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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ประเด็นปัญหำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษทั  แอสเซท พาร์ทเนอร์ ออดิทต้ิง จ  ากดั  เป็นกิจการประกอบดว้ยทีมงานท่ีมีประสบการณ์

โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูง  และพร้อมให้บริการงานดา้นการบญัชีและภาษีแบบครบวงจร  และ

ค าแนะน าทางดา้นบญัชีและภาษีอากร  ตรวจสอบบญัชี  ยื่นภาษีต่อกรมสรรพการ และ งบการเงินของ

บริษทัโดยจะมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญคอยให้ค  าปรึกษาและด าเนินงานอย่างดีและมีมาตรฐาน จะช่วยลด

ความเส่ียงในภาระภาษีจากกรมสรรพากร  รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการ

บริหารธุรกิจ 

 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานใน บริษทั แอสเซท พาร์ทเนอร์ ออดิทต้ิง จ  ากดั  พบวา่การท างานจะใช้

การบนัทึกบญัชีโดยโปรแกรม Express Accounting  และโปรแกรม Microsoft Excel  ดงันั้นจะพบว่า

การท างานของนกัศึกษาฝึกงานจะมีการล่าชา้ และขาดประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองจากไม่มีทกัษะ

ทางด้านการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี Express Accounting  ซ่ึงจะส่งผลต่อกิจการ จึงมีการศึกษา

โปรแกรม Express Accounting  ก่อน แลว้น ากลบัมาท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพื่อศึกษาวธีิการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี Express Accounting   

2. เพื่อศึกษาวธีิการบนัทึกบญัชี ขาย-ซ้ือ ในโปรแกรมส าเร็จรูป Express Accounting 

3. เพื่อเขา้ใจความเป็นมาขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง 

4. เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.  ศึกษาความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือ 

 2.  ศึกษาขั้นตอนการท างานภายในบริษทั 

 3.  ศึกษาขั้นตอนการท างาน การบนัทึกบญัชี ขาย-ซ้ือ ผา่นโปรแกรมบญัชี Express        
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงวธีิการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี Express Accounting   

2. ท าใหท้ราบถึงวธีิการบนัทึกบญัชี ขาย-ซ้ือ ในโปรแกรมส าเร็จรูป Express Accounting 

3. ท าใหเ้ขา้ใจความเป็นมาขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง 

4. สามารถพฒันาทกัษะทางดา้นวชิาชีพบญัชี จากการลงมือปฏิบติังานจริง  

5. สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 โปรแกรม Express ประกอบไปด้วยระบบงานหลกั ๆ 12 ระบบ ดังต่อไปนี ้

 

 

2.2  ระบบด้านการขาย  แบ่งเป็น   
2.2.1 ระบบการจองสินคา้และการจดัจ าหน่าย 
2.2.2 ระบบควบคุมลูกหน้ีและรายไดอ่ื้น ๆ 
2.2.3 ระบบวเิคราะห์การขาย 

 
2.3 ระบบด้านการซ้ือ  แบ่งเป็น 

2.3.1 ระบบจดัซ้ือสินคา้และการรับสินคา้ 
2.3.2 ระบบควบคุมเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
2.3.3 ระบบวเิคราะห์การซ้ือ 
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2.4 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
2.5 ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 
2.6 ระบบบญัชีแยกประเภท 
2.7 ระบบสินทรัพยถ์าวร 
2.8 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร 
2.9 ระบบรักษาความปลอดภยั 
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บทที ่3 

สถานทีท่ างาน 

บริษทั แอสเซท พาร์ทเนอร์ ออดิทต้ิง จ  ากดั 

ทีต่ั้ง : 257/14 ถนน พุทธบูชา  แขวงบางมด เขตจอมทอง 

จ.กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศัพท์: 02-427-6178 

โทรสาร: 0-2427-6179 

E-mail: kittinuch_t@yahoo.com 

 

ลกัษณะการให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ASSET PARTNER AUDITING CO., LTD. 

เป็นบริษทัรับท าบญัชี เป็นท่ีปรึกษาทางบญัชี,ภาษีและเป็นผูต้รวจสอบบญัชี ของหลายโรงงาน  

ท่ีตั้งบริษทัฯตั้งอยูท่ี่ หมู่บา้น แกลลอร่ี พาร์ค  ถนน พุทธบูชา 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคล ประเภท บริษทั จ ากดั 

 

กรรมการของบริษทัม ี2 คน มรีายช่ือดังต่อไปนี้ 

นาง กิตตินุชธีร โชติมงคล  

นาย วสิิทธ์ิ  เฉลิมกุล  

 

 

mailto:kittinuch_t@yahoo.com
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ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมายในสถานประกอบการ 

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 

 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. บนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีรับลงโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express Accounting 

2. บนัทึกขอ้มูล ซ้ือ ขาย ลงโปรแกรมบญัชส าเร็จรูป Express Accounting 

3. จดัเรียงเอกสารต่างๆของขอ้มูลลูกคา้ 

4. ตรวจสอบเอกสารต่างของขอ้มูลลูกคา้ 

5. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีบนัทึกวา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

6. ตรวจนบัสินคา้ของบริษทัลูกคา้ท่ีมีการเก็บสินคา้ไว 

 

ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ กิตตินุช ธีรโชติมงคล 

ต าแหน่ง เจา้ของกิจการ แผนก บญัชี 

ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน 

6 มิถุนายน 2559 ถึง 8 กนัยายน 2559 
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ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

คดิหัวข้อโครงงาน 

ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาคิดหวัขอ้จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีราย

ละเอียนของหวัขอ้โครงงานนั้น 

ปรึกษาหัวข้อโครงงานกบัอาจารย์ทีป่รึกษา 

ศึกษารายละเอียดของโครงงานวา่ตอ้งใชเ้อกสารอะไรบา้งร่วมกบัการด าเนินงานและสอบถามขอ้มูล

ของสถานประกอบการจากพนกังานท่ีปรึกษา 

เรียบเรียงเอกสาร 

เดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม จดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบในการท าโครงงานสหกิจ เช่น 

 รูปประกอบ โปรแกรม Express Accounting 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

4. เคร่ืองคิดเลข 

 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรมท าบญัชีส าเร็จรูป Express Accounting 

2. โปรแกรม Microsoft Excel 2003 , 2010 

3. โปรแกรม Microsoft Word 2003,2010 
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บทที ่4 

    ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน  

การบันทกึบัญชีรายการขาย ในโปรแกรม Express Accounting 

เร่ิมตน้ใหท้  ำกำรเขำ้โปรแกรม Express Accounting 

1. เขำ้สู่โปรแกรม Express Accounting 
 

 
 
2. ป้อนรหสัผำ่น(BIT9, BIT5 หรือ BIT1 ทั้ง User และ Password) 
 

 
 
 
3. เลือกฐำนขอ้มูลเปล่ำ เพื่อเขำ้สู่ระบบ 
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4. เปล่ียนวนัท่ีเขำ้สู่ระบบ ตำมฐำนขอ้มูลเปล่ำ คือ (ปี 49 หรือ 50) เพื่อก ำหนดบริษทัใหม่ 
ใหส้ังเกตหนำ้จอจะข้ึนขอ้มูลของฐำนขอ้มูลเปล่ำ 
 

 
 

 

 
 

 
5.1 กำรก ำหนดบริษทัใหม่ เลือก Menu หลกั “เร่ิมระบบ” Menu ยอ่ย “ก ำหนดบริษทัใหม่” 
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** กรณีทีเ่ร่ิมใช้โปรแกรมฯเป็นคร้ังแรก ให้คัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลเปล่าเท่าน้ัน ** 
 
และเม่ือคดัลอกเสร็จโปรแกรมฯ จะแสดงผลตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง 
 

 
 
 
 
 
5.2 เปิดแฟ้มขอ้มูลใหม่ 
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กรณีทีตอ้งกำรใชผ้งับญัชีอตัโนมติัจำกโปรแกรมฯ 
 

 
 
 

5.3 ก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ต่ำง ๆ ใน Menu หลกั “เร่ิมระบบ” Menu ยอ่ย “ก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ต่ำง ๆ” 
ใหส้ังเกตหนำ้จอจะเปล่ียนฐำนขอ้มูล จำกฐำนขอ้มูลเปล่ำ เป็นฐำนขอ้มูลใหม่ ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั และท่ี
เก็บแฟ้มขอ้มูล 
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5.4 ก ำหนดรอบระยะเวลำบญัชีใหม่ 
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ท าความรู้จักกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี Express for Windows 
ลกัษณะของแถบเคร่ืองมือ (Tool Bar) 
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การป้อนข้อมูลในระบบขายและลูกหนี้ 
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กำรบนัทึกรำยกำรขำย จะมี 2 หมวดคือ ขำยเงินสดและขำยเงินเช่ือ และใน 2 หมวดน้ีจะแบ่งอีกอยำ่งละ 

2 คือ อำคำรและรถยนต ์น่ีคือวธีิกำรเขำ้สู่กำรบนัทึกบญัชีรำยกำรขำย 

ขำยเงินสด รถยนต ์

ไปท่ีเมนู ขำย->ขำยเงินสด->รถยนต ์

 
 

หลงัจำกนั้นจะเขำ้สู่หนำ้ท่ีเรำจะใชบ้นัทึกขอ้มูล 

 



16 
 

เม่ือข้ึนหนำ้น้ีแลว้ จะสำมำรถบนัทึกขอ้มูลได ้โดย ใส่ขอ้มูลตำมเอกสำรลูกคำ้ เรำจะตอ้งใส่ช่อง แผนก 

เลขท่ีเอกสำร วนัท่ี ส่วนช่องเครดิตเรำจะสำมำรถตั้งใหม้นัรันใหเ้องได ้ซ่ึงอิงจำกรหสัลูกคำ้ หรือจะ

ก ำหนดในหนำ้น้ีก็สำมำรถใส่ไดเ้ลย ส่วนประเภทรำคำจะ เลือกได ้2 แบบคือ รวม VAT กบัไม่รวม 

VAT   ถดัมำกรอบสีขำวขำ้งล่ำง ใหเ้รำใส่รหสัท่ีตั้งไวใ้นแถวท่ีช่ือวำ่รหสั เช่นตวัอยำ่งในรูปจะใส่ 

4111-01 จำกนั้น ก็ใส่ขอ้มูลตำมเอกสำรท่ีเรำไดรั้บเช่น จ ำนวน รำคำต่อหน่วยหลงัจำกเสร็จแลว้ก็ไปท่ี

เซฟ เพื่อเซฟขอ้มูล เม่ือเซฟแลว้ก็เป็นอนัเสร็จส้ินหน่ึงรำยกำร กำรเซฟสำมำรถกดไปท่ีปุ่ม F9 หรือลำก

เมำ้ส์ไปกดตรงรูปดิสกแ์ลว้ก็คลิกซำ้ย เป็นอนับนัทึกรำยกำรเสร็จสมบูรณ์ 

 

ปุ่มบนัทึกขอ้มูลท่ีคียเ์สร็จ 

 

 

กำรบนัทึกขอ้มูลรำยกำรขำยเงินสด รถยนต์ , อำคำร หรือ ขำยเงินเช่ือ รถยนต์,อำคำร  ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้

น้ี วธีิบนัทึกหลกัๆจะ คลำ้ยกนัทั้งหมด ยกเวน้ ช่องรหสัในกรอบสีขำว รหสักำรขำย รถยนต ์และอำคำร 

จะแตกต่ำงกนั 
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ขำยเงินสด อำคำร 

เมนู ขำย->ขำยเงินสด->อำคำร 

 

 

หนำ้ท่ีเรำจะใชบ้นัทึกขอ้มูลของเงินสด อำคำร 
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ขำยเช่ือ รถยนต ์

เมนู ขำย->ขำยเงินเช่ือ->ขำยเงินเช่ือ รถยนต ์

 

หนำ้ท่ีเรำจะใชบ้นัทึกขอ้มูลของเงินเช่ือ รถยนต์ 
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ขำยเช่ือ อำคำร 

เมนู ขำย -> ขำยเงินเช่ือ -> ขำยเงินเช่ือ อำคำร 

 

ทิปและเทคนิคอ่ืนในโปรแกรมบญัชี Express 

-ในเมนูใดๆ หำกตอ้งกำร  แกไ้ข เพิ่ม ลบ รำยละเอียด เช่น รำยกำรสินคำ้ รำยกำรช ำระโดยอ่ืนๆ รำยกำร

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  ภำษีซ้ือ   ใหค้ล๊ิกขวำท่ีบรรทดัรำยละเอียด 

-ในกรณีท่ีอยูใ่นเมนูซ้ือสด บนัทึกค่ำใชจ่้ำย อ่ืน หรือ จ่ำยช ำระหน้ีท่ีตอ้งหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ใหก้รอก

จ ำนวนเงินภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย เพื่อบนัทึกบญัชี และระบบจะเช่ือมต่อไปยงัระบบภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย เพื่อ

กรอกรำยละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

-ในบำงคร้ังหำกตอ้งกำรตรวจดูรำยกำรซ้ือเช่ือหรือขำยเช่ือ วำ่ไดจ่้ำยช ำระหรือรับช ำระหรือไม่ ดว้ย

เอกสำรใบใด  เม่ืออยูใ่นเมนซืูอ้เช่ือหรือขายเช่ือ เลือกเอกสารท่ีต้องการตรวจด ูแล้วเลือก Sheet การ

ช าระเงิน หากปรากฎเลขท่ีเอกสาร และจ านวนเงินท่ีช าระ แสดงวา่มีการช าระเงินแล้ว 
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ระบบการจัดซ้ือและการรับสินค้า (Purchase Order and Receipt Stock System 

1 สำมำรถพิมพแ์ละแกไ้ขรูปแบบในแต่ละเอกสำรท่ีแตกต่ำงกนัไดถึ้ง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซ้ือ และ
ใบรับ  สินคำ้ 

 
 

2. รองรับภำษีซ้ือแบบท่ีขอคืนไดไ้ม่เตม็จ ำนวน โดยโปรแกรมจะเฉล่ียภำษีซ้ือท่ีขอคืนไดแ้ละภำษี
ซ้ือท่ีขอคืนไม่ได ้ให้เองอตัโนมติั 

 3.  วนัท่ีท่ีไดรั้บสินคำ้ เป็นคนละวนักบัวนัท่ีของใบก ำกบัภำษีซ้ือได ้
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4. สำมำรถบนัทึกรับสินคำ้ท่ีมีภำษีมูลค่ำเพิ่ม(VAT)อตัรำปกติ และกลุ่มท่ีไดรั้บยกเวน้ในใบรับสินคำ้
ใบเดียวกนัได ้
 

 

 

5. สำมำรถบนัทึกกำรซ้ือท่ีมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำล่วงหนำ้ได ้

6. สำมำรถบนัทึกส่วนลดแต่ละรำยกำรสินคำ้ และส่วนลดจำกยอดรวม ซ่ึงลดเป็นจ ำนวนเงิน(บำท), 
เปอร์เซ็นตแ์ละเป็นเปอร์เซ็นตห์ลำยชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่ำไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่ำไหร่
ลดอีก 2%) 
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7. เปิดโอกำสใหแ้กไ้ขยอดภำษีมูลค่ำเพิ่ม(VAT) ใหต้รงกบัใบก ำกบัภำษีของผูจ้  ำหน่ำยได ้

8. สำมำรถซ้ือสินคำ้ดว้ยหน่วยนบัท่ีแตกต่ำงกบัหน่วยนบัท่ีเก็บในสตอ็กได ้เพียงแต่มีอตัรำส่วนท่ี
สัมพนัธ์กนั 

9. ในใบสั่งซ้ือ สำมำรถบนัทึก ขนส่งโดย, สถำนท่ีท่ีจะใหส่้งสินคำ้ และคลงัท่ีท ำกำรสั่งซ้ือได ้

10. ในใบสั่งซ้ือใบเดียวกนั สำมำรถก ำหนดวนัท่ีรับสินคำ้แต่ละตวัแยกกนัคนละวนัไดต้ำมตอ้งกำร 
ประโยชน์ก็คือ สำมำรถทยอยส่งสินคำ้ตำม Order ของลูกคำ้ได ้

 

 

 

11. สำมำรถบนัทึกกำรรับสินคำ้ โดยอำ้งอิงถึงใบสั่งซ้ือสินคำ้ หรือไม่ตอ้งเปิดใบสั่งซ้ือก่อนก็ได ้

12. ในใบสั่งซ้ือ โปรแกรมจะควบคุมยอดท่ีสั่งซ้ือและคำ้งรับ และสำมำรถรับสินคำ้ตำมท่ีสั่งไดไ้ม่
จ  ำกดัจ ำนวนคร้ัง จนกวำ่จะรับสินคำ้ครบตำมยอดสั่งซ้ือ 

13. มีรำยงำนสินคำ้ท่ีถึงจุดสั่งซ้ือ (เพื่อเตือนฝ่ำยจดัซ้ือสั่งของเพื่อใหท้นัขำย) แยกตำมหมวดสินคำ้
และผูจ้  ำหน่ำย 

14. สำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้ตำมยอดสั่งจอง(Order) ช่วยลดภำระกำรสตอ็กสินคำ้ โดยดูจำกรำยงำนสินคำ้
คำ้งส่ง 
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15. สำมำรถสั่งซ้ือวตัถุดิบตำมยอดสั่งจองสินคำ้(Order) โดยใชสิ้นคำ้ชุดช่วยค ำนวณหำยอดวตัถุดิบท่ี
จะตอ้งใชใ้นกำรผลิต 

16. ในเอกสำรแต่ละใบสำมำรถเพิ่มค ำอธิบำยรำยกำรสินคำ้ได ้จ  ำนวน 10 บรรทดัๆ ละ50 ตวัอกัษร 

17 ในเอกสำรแต่ละใบสำมำรถเพิ่มค ำอธิบำยหมำยเหตุได ้จ  ำนวน 5 บรรทดัๆ ละ 50 ตวัอกัษร 

18. สำมำรถเพิ่มสินคำ้ และผูจ้  ำหน่ำย ไดใ้นขณะบนัทึกรำยกำรซ้ือ 
 

 

 

19. สำมำรถบนัทึกรำยกำรซ้ือสินคำ้ไดสู้งสุด 999 รำยกำร/เอกสำร 

20. รองรับธุรกิจกำรซ้ือบริกำร (เกณฑเ์งินสด) และจะปรับยอดภำษีซ้ือให ้เม่ือบนัทึกจ่ำยช ำระหน้ี 

21. เม่ือบนัทึกรับสินคำ้โปรแกรมจะตั้งเจำ้หน้ี, เพิ่มสตอ็ก, บนัทึกภำษีซ้ือ, ลงบญัชี และเก็บสถิติกำร
ซ้ือใหท้นัที 

 

ด้านเดบิต   "ลูกหนี"้ ไม่วำ่จะเป็นวธีิ Periodic หรือ Perpetual จะมองในหนำ้จอรำยละเอียดลูกคำ้ 
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ด้านเครดิต   "รายได้จากการขาย" (ทั้ง Periodic และ Perpetual)  ถำ้เป็นกำรขำยสินคำ้(หมำยถึงบนัทึก

ขำยโดยใชร้หสัสินคำ้ท่ีมำจำกเมนูสินคำ้ ขอ้ท่ี 2.รำยละเอียดสินคำ้) อนัดบัแรกโปรแกรมจะมองท่ีกลุ่ม

บญัชีสินคำ้ของสินคำ้รหสันั้น ๆ ตำมตวัอยำ่งในรูปเป็นกลุ่มบญัชี "ST01" 

 

 

เรำลองตำมไปดูท่ีเมนูเร่ิมระบบ ขอ้ 1.3.2 กลุ่มบญัชีสินคำ้ แลว้เลือกกลุ่มบญัชีสินคำ้ "ST01" ข้ึนมำ แลว้

ดูในบรรทดั บ/ช ขำยสินคำ้ ซ่ึงถำ้ในบรรทดัน้ีมีเลขท่ีบญัชีอยูก่็จะใชเ้ลขท่ีบญัชีตวัน้ีในกำรบนัทึกบญัชี

รำยได(้ฝ่ังเครดิต) 
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แต่ถำ้หำกในบรรทดัดงักล่ำว ไม่ไดใ้ส่เลขท่ีบญัชีใด ๆ เอำไว ้โปรแกรมจะไปมองท่ีเมนูก ำหนดเลขท่ี

เอกสำร (เร่ิมระบบ 4 แลว้ดบัเบิลคลิกท่ีเอกสำรหมวด "IV" ขำยเงินเช่ือ) ในบรรทดั Cr. ขำยสินคำ้ 

 

 

และถำ้หำกเมนูเร่ิมระบบขอ้ 4 น้ีไม่ไดใ้ส่ไวอี้ก ล ำดบัถดัไป(สุดทำ้ย) ก็จะไปมองจำกเมนูก ำหนดบญัชี

เพื่อลงรำยวนั( เร่ิมระบบ ขอ้ 5.2) ในบรรทดัขำยเงินเช่ือ 
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ส่วนบญัชี "ภาษีขาย" หลกักำรบนัทึกบญัชีของโปรแกรม อนัดบัแรกจะมองท่ีเมนูก ำหนดเลขท่ี

เอกสำร (เร่ิมระบบ 4 แลว้ดบัเบิลคลิกท่ีเอกสำรหมวด "IV" ขำยเงินเช่ือ) บรรทดั ภำษีขำย 

 

ถำ้ไม่ไดร้ะบุเอำไว ้ก็จะไปมองท่ีก ำหนดเลขท่ีบญัชีเพื่อลงรำยวนั (เร่ิมระบบ 5.2) บรรทดัภำษีขำย 
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บทที่ 5 

ประโยชน์ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ประโยชน์และปัญหา 

                   การปฏิบติังานในบริษทั แอซเสซ พาร์ทเนอร์ ออดิทต้ิง จ  ากดั ในส่วนต าแหน่งผูช่้วย

พนกังานบญัชี ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบเอกสาร การท าบญัชีดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบญัชี (Express Accounting) และโปรแกรม Microsoft Excel ไดส่้งผลใหเ้กิด

ประโยชน์หลายดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นทฤษฏี 
 ไดน้ าความรู้วชิาระบบสารสนเทศท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 ไดท้ราบขั้นตอนในการบนัทึกบญัชี ซ้ือ และ ขาย ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  

(Express Accounting) ไดรู้้จกัเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นกิจการหลายๆดา้น 
 

2. ดา้นปฏิบติั 
 ไดเ้รียนรู้อุปกรณ์ในส านกังาน วา่ควรใชง้านยงัไง 
 ไดค้วามรู้จกัการบนัทึกรายการซ้ือ-ขาย ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
( Express Accounting) 

 ไดเ้รียนรู้เกียวกบัแนวคิด และมารยาทต่างๆในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น 
 

3. ดา้นสังคม 
 ไดเ้รียนรู้ท่ีจะวางตวัยงัไงในสังคม ซ่ึงเก่ียวขอ้งในการประสานงานร่วมกนั 
 ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตประจ าวนัในการท างานและลกัษณะของการท างานจริง 
 ไดฝึ้กการท างานร่วมกบัคนอ่ืน และไดเ้รียนรู้การท างานแบบเป็นทีม 
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5.2 ปัญหาของโครงงาน 

              จากการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีในบริษทั แอซเสซ พาร์ทเน่อร์ ออดิทต้ิง 

นอกจากจะเป้นการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยัมาใชใ้นการปฏิบติังานจริงแลว้ ยงัไดรั้บควม

รู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกมากมายซ่ึงเป็นประสบการณืท่ีดีท่ีจะน าไปประยกุตืใชใ้นการท างานจริงใน

อนาคตต่อไป ซ่ึงระหวา่งการปฏิบติังานไดพ้บปัญหาและอุปสรรคบางประการ ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานจริงคร้ังแรก จึงยงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการท างาน
เท่าไหร่ ดงันั้นในช่วงแรกของการท างานจึงไม่เตม็ท่ีนกั และยงัมีขอ้ผดิพลาดอยู่
พอสมควร แต่ในเวลาต่อมาก็สามารถปรับตวัได ้ เพราะไดรั้บค าแนะน าจากพี่ๆในท่
ท างาน จึงท างานไดดี้ข้ึนตามล าดบั 

2. เน่ืองจากการเป็นผูช่้วยพนกังานบญัชี จึงตอ้งตอ้งรับผดิชอบ ดา้นการ ตรวจสอบ
เอกสาร  และการลงบญัชีซ้ือ-ขาย ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี (Express 
Accounting) และโปรแกรม Microsoft Excel บางคร้ังก็มีการลงขอ้มูลในโปรแกรม
ผดิพลาด เม่ือมีการตรวจสอบขอ้มูลก็จะพบวา่ผดิพลาด จึงท าใหเ้สียเวลาในการแก้
ขอ้มูลในบางคร้ัง ท าให้เสียเวลางานของบริษทั 

 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานของสหกจิศึกษา 
ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ดา้นสถานประกอบการ : 

 มีนกัศึกษาช่วยปฏิบติังาน ลดการจา้งพนกังาน 
 เกิดความร่วมมือและมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสถานประกอบการ 

    ดา้นคณะผูจ้ดัท า 

 ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง และฝึกการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 ฝึกควมรอบคอบในการท างาน เพราะการท างานทางดา้นบญัชีจ าเป็นต้องถูกตอ้ง แม่นย  า 
ผดิพลาดไม่ได ้

 ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานในสายอาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
  เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอกหอ้งเรียน และท าใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึในระหวา่ง

การท างานและพร้อมจะหาวิธีการ 
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5.4 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิสึกษา 

 ปัญหาความล่าชา้ของเอกสา เน่ืองจากบางคร้ังมีความผิดพลาดของเอกสาร หรือเอกสารไม่
ครบถว้น การส่งเอกสารกลบัมาของลูกคา้ มีความล่าชา้ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างาน
ไม่ต่อเน่ือง 

 ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของโปรแกรมบญัชี เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์
ในการใชง้านโปรแกรม จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการศึกษาโปรแกรมใหเ้ขา้ใจ 

 ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีส่ือสารขอ้มูลไม่ตรงกนัท า
ใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอนและวธีิการของการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบยัชี เพิ่มให้
การท างานมีความรวดเร็วมากข้ึน 

 ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลด
ความผดิพลาดในการท างาน 
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