรแกรมและในการจัดเก็บข้อมูลใช้เครืองมือในการ
พัฒนา (Development Tool) คือ Progress Version 6.0 ซึ งในปัจจุบันบริษัทฯ สนับสนุนและใช้
ซอฟแวร์นี�อยู่ ผลทีได้จากการทดสอบและประเมินระบบทีพัฒนา สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วตัถุประสงค์ ประโยชน์ทีองค์กรไดร้ับ ระบบงานทีทาํมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 



 
 

 

บทที� 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ชื�อและสถานที�ตั�งของสถานประกอบการ 
ชื�อสถานประกอบการ  :  บริษทั สยามตาก จาํกดั  
ตั�งสถานประกอบการ  :  66 ถนนกาญจนาภิเษก ตาํบลบางคูเวียง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
11130 
เบอร์โทร :   0-2984-1680-7  
แฟกซ์ :  0-2496-2162 
Email :  Sale@siamtak.com 
เว็บไซต์ :  http://www.siamtak.com  
 

 
รูปที� 3.1 ภาพแสดง แผนที�บริษทั สยามตาก จาํกดั 
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รูปที� 3.2 ภาพบริษทั สยามตาก จาํกดั 

 
รูปที� 3.3 ภาพแสดง โลโกบ้ริษทัสยามตาก จาํกดั 

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

 บริษัท สยามตาก จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื�อ วันที� 26 กันยายน พ.ศ. 
2548 เพื�อประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจําหน่าย หินแกรนิต หินอ่อน หินสังเคราะห์ หิน
โบราณ โมเสด และอุปกรณ์เครื�องมือช่างต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน บริษทัฯ 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าที�ตรงต่อเวลา การพัฒนา
รูปแบบการดําเนินธุรกิจจากที�เป็นเพียงผู้ผลิต มาสู่ผู ้ผลิตและจัดจําหน่าย ภายใต้แบรนด์ 
“สยามตาก ” ของตนเองโดยวางแผนธุรกิจให้เป็น “ ผูน้าํเทคโนโลยีอุสาหกรรมแปรรูปหิน 
อันดับ 1 ของประเทศไทย ” ทั�งนี� โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีการผลิต 
ตลอดจนการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�อง 
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ภาพที� 3.4 ภาพแสดง ธุรกิจของบริษทั สยามตากจาํกดั 

โครงสร้างธุรกิจหลกักลุ่ม บริษทั สยามตาก จาํกดั 

1. ผลิตภณัฑ์แกรนิตโต ้
1.1 ดาวแกรนิตโต ้
1.2 แกรนิตโตล้ายไม ้
1.3 แกรนิตโตล้ายหินอ่อน 

2. เครื�องมือช่างและอุปกรณ์ช่าง 
2.1 กระบอกเจาะกระเบื�อง 
2.2 เครื�องตดักระเบื�อง 
2.3 นํ�ายากนัซึม 
2.4 ซิลิโคน 

3. ผลิตภณัฑ์โมเสด 
3.1 โมเสดแกว้ 
3.2 โมเสดหินอ่อน 
3.3 โมเสดพลาสติก 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 
 

 
คุณธีระ สถิตานุชิต   ( ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ) 

 

 
คุณกฤษณะ ใจเพ็ชร ( สมหุ์บญัชี ) 

 

         
                     คุณพินชญา นิติธรรมวิจารณ์                               คุณสิริรัชต์ รักเผือน   

                             
คุณ สายฝน ผาภูมกิบิร   น.ส. สุภาพรอติชาติธเนศวร      น.ส. เบญจมาศ อุ่นศรี 

ภาพที� 3.5 ภาพแสดงโครงสร้างบริษทั 
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3.3.1 ปรัชญาในการดาํเนินกิจการ 

• มุ่งมั�นสร้างสิ�งที�ดีมีคุณภาพ เพื�อสร้างประโยชน์การใช้งานของลูกคา้ 
• สินคา้ทุกตวัตอ้งพร้อมที�จะเป็นหนึ�งในตลาดโลกได้ 
• พนักงานมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานบริษทั 

3.3.2 วิสัยทศัน์ 
 เป็นบริษัทชั�นนําระดับโลกในการนําเขา้หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ และถูก
ที�สุดในโลก 
3.3.3 พนัธกิจ 

เป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรายใหญ่  นําเข้าหินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ และ
ผลิตภณัฑ์อื�นๆกว่า 1,000 รายการ ให้บริการมากว่า 20 ปี 
3.3.4 สิทธิบตัร และเครื�องหมายทางการคา้ 

 บริษัท สยามตาก จํากัด เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าต่อกร
มทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์  เพื�อประโยชน์ในการ
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าแต่ละเครื�องหมาย
จากอายุ 10 ปีนับตั�งแต่วันจดทะเบียนและ สามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปีและเครื�องหมาย
การค้านี�ถือเป็นลิขสิทธิP ที�ทางบริษัท สยามตาก จํากัด ได้ทําการออกแบบและการจด
ทะเบียนไว ้

3.4 ลักษณะงานที�นักศึกษาได้รับรับมอบหมาย 
นางสาวสุภาพร  อติชาติธเนศวร และ นางสาว เบญจมาศ  อุ่นศรี ได้รับมอบหมายใน

ตาํแหน่ง นักศึกษาฝึกงานแผนกบญัชี ลกัษณะงานมีดงันี�  
ใบตั�งเบิกค่าใช้จ่ายเจ้าหนี� 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารใบสั�งซื�อ (PO) 
• บนัทึกเอกสารใบสั�งซื�อเงินเชื�อ (RR) 
• บนัทึกเอกสารใบวางบิล (BR) 
• บนัทึกเอกสารใบสั�งซื�อเงินเชื�อและใบวางบิลส่งให้แผนกการเงิน 
• บนัทึกเอกสารจ่ายชาํระหนี�  (RE) 

3.5 ชื�อตําแหน่งงานของพนักงานที�ปรึกษา 
คุณพินชญา นิติธรรมวิจารณ์ ตาํแหน่ง พนักงานบญัชี 
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3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ�มตั�งแต่วันที� 14 พฤษภาคม 2562 – วันที� 31 สิงหาคม 2562 

รวมระยะเวลาในการปฏิบติังานทั�งสิ�น WX สัปดาห์ 
3.7 ขั�นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและพนักงานที�ปรึกษาถึงวิธีการดําเนินงานระบบ

ภาคทฤษฎี  เพื�อใช้ในการดําเนินงาน โดยการจดลงสมุดบันทึก และการถ่ายรูประหว่างการ
ปฏิบตัิงาน 
กําหนดหัวข้อโครงงาน 

ทาํการปรึกษาระหว่างพนักงานที�ปรึกษาและอาจารยท์ี�ปรึกษา 
วางแผนการจัดทําโครงงาน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการแผนกบัญชีและพนักงานที�ปรึกษาถึงวิธีการดําเนินงาน
ระบบภาคทฤษฎีเพื�อใช้ในการดําเนินงานโดยการจดลงสมุดบันทึ กและการถ่ายรูประบบการ
ปฏิบตัิงาน 
ศึกษาค้าหาข้อมูลที�ได้รับมอบหมาย 

ศึกษาระบบและการทาํการปฏิบัติงานจริงโดยมีพนักงานที�ปรึกษาสอนและคอยแนะนําถึง
วิธีการดาํเนินงาน เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด 
จัดเตรียมเอกสาร 

รวบรวมเอกสารต่างๆที�เกี�ยวข้องในการปฏิบัติงานและนํามาประกอบเพื�อการจัดทาํเล่ม
รายงาน 
จัดทํารูปเล่มรายงาน 

การจดัทาํรายงานจะใช้ความรู้ที�ไดร้ับจากการปฏิบัติงานจริงและจากการใช้งานในระบบ
จริงเพื�อเขียนเป็นรายงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
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ตาราง 3.1 ขั�นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
ขั�นตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
กําหนดหัวข้อโครงงาน     

วางแผนการจัดทําโครงงาน     

ศึกษาข้อมูลที�ได้รับมอบหมาย     

จัดเตรียมเอกสาร     

จัดทํารูปเล่มรายงาน     

ตารางที� 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

3.8 อุปกรณ์และเครื�องมือ 

3.8.1  เครื�องคิดเลข 
3.8.2  เครื�องถ่ายเอกสาร 
3.8.3  เครื�องสแกน 
3.8.4 คอมพิวเตอร์ 
3.8.5 Software คอมพิวเตอร์ 

• โปรแกรม Microsoft Word สําหรับจดัทาํรูปเล่มโครงงาน 
• โปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับจดัการนาํเสนอ 
• โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับวางรูปที�ถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์  
• โปรแกรม Google Chrome สําหรับหาขอ้มูลเพิ�มเติม 

3.8.6 Software ของบริษทั สยามตาก จาํกดั 
• โปรแกรม Express สําหรับการจดัทาํใบจ่ายเงินมดัจาํ ใบวางบิล ใบจ่ายชาํระหนี�  
• โปรแกรม Microsoft Outlook สําหรับการติดต่อสื�อสารผ่านอีเมล์ 



 
 

 

บทที� � 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 การตั�งเบิกชําระสินค้า 
ขอ้ปฏิบติัการตั�งเบิกชาํระสินคา้ 

4.1.1 กาํหนดเวลาการตั�งเบิกชาํระสินค้าฝ่ายบญัชีจะทําการลงบนัทึกเอกสารใบสั%งซื�อ
หรือใบส่งสินคา้จากฝ่ายจดัซื�อเพื%อบนัทึกเขา้ระบบ 

1. การรับเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบส่งสินค้ารอบเช้าจะรับเอกสารก่อน )).**น. ฝ่าย
บญัชีจะทาํการบนัทึกเอกสารภายในวนัที%ไดร้ับเอกสารทนัที 

2. การรับเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบส่งสินคา้รอบบ่ายจะรับเอกสารไม่เกิน )/.**น. 
ฝ่ายบญัชีจะทาํการบนัทึกเอกสารในวนัถดัไป 

กรณีที�� หากนาํเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบส่งสินคา้มายื%นไม่ทนั ระยะเวลาที%กาํหนดฝ่ายบญัชีจะ
ทาํการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบภายในวนัถดัไป 

กรณีที�� หากนาํเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบส่งสินคา้มายื%นตรงกบัวนัหยุดทําการบริษัท ฝ่ายบญัชี
จะบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบเป็นลาํดบัแรกจากวนัที%เปิดทาํการ  

4.1.2 ฝ่ายบญัชีเมื%อไดร้ับเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบส่งเอกสาร ฝ่ายบญัชีจะทาํการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารก่อนหากพบว่าเอกสารไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายบญัชีจะทําการ
แจง้ไปยงัฝ่ายจดัซื�อเมื%อพบเจอเอกสารผิดพลาด ณ วนัที%ตรวจพบจะนาํเอกสารส่งกลบัให้ฝ่ายจดัซื�อ
ทําการแก้ไข ชี� แจง หรือยื%นเอกสารเพิ%มเติมโดยฝ่ายจัดซื�อจะต้องชี�แจงหรือยื%นเอกสารเพิ%มเติม
ภายใน < วนั ทาํการนับจากวนัที%พบเจอขอ้ผิดพลาด ทางฝ่ายบญัชีจึงจะทาํเอกสารใบจ่ายชาํระหนี�ให้
ฝ่ายการเงินชําระหนี�  แต่หากฝ่ายจัดซื�อไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน < วนัทําการนั บจากวันที%
ไดร้ับแจง้ ฝ่ายบญัชีจึงจะทาํเอกสารใบรับสินคา้และเมื%อฝ่ายจดัซื�อได้รับใบวางบิลจากเจา้หนี�  ฝ่าย
บัญชีจะจัดทําเอกสารใบวางบิลเพื%ออกใบจ่ายชําระหนี� ให้การเงินชําระหนี�  แต่หากฝ่ายจัดซื�อไม่
สามารถดาํเนินการไดภ้ายใน < วนัทาํการนับจากวันที%ไดร้ับเอกสาร ฝ่ายบญัชีจะทาํการบนัทึกขอ้มูล
เขา้สู่ระบบในวนัที%ฝ่ายจดัซื�อนาํส่งเอกสารครบถว้น 

4.1.3  ในกรณีผูข้ายสินคา้หรือผูบ้ริการเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบ
สามารถใช้บิลเงินสดแทนได้ ตามรูปแบบที%บริษัทกําหนด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน โดย
เอกสารสําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาบัตรต่างๆที%นาํมายื%นจะตอ้งมีลายมือชื%อเจา้ของบตัรเซ็นชื%อ
กาํกบัเพื%อรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
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หมายเหตุ 

1.  การออกใบชําระหนี�ที%มีมูลค่าเกินกว่า )**,*** บาท  และมีความจําเป็นต้องชําระโดย
เร่งด่วนตอ้งทาํการบนัทึกขออนุมตัิจากผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื�อก่อนส่งให้ฝ่ายบญัชี 

2. ฝ่ายบญัชีมีหน้าที%ตรวจสอบเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบส่งสินคา้ ก่อนที%จะทาํการบนัทึกใบรับ
สินคา้เขา้สู่ระบบ 

3. เมื%อฝ่ายบญัชีจดัเอกสารใบรับวางบิลเสร็จแลว้จะส่งไปให้ฝ่ายการเงินทนัที 
4. การรับเอกสารจะถือวนัที%ฝ่ายบญัชีประทบัตราในเอกสารใบสั%งซื�อ “ด่วนภายใน...........วนั” 

�.� ขั�นตอนการเข้าโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express Accounting 

 
รูปที% A.) ขั�นตอนการเขา้ใช้งานในโปรแกรม Express Accounting 

 

รูปที% A.C การเขา้สู่ระบบโปรแกรม Express Accounting 

1. รหัสผูใ้ช้ : ใส่ชื%อที%ใช้งาน 
2. รหัสผ่าน : ใส่รหัสที%ใช้งาน 
3. กด OK เพื%อเขา้สู่ระบบ Express Accounting 
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รูปที% A.< การเลือกบริษทัเพื%อเขา้สู่ระบบ 

4. เลือกบริษทัเพื%อเขา้สู่ระบบ 
5. กด OK  

รูปที% A.A เลือกวนัที%เพื%อเขา้สู่ระบบ 

6. ใส่วนัที%ที%ทาํงาน 
7. กด ตกลง 
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4.3 ขั�นตอนการจัดทําใบรับสินค้า 

 

รูปที% A.I ขั�นตอนการเขา้สู่การบนัทึกใบรับสินคา้ 

- เลือกแทบเมนูที% “ซื�อ”และเลือก “4.ซื�อเงินเชื%อ” 

 

รูปที% A./ ขั�นตอนการกรอกขอ้มูลผูจ้าํหน่ายและการตั�งเลขที%เอกสารใบรับสินคา้ 
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1. กดปุ่ มNewเริ%มกระดาษใหม่หรือกด Alt+A 
2. เลขที%ใบรับสินคา้ : กาํหนดเลขที%เอกสารต่อจากเลขที%เอกสารเดิม เช่น RR/C*/*IA ต่อดว้ย 

RR6206055 
3. วนัที% : ใส่วนัที%/เดือน/ปี ตามเอกสารใบสั%งซื�อ (PO) 
4. ผูจ้าํหน่าย :กด  เพื%อคน้หาชื%อและที%อยู่ผูจ้าํหน่ายในระบบ 
5. เลขที%บิล : ใส่เลขที%ตามเลขที%เอกสารใบสั%งซื�อ (PO) 
6. ลวท. : ใส่วนัที%/เดือน/ปี ที%บนัทึก 
7. หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดเกี%ยวกบัสินคา้ที%ไดส้ั%งซื�อ 
8. เครดิต : ใส่เครดิตตามที%เอกสารใบสั%ง (PO) ระบ ุ
9. ครบกาํหนด : ระบบจะคาํนวณตามเครดิตที%กาํหนดไวข้า้งตน้ 
10. เลือกประเภทราคา :                             เลือกประเภท C แยก VAT หากไมม่ี VAT ใส่ยอดรวม

ลงไป 

 

รูปที% A.Y ขั�นตอนการบนัทึกการสินคา้ที%สั%งซื�อเขา้ระบบ 

11. กด         เพื%อคน้หารหัสสินคา้ในระบบ 
12. กดปุ่ ม Tab และพมิพร์ายละเอียดการสั%งซื�อ 
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รูปที% A.[ ขั�นตอนบนัทึกการใส่ยอดเงินสินคา้เขา้ระบบ 

13. ใส่จาํนวนสินค้าและราคาตามใบสั%งซื�อ (PO) และกด Enter ไปถงึจาํนวนเงิน 
14. กด  เพื%อบนัทึกเอกสาร 

***************เสร็จสิ�นการบนัทึกบญัชีการทาํเอกสารใบรับสินคา้*************** 
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4.3.1 ตัวอย่างเอกสารใบรับสินค้า (RR) 

 
รูปที% A.] ตวัอย่างเอกสารใบรับสินคา้ (RR) 
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�.5.� ตัวอย่างเอกสารใบสั�งซื�อหรือรับรับสินค้า (PO) 

 

รูปที% A.)* ตวัอย่างเอกสารใบสั%งซื�อหรือใบรับสินคา้ (PO) 
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�.� ขั�นตอนการจัดทําใบรับวางบิล 

 

รูปที% A.)) ขั�นตอนการเขา้สู่การบนัทึกใบรับวางบิล 

- เลือกแทบเมนูที% “การเงิน”และเลือกที% “จ่ายเงิน” และจากนั�นเลือกที% “ใบรับวางบิล” 

 

รูปที% A.)C ขั�นตอนการกรอกขอ้มูลผูจ้าํหน่ายและการตั�งเลขที%เอกสารใบรับวางบิล 
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1. กด New เริ%มกระดาษใหมห่รือกด Alt+A 
2. ใบรับวางบิล : กาํหนดเลขที%เอกสารต่อจากเลขที%เอกสารเดมิ เช่น BR6206064 ต่อดว้ย 

BR6206065 
3. วนัที% : ใส่วนัที%/เดือน/ปี ตามใบวางบิลของเจา้หนี�หนดวนัที%เอกสารเป็นวนัที%บนัทึกเอกสาร 
4. ผูจ้าํหน่าย : กด   เพื%อคน้หาชื%อและที%อยู่ผูจ้าํหน่ายในระบบตามเอกสารใบรับสินคา้ (RR) 
5. หมายเหตุ : ใส่รายละเอียดการชาํระหนี�  

 
  รูปที% A.)< ขั�นตอนการเลือกยอดเงิน 

6. กดช่อง ใบรับสินคา้# และจะมีหน้าต่างขึ�นมาให้ใส่ √ ในช่องที%มียอดเงินที%ตรงกบัเอกสาร
สั%งซื�อเงินเชื%อ 

7. ตรวจสอบยอดเงินและความถูกตอ้งและกด ทาํงาน < F5 > 
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  รูปที% A.)A ขั�นตอนบนัทึกใบรับวางบิล 

8. ตรวจสอบยอดจาํนวนเงินรวมทั�งสินให้ถูกตอ้งและกด  เพื%อบนัทึกเอกสาร 

***************เสร็จสิ�นการบนัทึกบญัชีการทาํเอกสารใบรับวางบิล*************** 
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�.�.� ตัวอย่างเอกสารใบรับวางบิล (BR) 

 
รูปที% A.)I ตวัอย่างเอกสารใบรับวางบิล 
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4.4.2 ตัวอย่างเอกสารใบวางบิล (เจ้าหนี�) 

 
รูปที% 4.16 ตวัอย่างเอกสารใบวางบิล 



 

 

บทที� � 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  

จากการปฏิบัติงานในบริษัท สยามตาก จาํกดัตั�งแต่วันที� �� พฤษภาคม #�$# ถึง วนัที� '� 
สิง หาคม #�$# ในตําแหน่งงานนักศึกษาฝึกงานแผ นกบัญชี  ทําให้ได้รับประโยชน์และ
ประสบการณ์ที�สามารถนาํไปใช้ในการประกอบอาชีพพนักงานของแผนกบญัชีในอนาคตได้ 
�.� สรุปผลการดําเนินโครงการ 

ผลการศึกษาขั�นตอนการตั� งเบิกค่าใช้จ่าย พบว่าบริษัท สยามตาก จํากัด ได้มีการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูป Express Accounting มาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลค่าใช้จ่ายของบริษทั ซึ�งมีขอ้ดี คือ 
ลดภาระในการคดัแยกเอกสาร และไม่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลดว้ยมือทาํให้ประหยดัเวลา ซึ�งขอ้มูลการตั�ง
เบิกค่าใช้จ่ายเจา้หน้าที�ก็สามารถสั�งพิมพ์จากโปรแกรมไดเ้ลย ทั�งแบบรายงานผลรายวนั รายเดือน 
ส่งให้ผูบ้ริหารได้ แมก้ระทั�งการออกใบแจง้หนี�  ใบชาํระเงิน และรายงานต่างๆ ให้ผูบ้ริหารและฝ่าย
ต่างๆได้ตรวจสอบได้ ส่วนเสีย คือ การเบิกเงินสดย่อยนั�นเจา้หน้าที�จะไม่ได้บันทึกขอ้มูลลงใน
โปรแกรมสําเร็จรูป แต่จะบนัทึกดว้ยลายมืออาจเกิดการบนัทึกรายการการชาํระเงินหรือการบนัทึก
ตวัเลขค่าใช้จ่ายเกิดการคลาดเคลื�อน ทาํให้ขอ้มูลนั�นผิดเพี�ยนไปจากเดิมที�ถูกตอ้งก็เป็นได ้
การวิเคราะห์ผลการศึกษา จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ดังนี+ 
�.�.� ด้านทฤษฎี 

1. ไดค้วามรู้เกี�ยวกบัการใช้ภาษาทางการในการติดต่อสื�อสารกบัผูบ้ริหารในการให้ขอ้มูลต่างๆ 
#. ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานต่างๆ ของการทาํงานหลงัจากการที�ไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจ

ศึกษาในหน่วยงานที�ไดร้ับมอบหมาย ทําให้ไดท้ราบถึงกระบวนการในการทาํงานของฝ่ายอื�นๆอีก
ดว้ยและไดท้ราบถึงบทบาท หน้าที� และความสําคญัของการทาํงาน 
�.�./ ด้านการปฏิบัติ 

�. ไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัโปรแกรมต่างๆ สําหรับงานการทาํงานตามภารกิจที�ไดร้ับมอบหมาย เช่น ได้
ฝึกทกัษะการใช้โปรแกรม Express Accounting 

2. ไดเ้รียนรู้และเข้าใจขั�นตอนในการทํางานในส่วนงานธุรการบัญชีของหน่วยงาน ตลอดจน
ส่วนงานอื�นๆ 

0. ไดเ้รียนรู้การปฏิบตัิงานในสํานักงาน จดัเอกสาร ถ่ายเอกสาร พิมพเ์อกสาร เดินเอกสาร สแกน
งาน 

1. ได้ความรู้เกี�ยวกับเอกสารต่างๆ คือการจดัเอกสารเข้าแฟ้มต่างๆ ตามหมวดหมู่ของอักษร 
ตวัเลข และวนัที�เอกสาร 
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�.�.0 ด้านสังคม 
�. ไดเ้รียนรู้การปรับตวัเขา้กบัองค์กร หน่วยงาน ภารกิจ ความรับผิดชอบในงาน การตรงต่อเวลา 

และการมีระเบียบวินัย 
#. ฝึกฝนการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
�.�.1 ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 

�. มีระเบียบวินัยในการทาํงาน ทาํงานอย่างมีสติ รอบคอบ คาํนึงถึงผลเสียที�จะตามมาหากทาํงาน
ผิดพลาด 
#. ไดม้ิตรภาพที�ดี ไดเ้พื�อนใหม่มากมาย ไดรู้้จกัคนมากขึ�น 
'.  พฒันาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมั�นใจในการทาํงาน การกล้าแสดงออก และการแสดงความ
คิดเห็น 
G.  ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จกัปรับปรุงและพฒันาการทาํงานของตน  
�. สร้างเสริมบุคลิกภาพที�ดี และการวางตวัที�เหมาะสม 
$.  ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น และเพิ�มทกัษะการเรียนรู้ระบบการทาํงานขององค์กร 

5.2 ประโยชน์ที�ได้รับต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ 
�./.� ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

1. ได้เรียนรู้ขั�นตอนการดําเนินงานในส่วนของฝ่ายบัญชีเจ้าหนี�  (AP) ว่ามีกระบวนการ
ปฏิบตัิงานอย่างไร 

2. ไดร้ับความรู้และประสบการณ์ที�ไดจ้ากการปฏิบตัิงานมาใช้ในการทาํงานจริงในอนาคต 
3. ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาและขอ้ผิดพลาดต่างๆ ที�เกิดขึ�นในระหว่างการปฏิบติังาน 
4. ได้ฝึกความรอบคอบและคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ ในการปฏิบตัิงานและเสริมสร้างมนุษย์

สัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกบัพนักงานในองค์กร 

�././ ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1. ไดแ้บ่งเบาภาระหน้าที�ในการทาํงานของพนักงานในองค์กร  
2. ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานทําให้งานเสร็จทันเวลาและเพิ�มประสิทธิภาพในการ

ทาํงานไดม้ากขึ�น 
3. ช่วยให้สถานประกอบการสามารถพิจารณาคัดเลือกนักศึกษ าปฏิบัติงานส หกิจที�มี

ความสามารถเขา้ทาํงานในสถานประกอบการ 
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�.0 ข้อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน 
�. ปัญหาด้านความรู้ความเขา้ใจ เนื�องจากคณะผูจ้ดัทาํไม่มีประสบการณ์ในการทาํงานจึงทาํให้เกิด
ความล่าช้า 
#. เนื�องจากเป็นการปฏิบตัิงานที�ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบในการปฏิบตัิงานสูง ทาํให้การ
ทาํงานอาจเกิดความล่าช้าในการทาํงาน 
�.1 ข้อเสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน    
�. การปฏิบัติงานทุกครั� งถา้เกิดความไม่เข้าใจในส่วนที�ได้รับมอบหมาย ควรสอบถามพนักงานที�
ปรึกษาทนัทีเพื�อลดความผิดพลาดในการทาํงาน 
#. ในการปฏิบัติงานควรมีวิธีติดตามเร่งรัดเอกสารที�ยงัส่งมาไม่ถึง เช่น การโทรติดต่อฝ่ายงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัเอกสารนั�นเพื�อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบติังาน 
�.� สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 
�.�.� ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   1. ไดน้าํความรู้ที�ไดเ้รียนมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานจริง 
   #. ไดร้ับประสบการณ์ในการลงมือปฏิบตัิงานจริงนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
   '. จากการได้ปฏิบัติงานจริงในครั� งนี�  สามารถนําความรู้ที�ได้ไปใช้ในการทํางานในอนาคตและ
ชีวิตประจาํวนั 
   G. ทาํให้มีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที�ที�ไดร้ับมอบหมาย 
   �. ไดรู้้ถึงปัญหาของงานและแนวทางในการแกไ้ขเมื�อเกิดขอ้ผิดพลาด 
�.�./ ปัญหาที�พบของการปฏิบัติงานสหกิจ 
   �. นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ทาํให้เกิดความล่าช้าในการทาํงานในกรณีมี
ปัญหา 
   #. ทาํงานซับซ้อน จุกจิก ทาํให้สิ�นเปลืองอุปกรณ์สํานักงานโดยเปล่าประโยชน์ 
   '. ปัญหาด้านการสื�อสารกับพนักงานในองค์กร อาจมีการสื�อสารข้อมูลที�ไม่ตรงกันทําให้เกิด
ความผิดพลาดในการทาํงาน 
   G. ลายมือเจา้หน้าที�อ่านไม่ออก จึงทาํให้การทาํงานล่าช้า 
   �. อุปสรรคในความล่าช้าในขั�นตอนการทาํงาน เพราะมีขั�นตอนการทาํงานที�ซับซ้อนจึงทาํงานให้
งานล่าช้า 
�.> ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรปรับปรุงเครื�องคอมพิวเตอร์ในบริษทัให้ดีขึ�น เนื�องจากคอมพิวเตอร์ในบริษทัไดม้ีการใช้
งานมานานมากจึงทาํให้มีอาการกระตุกบ่อยครั� งเวลาที�ทาํงาน 
   #. ควรปรับปรุงโปรแกรม Express Accounting ให้ดีขึ�น เพราะมักเกิดปัญหาขณะทํางาน เช่น 
โปรแกรมคา้ง บนัทึกขอ้มูลไม่ได ้
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   '. จากการที�ไดป้ฏิบตัิงานจริงในบริษทั สยามตาก จาํกดั ทาํให้ทราบถึงขอ้บกพร่องของตนเองใน
การทาํงานดว้ยความที�ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานที�ไดร้ับมอบหมายจึงทาํให้เกิดความผิดพลาดได้ 
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