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บทที1่
บทนำ
1.1.ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด เป็ นบริ ษทั รับออกแบบ ,ติ ดตั้งระบบ
ไฟฟ้ ำและเครื่ องกล โดยบริ ษทั จะแบ่งงำนเป็ นโครงกำร
คณะผูจ้ ดั ทำได้รับมอบหมำยตำแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ำยบัญชี ปั ญหำที่พบ คือ กำรที่วศิ วกรและผูท้ ำ
บัญ ชี มี ค วำมไม่ เข้ำ ใจตรงกัน โดยวิ ศ วกรสั่ ง ซื้ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์เพื่ อ ประกอบกำร
ปฏิบตั ิงำนเมื่อซื้ ออุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ทำให้ผทู ้ ำบัญชีตอ้ งบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรื อแยกประเภท
สิ นทรัพย์แต่ผทู ้ ำบัญชี ไม่สำมำรถระบุสินทรัพย์น้ นั ได้อำจมีสินทรัพย์หรื ออุปกรณ์ สูญหำยหรื อไม่
ตรงตำมที่ได้สั่งซื้ อไว้และไม่สำมำรถระบุ ได้ว่ำมำจำกไหนจึงมีกำรนำโปรแกรมMango ERP For
Construction มำช่ วยสนับ สนุ น กับ ธุ รกิ จงำนประเภทนี้ ซ่ ึ งสำมำรถช่ วยในกำรแยกประเภทของ
สิ นทรัพย์ หรื อระบุ ว่ำมำจำกใครที่ ไหนสำมำรุ ระบุได้โดยกำรมีกำรให้วิศวกรบันทึกเข้ำมำไว้ใน
ระบบและให้ผูท้ ำบัญ ชี ส ำมำรถตรวจสอบหรื อเช็ ค ได้ว่ำใครเป็ นคนสั่ งหรื อใครเป็ นคนซื้ อโดย
วิศวกรสำมำรถบันทึกเพื่อให้เข้ำใจตรงกันกับผูท้ ำบัญชีได้อย่ำงมีระบบและชัดเจน

วัตถุประสงค์
1.2.1เพื่อศึกษำระบบกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบัญชี สำหรับธุ รกิจรับออกแบบ
และติดตั้ง บริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
1.2.2 ศึกษำกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบัญชีโดยกำรใช้โปรแกรม Mango ERP For Construction

ขอบเขตของโครงงำน
1.1.1 รวบรวมขั้นตอนกำรบันทึกบัญชี
1.1.2 อธิ บำยเกี่ยวกับโปรแกรม Mango ERP For Construction
1.1.3 ทำให้ทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.2.1 ท ำให้ท รำบถึ งระบบกำรปฏิ บ ตั ิ งำนด้ำนกำรบัญ ชี ส ำหรั บ ธุ รกิ จรั บ ออกแบบ และ
ติดตั้ง บริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
1.2.2 ท ำให้ท รำบถึ งกำรปฏิ บ ัติงำนด้ำนกำรบัญ ชี โดยกำรใช้โปรแกรม Mango ERP For
Construction
1.2.3 ทำให้ทรำบถึงแหล่งที่มำที่ไปของเอกสำรได้อย่ำงครบถ้วน
1.2.4 ได้เรี ยนรู ้กำรทำงำนจริ งและสำมำรถนำควำมรู ้ที่เรี ยนมำประยุกต์ใช้กบั กำรทำงำนได้
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
จากมาตรฐานของสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องประมาณการหนี้ สิ้น
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิ ดขึ้น หมายถึ งรายการข้อหนึ่ งข้อใดต่อไปนี้ โดยได้ให้
ความหมายของคาว่าหนี้สิ้นที่อาจเกิดขึ้นไว้ดงั นี้
(ก) ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งจะรู ้วา่ ภาระผูกพัน ดังกล่าวมีอยูจ่ ริ ง
ก็ต่อเมื่ อได้รับ การยืนยันจาก การเกิ ดขึ้ นหรื อไม่ เกิ ดขึ้ นของเหตุ การณ์ ใน อนาคตอย่างน้อยหนึ่ ง
เหตุการณ์ ซึ่ งเหตุการณ์ ในอนาคตต้องเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่มีความ แน่นอนในขณะนั้นและกิจการไม่
สามารถ ควบคุมเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ท้ งั หมด
(ข) ภาระผูก พัน ในปั จจุ บ ัน ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ต แต่ ไ ม่ รับ รู ้ เป็ นหนี้ สิ น ได้
เนื่องจากยังไม่เข้าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. มีความน่าจะเป็ นไม่ถึงระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น
2. กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าภาระ ผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
จากความหมายของหนี้ สิ้ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจึ ง สามารถสรุ ปลั ก ษณะของหนี้ สิ้ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ประกอบด้วยลักษณะดังนี้
1. มีความน่าจะเป็ นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. เป็ นหนี้สิ้นที่อาจก าหนดมูลค่าได้แน่นอนหรื อไม่อาจกาหนดมูลค่าได้แน่นอน
3. หนี้ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นนี้ ตอ้ งเกิ ดจากเหตุการณ์ หนึ่ งในอดี ตหรื อปั จจุบนั และมีมูลเหตุที่ อาจ
เชื่อถือได้วา่ อาจเกิดหนี้สินขึ้นได้
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แนวคิดเกีย่ วกับหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ มาตรฐานฉบับที่ 37
การประเมิ นหนี้ สินของกิ จการเป็ นสิ่ งที่ มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ ถึงการเติ บโตและ
ความสามารถในการอยูร่ อดของกิจการ กิจการอาจก่อหนี้ สินโดยมีความจาเป็ นที่แตกต่างกันกิจการ
บางแห่ งอาจก่อหนี้ สินเพื่อนาไปใช้ในการดาเนิ นงาน บางแห่ งอาจก่อหนี้ สินซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ตัดสิ นใจในการจัดหาเงิน ซึ่ งการก่อหนี้ สินทั้ง 2 ประเภทนั้นเป็ นหนี้ สินที่ปรากฏในงบดุ ลแต่ยงั มี
หนี้ สินบางส่ วนที่ยงั ไม่เข้าเงื่ อนไขการรับรู้รายการ ณ วันที่ในงบดุล ทาให้ผลกระทบของรายการ
นั้นยังไม่ปรากฏอยูใ่ นงบดุลแต่อย่างใด หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. ภาระผูกพันที่ อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ในอดี ตซึ่ งจะรู ้ว่าภาระผูกพันดังกล่าวมีอยูจ่ ริ ง ก็
ต่ อ เมื่ อ ได้รับ การยืน ยัน จากการเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ เกิ ด ขึ้ น ของเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตอย่างน้ อ ยหนึ่ ง
เหตุการณ์ ซึ่ งเหตุการณ์ ในอนาคตต้องเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนในขณะนั้นและกิจการไม่
สามารถควบคุมเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ท้ งั หมด
2. ภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู ้เป็ นหนี้ สินได้
เนื่องจากยังไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู ้หนี้สินในงบดุลตามมาตรฐานการบัญชี ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
(2.1) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จของทรั พ ยากรจะออก จาก
กิจการเพื่อชาระภาระผูกพันในปัจจุบนั
(2.2) มูลค่าของภาระผูกพันที่ตอ้ งชาระนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ
แม่บทการบัญชีได้แบ่งระดับความแน่นอนที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
1.ความไม่น่าเป็ นไปได้ (Remote) คือ ระดับที่เหตุการณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
2. ความเป็ นไปได้พ อควร (Reasonably Possible) คือ ระดับ ที่ เหตุ การณ์ ในอนาคตน่ าจะ
เกิ ดขึ้นโดยมี ระดับความน่ าจะเป็ นต่ าากว่า “ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ” แต่สูงกว่า “ความไม่น่า
เป็ นไปได้”
3. ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ (Probable) คือ ระดับที่ เหตุ การณ์ ในอนาคตน่ าจะเกิ ดขึ้ น
ค่อนข้างแน่
กิ จการต้องประมาณการจานวนหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นและบันทึ กเป็ นประมาณการหนี้ สิ น
หากรายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1. กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่วา่ ภาระผูกพันนั้นจะเป็ น
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมาน
2. มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
ต่อกิจการเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันดังกล่าว และ
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3. สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถื อเพียงพอ รายการหนี้ สินที่อาจขึ้นที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นของกิ จการจะมี ความน่ าจะเป็ นในระดับความเป็ นไปได้
พอควรโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ องการประมาณ การหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นและ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นได้กาหนดให้ตอ้ งมีการเปิ ดเผยรายการ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
- ปั จจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ประมาณจ านวนผลกระทบทางการเงิ น หรื อ ระบุ เหตุ ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถประมาณ
จานวนเงิน
อย่างไรก็ตาม กิจการต้องประเมินสถานการณ์ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อกาหนดว่าความน่าจะ เป็ น
ของเหตุ ก ารณ์ ห รื อรายการได้เพิ่ ม ขึ้ นจนถึ งระดับ ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่ จะท าให้สู ญ เสี ย
ทรั พ ยากรที่ มี ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จหรื อไม่ กล่ าวคื อ เมื่ อสถานการณ์ เปลี่ ย นไปหนี้ สิ น ที่ อาจ
เกิ ดขึ้นอาจมี การเปลี่ ยนระดับความน่ าจะเป็ นจนถึ งระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะ
สู ญเสี ยทรัพยากร นัน่ คือภาระผูกพันของกิจการเกิดขึ้นแล้วและกิจการสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

ระบบสารสนเทศการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสารสนเทศการจัดการขององค์กร มี
หน้าที่ในการบันทึกรายการค้านาเสนอข้อมูลเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา เพื่อผูบ้ ริ หารสามารถ
นาไปใช้ในการวางแผนและควบคุ ม แต่ปัจจุบนั ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขยายครอบคลุมไป
ถึงการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินตรา ซึ่ งอาจช่ วยเพิ่มค่าให้แก่ธุรกิ จได้ในภายหน้า คา
จากัดความของคาว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงไม่ได้จากัดขอบเขตอยูแ่ ค่การบัญชี การเงิ น
แต่รวมถึงการบัญชีบริ หาร จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีผใู ้ ห้ความหมายดังนี้
พลพธู ปิ ยวรรณ และสุ ภาพร เชิ งเอี่ยม ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี หมายถึ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศขององค์กรที่เก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับเงิ นตรา และข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเงินตราจากระบบงานย่อยต่างๆ ขององค์กร และ
สื่ อสารข้อมูลหรื อสารสนเทศที่รวบรวมได้ไปยังผูใ้ ช้ทุกคนในองค์กร
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พลพธู ปี ยะวรรณ และ สุ ภาพร เชิงเอี่ยม ได้สรุ ปความหมายของโปรแกรม ERP ไว้เป็ นข้อๆ ดังนี้
1.โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทางานในสภาพแวดล้อมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย
2.เชื่อมต่อกระบวนการทางธุ รกิจภายในองค์กร
3.ประมวลผลรายการค้าที่เกิดขึ้น
4.ใช้ฐานข้อมูลรวมขององค์กรเพียงฐานข้อมูลเดียวที่เก็บข้อมูลเข้าแต่ละชิ้นเพียงครั้งเดียว
5.ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ทนั ที
6.ในบางกรณี โปรแกรม ERP ท าให้ผูใ้ ช้ส ามารถเชื่ อมต่อการประมวลผลข้อมูล กับ การ
วางแผน เช่นการวางแผนการผลิต
7.โปรแกรม ERP บางตัวสามารถรองรับ สกุ ล เงิ นหลากหลายได้ และสามารถนาเสนอ
ข้อมูลได้หลายภาษา
8.โปรแกรม ERP บางตัวนาเสนอข้อมูลเป็ นชุดตามประเภทธุ รกิจ (Industry Solution)
9.โปรแกรม ERP บางตัว มี Customizing Tool Kit ที่ ช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
โปรแกรมได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วขึ้นด้วยตัวเอง โดยผูข้ ายโปรแกรม ERP นั้นไม่ตอ้ งแก้ไขรหัส
ต้นฉบับ

ERP Software
สาหรับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผูใ้ ช้งานด้านบัญชี ในครั้งนี้
ผูว้ ิจยั จะใช้รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นต้นแบบ เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ยอมรับของนักวิจยั
จานวนมากในการประยุกต์ใช้เพื่อทาการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในองค์กรโดยตัว
แปรตามในงานวิจยั นี้ คือพฤติกรรมการยอมรับการใช้งาน ERP Software โดยพฤติกรรมการตั้งใจ
หรื อเจตนาที่จะใช้ระบบ ERP Software ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต ซึ่ ง ERP Software มีพ้ืนฐาน
ระบบการประมวลผลข้อมูลและมีการดาเนินการเพื่อทดแทนระบบเดิมทาให้ถูกคาดหวังให้บงั คับ
ใช้ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่รูปแบบการใช้งาน ERP Software จะมีท้ งั การบังคับใช้และการตัดสิ นใจใช้ การ
บังคับใช้เป็ นระดับพื้นฐานที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่และการใช้งานนั้นอาจกลายเป็ นความสมัคร
ใจได้เมื่อพบว่าการใช้งานง่ายและได้รับประโยชน์
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สาเหตุ ที่กิจการต่ างๆ หั นมาใช้ ERP Softwareคือตลาดของโปรแกรม ERP แสดง
แนมโน้มของการเติบโตอย่างมากและต่อเนื่ องจากงานวิจยั ของ AMR Research (2007) พบว่ารายได้
ของตลาด ERP Software มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ และยังพบว่า ซอฟต์แวร์ ERP ที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด คือ SAP ของบริ ษทั SAP AG จากัด ประเทศเยอรมัน รองลงมาคือ Oracle ของบริ ษทั
Oracle Corp. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เมื่ อกิ จการหนึ่ งในประเภทธุ รกิ จเดี ยวกันนาโปรแกรม ERP มาใช้ และประสบผลสาเร็ จ
ธุ รกิจอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบ โดยการนาโปรแกรม ERP ตัวเดียวกันมาใช้เพื่อลดความเสี่ ยง
เมื่ อมีผูใ้ ช้แล้วประสบความสาเร็ จ ธุ รกิ จที่มีลกั ษณะการดาเนิ นงานที่คล้ายคลึ งกันก็น่าจะประสบ
ความสาเร็ จได้ดว้ ย แต่การเป็ นผูน้ าไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป ผูต้ ามมักมีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
และความผิดพลาดของผูน้ าเสนอมา
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กรธุ รกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทา
ให้องค์กรธุ รกิ จต้องมี การปรับ ตัวให้ท นั กับ สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป เพื่อลดการสู ญเสี ย
ทรัพยากรขององค์กร เช่น เงินทุน ทักษะ เวลา กาลังคน และทรัพยากรอื่นๆ และเพื่อเป็ นองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่นจึงต้องมี การพัฒนาเตรี ยมพร้ อมเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อให้เกิ ดการบริ หาร
จัดการการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างได้ผล เพราะองค์กรธุ รกิจในปั จจุบนั ได้กา้ วเข้าสู่ ยุค ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ งทาให้การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วและการคาดการณ์ เพื่ อ
เตรี ยมวางแผนไว้ล่วงหน้าทาได้ยาก ดังนั้น ธุ รกิ จจะสามารถบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ จึงต้อง
อาศัยการทาความเข้าใจร่ วมกันในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความสามารถของผูบ้ ริ หาร รวมไปถึ ง
ความร่ วมมือจากบุคลากรในองค์กร จึงจะทาให้องค์กรสามารถบริ หารจัดการการเปลี่ ยนแปลงได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Enterprise Respurce Planning (ERP)หมายถึงระบบการวางแผนทรัพยากรรวมของ
องค์กร คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่รวบรวมระบบสารสนเทศต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้
อยู่บนฐานข้อมูลเดี ยวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของหน่ วยงานและบุ คคลต่างๆ
ทัง่ ทั้งองค์กร

ระบบบัญชี คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้บริ ษทั สามารถจัดเก็บข้อมูลเช่ น เอกสารการ
โอนเงิ น เอกสารการเบิ ก จ่ ายเงิ น ไว้เป็ นหมวดหมู่ เรี ยงล าดับ วัน ที่ เพื่ อให้ ง่ายต่ อการค้น หา และ
สะดวกในการที่จะทราบต้นทุนและกาไรของบริ ษทั
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ระบบบัญชี เจ้ าหนี้ (Account Payable: AP) คือ กระบวนการทางบัญชี หลังมีการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การและเมื่ อหนี้ ครบกาหนด ส่ งรายการหนี้ ให้ฝ่ายการเงิน เพื่ อ ดาเนิ นการขั้นตอน
ต่างๆ ทางการเงิ น ตั้งแต่รับ วางบิ ลเตรี ยมจ่ายให้เจ้าหนี้ จ่ายโดยเงิ นสด, เช็ คและการโอนเงิ นผ่าน
ธนาคารควบคุมการจ่ายเงินชาระหนี้ ให้เจ้าหนี้ อย่างถูกต้องรวมถึงช่วยในการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูล
ต่างๆ (Data) ของเจ้าหนี้เช่น วงเงินเครดิต (Credit Limit), เงื่อนไขการชาระเงิน (Terms of Payment)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ ช่วยให้ทราบถึงสถานะของหนี้สิน (Aging) ที่มีอยูก่ บั เจ้าหนี้
แต่ ล ะรายแสดงประวัติ ก ารซื้ อ สิ น ค้า มี รายงานภาษี ซ้ื อ ภาษี ข าย, ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53, Payment
Voucher เป็ นต้นโดยสามารถนา ข้อมูลเหล่ านี้ มาวิเคราะห์ กระแสเงิ นสดออกจากบริ ษทั และออก
รายงานให้กบั ผูบ้ ริ หาร

บันทึกการตั้งเจ้ าหนี้ คือ เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การซื้ อเชื่ ออื่นๆได้รับเครดิตกับผูข้ ายเช่น
เครดิต 30, 60 วันและทาการตั้งเจ้าหนี้เพื่อควบคุมการ์ดเจ้าหนี้ รายละเอียดการตั้งหนี้ดงั นี้
- บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของกิจการที่ตอ้ งการให้มีผลต่อการ์ ดเจ้าหนี้
- สามารถอ้างอิงเอกสารจากใบสั่งซื้ อเพื่อบันทึกการตั้งเจ้าหนี้ อื่นๆ
- สามารถกาหนดวันจ่ายชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้
- สามารถตั้งหนี้แบบมีใบกากับภาษีและไม่มีใบกากับภาษี

จ่ า ยช าระหนี้ คื อ เมื่ อ ถึ ง ก าหนดระยะเวลาจ่ า ย จากรายการตั้งเจ้าหนี้ หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ย
ประจาวันสามารถแบ่งตามการ ชาระได้ 2 ประเภท รายละเอียดการชาระหนี้ดงั นี้
- จ่ายชาระโดยดึงรายการจากการตั้งการ์ดเจ้าหนี้ ตอ้ งงมีการตั้งเจ้าหนี้
- จ่ายชาระแบบไม่ต้ งั หนี้หรื อค่าใช้จ่ายประจาวันจ่ายเป็ นเช็คหรื อเงินสดรายการที่ตอ้ งการ

การนาโปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ งานบัญชีมาใช้ ในระบบบัญชี
การออกแบบระบบบัญชีในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่ องานบัญชี มาใช้ในการวางระบบบัญชี ต้ งั แต่ระบบบัญชี ขนาดเล็กไปจนถึ งระบบที่ มี
ความยุงยากซับซ้อน รวมทั้งระบบบัญชี แยกประเภททัว่ ไป ระบบลูกหนี้ การค้า ระบบเจ้าหนี้ การค้า
ระบบสิ นค้าคงเหลือ ระบบเงินเดือน ระบบต้นทุน ระบบสิ นทรัพย์ถาวร ระบบเงินสดรับและระบบ
เงินสดจ่าย เพื่อให้การเก็บรวบรวมรายการค้า ประมวลผลไปจนกระทัง่ การออกรายงาน
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การนาโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางด้านบัญชี มาใช้ในงานบัญ ชี จะท าให้การท าบัญ ชี ส ะดวกรวดเร็ ว
เพราะนักบัญ ชี เพี ยงแต่ บ นั ทึ ก รายการค้าในสมุ ดรายการขั้นต้นและท าตามขั้นตอนที่ โปรแกรม
แนะนาเท่านั้น จากนั้นก็สามารถสั่งให้แสดง/พิมพ์รายงานหรื องบต่างๆตามต้องการได้ทนั ทีไม่วา่ จะ
เป็ น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงิน เป็ นต้น

ความหมายของโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมทางการบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้กบงาน
ด้านบัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่บนั ทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกบรายการค้าที่เกิดขึ้น โดย
เริ่ มตั้งแต่การลงบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชี แยกประเภท และสรุ ปผล
รายการค้าออกมาในรู ปของงบ
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โปรแกรม Mango ERP For Construction
โปรแกรมMango ERP For Construction คื อ โปรแกรมที่ ตอบโจทย์ให้ก ับ ธุ รกิ จรั บ เหมา
ก่อสร้ าง พร้ อมช่ วยสร้ างระบบเชิ งปฏิ บตั ิการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ ในบริ ษทั ได้
ทั้งหมด โดยแบ่ งการท างานเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนควบคุ ม งบประมาณ ส่ วนควบคุ ม บัญ ชี งาน
ก่อสร้างและการเงิน รวมถึงส่ วนควบคุมการบริ หารโครงการ เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ดว้ ยกัน เพื่อ
ช่วยให้การวางแผน และบริ หารงานก่อสร้ าง ไปจนถึ งทรัพยากรขององค์กร เพิ่ม กาไร ลดรายจ่าย
เวลา และขั้นตอนการทางาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time
บริ ษ ัท พี .เอ็ม .แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็น จิ เนี ยริ่ ง จากัด เป็ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับ การรั บ ออกแบบ
ติดตั้งระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกล โดยบริ ษทั จะแบ่งเป็ นโครงการอยูต่ ามไซน์งานซึ่ งบริ ษทั จะใช้งาน
โปรแกรม Mango ERP For Construction มาช่วยในการควบคุมระบบการทางานของธุ รกิจประเภท
รับเหมาก่อสร้ างโดยโปรแกรมนี้ สามารถตอบโจทย์ตามที่บริ ษทั ต้องการได้ดีโปรแกรมนี้ จะทาให้
ผูท้ าบัญชี สามารถเข้าใจระบบการทางานให้สอดคล้องกับวิศวกรได้และทางานร่ วมกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โปรแกรมนี้จะแบ่งประเภทเป็ นโมดูลด้วยกันผูท้ าบัญชี สามารถนาโมดูลมาใช้ในการ
ทาบัญชีได้โดยเราจะนาเสนอโมดูลที่ผทู ้ าบัญชี สามารถตรวจสอบและใช้งานในบริ ษทั ซึ่ งแบ่งเป็ น3
ประเภทได้แก่ OF, APโมดู ล เหล่ านี้ จะช่ วยในการบันทึ กบัญชี ในส่ วนต่างๆ ง่ายขึ้ นและในแต่ล ะ
โมดูลจะทางานไม่เหมือนกันแบ่งเป็ นการทางานแต่ละแผนก

(รู ปที่ 1 ตัวอย่ างหน้ าโปรแกรมMango ERP For Construction)
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(รู ปที่2 แผนผังโครงสร้างโปรแกรม Mango ERP For Construction)
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1.BIDDING SYSTEM(BD)
โมดูลBidding System ใน โปรแกรม ERP ก่ อสร้ าง เป็ นโมดูลบริ หารการประมูลโครงการ
ที่ตอ้ งการควบคุ มการก่อสร้ างให้อยูใ่ นงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็ นรายโครงการ
เปรี ยบเทียบต้นทุ นโครงการกับงบประมาณที่ ต้ งั ไว้ โดยเป็ นการนา BOQ ของแต่ละโครงการเข้า
ระบบ เพื่อที่จะควบคุมการทางานสาหรับแต่ละโครงการนั้น ๆ
BOQ (Bill of Quantity)เป็ นบัญชี ที่แสดงปริมาณวัสดุ ปริ มาณแรงงาน และราคาต่ อหน่ วย
ที่ใช้ ในการก่ อสร้ าง โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับปริ มาณวัสดุ ปริ มาณแรงงาน ราคาต่อหน่ วย
ของวัสดุและแรงงาน โดยใช้เป็ นกลไกในการตรวจสอบราคา หรื อ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบราคาผูร้ ับเหมา ตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หรื อ ใช้เป็ นข้อมูลตรวจสอบปริ มาณงานที่
ก่ อสร้ างจริ งว่าเป็ นไปตามจานวน หรื อ คุ ณสมบัติที่ ระบุ ไว้ในสั ญญาหรื อไม่ ในการท า BOQใน
ระบบ "ERP ก่อสร้ าง" สามารถทาการคียต์ รงเข้าโปรแกรม หรื อสามารถนา BOQ ที่เป็ น File Excel
ที่มีขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ทาการ Import เข้าโปรแกรมได้เลย เพื่อที่โปรแกรมจะดึงข้อมูลไปสรุ ปใน
ส่ วนของหน้า PM

(รู ปที่ 3 ตัวอย่างโมดูล BD)

2. Office Service System (OF)
โมดูลนี ใช้สาหรับทาเอกสาร ของแผนก หรื อโครงการ มุ่งเน้นให้แต่ละส่ วนงาน สามารถ
ทางานในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้ และส่ งต่อข้อมูลให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องในฝ่ ายอื่น ๆ เช่ น แผนกบัญชี แผนก
การเงิน แผนกจัดซื้อ แผนกประมาณราคา โครงการก่ อสร้ างแต่ ละโครงการ ระบบบริหารสานักงาน
(Office Service System) เป็ นระบบการทางานเพื่อบันทึกใบเบิกเงินสดและอื่นๆ ,บันทึกรับวางบิล
ผูร้ ับเหมา , บันทึกใบขอซื้ อ

(รู ปที่ 4 ตัวอย่างโมดูล OF)
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3. Purchase Order System (PO)
โมดูลบริ หารจั ดซื้ อ/จั ดจ้ าง Purchase Order System เป็ นการบันทึกรายการสั่ งซื้อสิ นค้ า
วัตถุดิบ อะไหล่ เพื่อใช้ ในการดาเนินกิจการ ซึ่ งเมื่อการบันทึกการสั่งซื้ อสิ นค้าแล้ว สามารถนาใบสั่ง
ซื้ อ ไปอ้า งอิ ง ใบรั บ สิ น ค้า ได้ เมื่ อ เข้า ไปในระบบ จะสามารถเรี ย กข้อ มู ล เจาะลึ ก ลงไปได้ ถึ ง
รายละเอี ยดในแต่ละส่ วน แต่ละขั้นตอนของงาน สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และออก
เอกสารรายงาน ได้อย่างหลากหลายและครบถ้วนสามารถทาการรับของได้ผ่านมือถือ Application
PO Receive ระบุ Location สถานที่ ตรวจรั บ ของผ่านระบบ GPS ตรวจสอบสถานการณ์ รับ ของ
(ของที่ กาลังจะมาส่ ง , ของที่รับไปแล้ว , ของที่ ยงั รั บไม่ครบ) ที่สุดของโปรแกรมคุ มต้ นทุน เพื่อ
ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง

(รู ปที่ 5 ตัวอย่างโมดูล PO)

4. Accounts Payable System(AP)
โมดู ล บั ญชี เจ้ าหนี้ เป็ นระบบบั ญ ชี ที่เหมาะกับ ธุ รกิจรั บ เหมาก่ อสร้ าง ง่ ายต่ อการบัน ทึก
บั ญ ชี เหมาะส าหรั บ ตรวจสอบรายการซื้ อสิ น ค้า และเจ้าหนี้ มี ข้ นั ตอนการท างานที่ ไ ม่ ซ้ าซ้อ น
สามารถแสดงรายงานต่างๆ ผ่าน ระบบ บัญชี ก่ อสร้ าง ERP ตามที่ธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างต้องการ
รวมทั้งสามารถ ดูสถานะ การบันทึกรายการบัญชี แต่ละรายการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว

(รู ปที่ 6 ตัวอย่างโมดูล AP)
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5.Fix Asset System (FA)
โมดู ล บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น Fixed Asset (FA) System เป็ นโมดู ล ที่ ใช้ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
รายละเอียดทะเบียนทรั พย์ สินของบริษัท โดยจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้งานอยูแ่ ละไม่ได้ใช้
งานแล้ว ซึ่ งบริ ษทั สามารถนาข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยูม่ าวิเคราะห์ประกอบการตัดสิ นใจได้ปัจจุบนั ได้
พัฒนาให้มีระบบตรวจนับทรัพย์สิน ผ่านมือถือ Application Fix Asset Counting ระบบนี้ เป็ นส่ วน
หนึ่งของ โปรแกรมบัญชีก่อสร้ างMango ERP

(รู ปที่ 7 ตัวอย่างโมดูล FA)

6.Inventory control system(IC)
ERP ก่ อสร้ าง มีระบบบริ หารสิ นค้ าคงคลัง (Inventory Control System) สาหรั บบริ หาร
วัสดุในแต่ ละโครงการได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพทาให้ทราบยอดคงเหลือของวัสดุได้อย่างทันเวลา และ
มี การบริ หารควบคุ มวัส ดุ สามารถวางแผนล่ วงหน้าการใช้วสั ดุ แบ่งเป็ นพื้ นที่ ต่าง ๆ ได้วางแผน
ปริ มาณการใช้งาน และเปรี ยบเทียบกับการเบิกใช้จริ ง มีรายงานติดตามวัสดุคา้ งส่ ง ในแต่ละใบสั่ง
ซื้ อ สรุ ปวัสดุที่ส่ังซื้ อแล้ว เป็ นหมวดหมู่เปรี ยบเทียบกับวัสดุที่รับแล้วตาม PO ได้สามารถทาใบเบิก
วัสดุ หรื อโอนวัสดุไปให้โครงการอื่น ๆ ได้ มีรายงานแสดงวัสดุคงเหลือ และรายงานในรู ปแบบอื่น
ๆ เพื่อใช้ในการบริ หารคลังวัสดุ

(รู ปที่ 8 ตัวอย่างโมดูล IC)
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7. Account Receivble system (AR)
โปรแกรม รั บ เหมา ก่ อ สร้ า ง เป็ นระบบที่ จ าเป็ นต่ อ ธุ รกิ จ อย่ า งมาก เพราะช่ วยในการ
รวบรวมลูกหนี้ ท้ งั หมดของธุ รกิ จ แสดงยอดลูกหนี้ คงค้าง และ ยอดลูกหนี้ ที่มีการชาระแล้ว แสดง
ลูกหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระแล้วให้เราได้ทราบ สามารถตรวจสอบลูกหนี้ คงเหลื อตามอายุลูกหนี้ หรื อ
ตรวจสอบลู ก หนี้ รายตัวระบบสามารถดึ ง ข้อมู ล ส าหรั บ การตั้งหนี้ (ลู ก หนี้ ) ได้จากใบแจ้ง หนี้
(Invoice) ท าให้ ไ ด้ร ายการที่ ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว ไม่ ต้อ งบัน ทึ ก รายการใหม่ ข้อ มู ล จากการตั้ง หนี้
(ลูกหนี้ ) ที่จดั ทารายงานภาษีขาย และสามารถจัดพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทุก
เวลา

(รู ปที่ 9 ตัวอย่างโมดูล AR)

8. General Ledger system (GL)
โมดูลบัญชี ก่อสร้ างที่ใช้สาหรับ รายการปรับปรุ งบัญชี บันทึกค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ เก็บ
ข้อมูลการบันทึกบัญชี โอนมาจากระบบงานอื่น ๆ เช่น ระบบเจ้าหนี้ (AP) ระบบลูกหนี้ (AR) ระบบ
คลังสิ นค้า(IC) ระบบบริ หารสิ นทรัพย์ (FA) เป็ นต้น ประมวลผลปิ ดบัญชี การออกรายงานทางการ
เงินต่าง ๆ และ การสร้างงบการเงินด้วยตัวเอง

(รู ปที่ 10 ตัวอย่างโมดูล GL)
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9.Search Employee system
โมดูลSearch Employee System (SE) จากโปรแกรมก่ อสร้ าง ERP มีการกาหนดสิ ทธิ การ
เข้าใช้งานใน Module ต่างๆของโปรแกรม รวมทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานด้วย โดยผูท้ ี่จะ
เข้าใช้งานใน Module SE ต้องเป็ น Admin หรื อ ผูท้ ี่มีสิทธิเข้าใช้งานใน Module SE เท่านั้น

(รู ปที่ 11 ตัวอย่างโมดูล SE)

10. Project ManaGement system
PROJECT MANAGEMENT SYSTEM ใน โปรแกรมอี อ าร์ พี ก่ อสร้ าง ใช้ ส าหรั บ
บริ หารงานก่ อสร้ าง หรื อ โครงการพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ ที่ต้องการควบคุมต้ นทุนการก่ อสร้ างให้
อยู่ในงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็ นรายโครงการ เปรี ยบเที ยบต้นทุนโครงการกับ
งบประมาณที่ ต้ งั ไว้ สามารถสรุ ปรายงานเพื่อการวิเคราะห์ ขอ้ มูลต้นทุ นโครงการ การสั่งซื้ อวัสดุ
การสั่ ง จ้าง รวมถึ ง ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ได้อย่าง REALTIME โดยไม่ ต้องท าการปิ ดงบการเงิ น หรื อ
POST รายการบัญชี ช่วยผูบ้ ริ หารโครงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว ลดการซ้ าซ้อนของงานในบริ ษทั ควบคุมงบประมาณได้อย่างละเอียด

(รู ปที่ 12 ตัวอย่างโมดูล PM)
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11.Rental (RT)
โมดูลเช่ าทรั พย์ สินภายใน (Internal Charge) ส่ วนหนึ่งของ โปรแกรม Construction ใน
การเปิ ดใบเช่านั้นเราสามารถเปิ ดได้ท้ งั การเช่าภายในบริ ษทั กันเองระหว่าง Project กับ Project หรื อ
การให้ลูกค้าจากภายนอกนั้นเช่ าทรัพ ย์สิ นของทางบริ ษ ทั ได้ส ามารถตรวจสอบ ติ ดตาม สถานะ
เครื่ องจักรหรื อทรั พย์สิ นที่ เปิ ดให้เช่ า รู ป แบบการคิ ดค่าเช่ าสามารถปรั บ เปลี่ ยนได้เอง เช่ น แบบ
รายวัน รายชัว่ โมง และรายเดือน ในกรณี ที่ทรัพย์สินผูเ้ ช่านั้นเกิดการเสี ยหาย และต้องการส่ งซ่ อมที่
ศูนย์ซ่อมภายใน อาจจะมีการหยุดคิดค่าเช่าหรื อไม่หยุดคิดค่าเช่าได้เช่นกัน

(รู ปที่ 13 ตัวอย่างโมดูล RT)

12.Maintenance
โปรแกรมเกี่ยวกับการซ่ อมบารุ งทรั พย์ สิน สามารถลงบันทึกประวัติการซ่ อม ค่าใช้จ่ายใน
การซ่ อม และการเบิ กจ่ายอะไหล่ ต่างๆเหมาะสาหรับ บริ ษ ทั ฯที่ ใช้ โปรแกรม ERP ก่ อสร้ าง ของ
Mango และมีศูนย์ซ่อมเครื่ องจักร ต้องการเก็บต้นทุน ดูค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุ งทรัพย์สิน

(รู ปที่ 14 ตัวอย่างโมดูล MA)
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้ังของสถานประกอบการ
บริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
บ้ำนเลขที่ 39/27 หมู่บำ้ น ซิ กเนเจอร์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุ งเทพ
10160

3.2ลักษณะการประกอบการและผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด เป็ นบริ ษทั รับออกแบบ ,ติ ดตั้งระบบ
ไฟฟ้ ำและเครื่ องกล

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
โดยบริ ษ ทั จะแบ่ งเป็ นที่ อยู่งำนตำมโครงกำร ซึ่ งระบบควบคุ มงำนบริ ษ ทั จะใช้
โปรแกรม Mango ERP For Construction มำใช้ในกำรบันทึกบัญชี ที่วิศวกรได้ทำกำรเบิก
เงิ นทดรองจ่ำยไปซื้ อของใช้ตำมโครงกำร และจะส่ งหลักฐำนเป็ นบิ ลใบเสร็ จมำให้ทำง
สำนักงำนใหญ่ทำกำรบันทึ กบัญชี โดยจะทำกำรบันทึกบัญชี ต้ งั แต่กำรเบิกเงิ นทดรองจ่ำย
และนำมำตั้งหนี้ เมื่ อมี กำรจ่ำยเงิ นแล้วก็จะนำมำบันทึ กชำระและเครี ยร์ ยอดเงินออกจำก
โปรแกรม Mango ERP For Construction

3.4ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1.4.1 ตำแหน่งงำนที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
นำงสำว จำรุ ภรณ์ ชูจิต ตำแหน่งผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
นำย ปริ ญญำ ฉำกทองคำ ตำแหน่งผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
3.4.2 ลักษณะงำนที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
- บันทึกบัญชีรำยกำรค้ำด้ำนรำยจ่ำย
- บันทึกภำษีซ้ือ ภำษีขำยและภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
- บันทึกและรำยงำนผลผ่ำนโปรแกรม Mango ERP For Construction
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำว อุชุตำ ศิลำอำสน์
นำงสำว นรำธิภำภรณ์ ดีป้อง

ตำแหน่ง พนักงำนบัญชี
ตำแหน่ง พนักงำนบัญชี

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำที่ปฏิบตั ิงำน 16 สัปดำห์เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึง 31 สิ งหำคม 2561

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน

1.ปฏิบัติงานเพือ่ หาหัวข้ อรายงาน
2.เลือกหัวข้ อรายงาน
3.วางแผนรายงาน
4.จัดทารายงาน
5.นาเสนอโครงงาน
(รู ปที่ 15ตำรำงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน)
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษาโดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงาน ผูช้ ่วยด้านบัญชี โดย
ใช้โปรแกรมMango ERP For Construction ซึ่ งโปรแกรมนี้ มีหลายโมดูลที่ใช้ในการจัดทาเกี่ ยวกับ
ธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ าง โดยแต่ละโมดู ลที่ คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายนั้นมี หลักๆ2โมดูลคือ OF
และ AP ในการบันทึกบัญชีแต่ละโมดูลมีเมนูยอ่ ยและมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับบิลใบเสร็ จจากพนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ

แยกประเภทบิลใบเสร็ จและใบกากับภาษี
โมดูล OF

โมดูล AP(เจ้าหนี้)

บันทึกเบิกเงินสดย่อย

ดึงข้อมูลจากบันทึกเงินสดย่อย

บันทึกรายการตามบิลใบเสร็ จที่ได้รับ

บันทึกตั้งหนี้ จากการเบิกเงินสดย่อย

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสาร ใบตั้งหนี้ (AP)
บันทึกชาระเจ้าหนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารและตรวจสอบในการบันทึกข้ อมูล
- ตรวจสอบต้ นฉบับบิลใบเสร็จรับเงิน

(รู ปที่ 15 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน)
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- ตรวจสอบต้นฉบับใบกากับภาษี

(รู ปที่ 16 ตัวอย่างใบกากับภาษี)
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ขั้นตอนที่ 2 การเข้ าโปรแกรม Mango ERP For Construction
 คลิกเข้ าโปรแกรม Mango ERP For Construction
 ใส่ USER ID : ระบุชื่อผูใ้ ช้
 ใส่ Password : ระบุรหัสผูใ้ ช้

(รู ปที่ 17 ภาพแสดงการเข้าโปรแกรม Mango ERP For Construction)
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ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกใบเบิกเงินสดและอืน่ ๆให้ ทาตามขั้นตอนดังต่ อไปนี้
(3.1) เข้า MODULE OF > Transaction > บันทึกใบเบิกเงินสดและอื่นๆ

(รู ปที่ 18 ภาพแสดงการบันทึกใบเบิกเงินสดและอื่นๆ)

(3.2) สร้างเอกสารบันทึกใบเบิกเงินสด

(รู ปที่ 19 ภาพแสดงการสร้างเอกสารบันทึกใบเบิกเงินสดใหม่)
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ขั้นตอนที4่ การเพิม่ รายการบันทึกข้ อมูลตามเอกสารทีไ่ ด้ รับ
(4.1) กดปุ่ ม Append row เพื่อเพิ่มรายการและสามารถเพิ่มรายการได้ตามต้องการ

(รู ปที่ 20 ภาพแสดงการเพิ่มรายการ)

(4.2) กรณี เป็ นรายการที่เป็ นใบกากับภาษีให้เลือกTax Invoice หรื อหากไม่ใช่ไม่ตอ้ งคลิกเลือก

(รู ปที่ 21 ภาพแสดงรายการที่ตอ้ งบันทึกเป็ นใบกากับภาษี)
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ขั้นตอนที5่ ตรวจสอบเอกสารและพิมพ์เอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่ าย
เมื่อบันทึกค่าใช้จ่ายครบถ้วนและตรวจสอบเอกสารให้กดปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
แสดงตัวอย่างสาหรับสั่งพิมพ์เอกสาร

(รู ปที่ 22 ภาพแสดงแบบฟอร์มเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่าย)
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ขั้นตอนที่ 6 บันทึกตั้งหนีใ้ นโมดูล AP โดยดึงข้ อมูลจากฟอร์ มเงินสดย่ อยมากจากโมดูล
OF
(6.1) ดาเนินการ > ตั้งหนี้ > จากการเบิกอื่นๆ> ตั้งหนี้จากใบเบิกอื่นๆ

(รู ปที่ 23 ภาพแสดงการบันทึกตั้งเจ้าหนี้)

(6.2) เลือกตั้งหนี้ อื่นๆ และเลือกค้นหารายการเบิกเงินที่ตอ้ งการตั้งหนี้ที่เลขที่กดปุ่ ม F2 จะปรากฏ
หน้าจอเพื่อให้คน้ หารายการที่มาจากการเบิกอื่นๆ

(รู ปที่ 24 ภาพแสดงการตั้งหนี้จากการเลือกเลขที่ต้ งั หนี้)

(6.3) เมื่อต้องการรายการเบิกเงิน OF ไหนมาตั้งหนี้ให้เลือกที่รายการนั้น OK แล้วจะปรากฏหน้าจอ
การตั้งหนี้ โดยทางผูท้ าต้องทาการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการตั้งหนี้

(รู ปที่ 25 ภาพแสดงการตั้งหนี้จากการตั้ง OF
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ขั้นตอนที่ 7ตรวจสอบเอกสารและพิมพ์เอกสารใบสาคัญตั้งเจ้ าหนี้
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆถูกต้องแล้วจากนั้นเลือกSaveเพื่อทาการบันทึกตั้งหนี้เมื่อ
บันทึกรายการแล้วจะได้เอกสารการตั้งหนี้

(รู ปที่ 26 ภาพแสดงใบสาคัญการตั้งหนี้)
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ขั้นตอนที่ 8บันทึกชาระเจ้ าหนี้
การบันทึกชาระเจ้าหนี้ จ่ายเช็ค/ยืนยันการโอนธนาคารแก่เจ้าหนี้
(8.1) ดาเนินการ > บันทึกการชาระ > ชาระโอนเงิน > บันทึกการยืนยันจ่าย

(รู ปที่ 27 ภาพแสดงขั้นตอนการบันทึกชาระ)

(8.2) ค้นหาข้อมูลเพื่อยืนยันการชาระเจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการค้นหาจากนั้นเลือกรายการที่
ต้องการยืนยันการชาระเจ้าหนี้

(รู ปที่ 28 ภาพแสดงการยืนยันการชาระเจ้าหนี้)
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(8.3) จากนั้นเลือกที่ Paid จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่จะจ่าย

(รู ปที่ 29 ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่จะจ่าย)

(8.4) หน้าจอการตัดจ่ายระบุวนั ที่จ่ายเงิน “Paid Day”
- เลือกวันที่ที่เราต้องการจ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- กดปุ่ ม OK

(รู ปที่ 30 ภาพแสดงการจ่ายระบุวนั ที่จ่ายเงิน
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(8.5) ปุ่ ม Print PL/PV เมื่อต้องการพิมพ์ฟอร์ มการตัดจ่าย

(รู ปที่ 31 ภาพแสดงการพิมพ์ฟอร์มการตัดจ่าย)

ขั้นตอนที่ 9ตรวจสอบเอกสารและพิมพ์เอกสารใบสาคัญจ่ าย
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามเอกสาร จากนั้นเลือก OK เพื่อทาการบันทึกรายการ
ยืนยันจ่ายเจ้าหนี้ เมื่อบันทึกรายกรแล้วจะปรากฏเลข PL/PV สามารถพิมพ์เอกสารใบยืนยันจ่าย
เจ้าหนี้ได้ที่ Print PV/PL

(รู ปที่ 32 ตัวอย่างการชาระเจ้าหนี้)
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาในแผนกผูช้ ่ วยฝ่ ายบัญชี ทาให้
ได้รับประสบการณ์ ในการทางานและความรู ้ต่างๆในด้านการบัญชี โดยในการปฏิ บตั ิงานนั้นได้มี
การให้ใช้โปรแกรม Mango ERP For Constructionสามารถช่ วยให้การปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ
รับเหมาก่อสร้างนั้นสะดวกรวดเร็ วและใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดย

สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
- ทาให้ทราบถึงระบบการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี สาหรับธุ รกิจรับออกแบบและติดตั้ง
บริ ษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
- ท าให้ ท ราบถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านด้ า นการบัญ ชี โ ดยการใช้ โ ปรแกรม Mango ERP For
Construction
- ทาให้ทราบถึงแหล่งที่มาที่ไปของเอกสารได้อย่างครบถ้วน
- ได้เรี ยนรู ้การทางานจริ งและสามารถนาความรู ้ที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางานได้

5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
- เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี มีหรื การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ มีความส่ งให้ล่าช้า ทาให้การ
บันทึกบัญชีไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ขณะปฏิ บ ตั ิ งานทางบัญ ชี โดยใช้โปรแกรมMango ERP For Construction โดยขาดความ
เข้าใจในการใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ไอที

5.1.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงงาน
- ควรมีการกาหนดระยะเวลาส่ งเอกสารล่วงหน้าและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการ
บันทึกบัญชี
- ควรมี พ นัก งานที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการสอนการใช้โปรแกรม Mango ERP For
Construction และมีคนที่เชี่ยวชาญดูแลอุปกรณ์ไอที
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-

เรี ยนรู้ในการการปฏิบตั ิงานจริ งในบริ ษทั ที่ทางานด้านบัญชี
เรี ยนรู้การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รู ้จกั ปรับตัวเข้าหาบุคคลอื่นและการอยูร่ ่ วมกับคนอื่นในบริ ษทั
ทาให้เรารู ้ จกั รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบการตรงต่อเวลาใน
การทางาน
- ได้เรี ยนรู้การนาบัญชีไปใช้ในชีวิตจริ งและวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตได้เรี ยนรู้
การนาบัญชีไปใช้ในชีวติ จริ งและวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- คณะผูจ้ ดั ทาไม่มีประสบการณ์ ในใช้โปรแกรมMango ERP For Construction จึงทาให้
ต้องปรับตัวและเรี ยนรู้
- คณะผูจ้ ดั ทาไม่เข้าใจขั้นตอนการทางานทาให้เกิดการปฏิบตั ิงานล่าช้าและผิดพลาด
- คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ใช้โปรแกรม Excel ในการประกอบการปฏิ บตั ิงานแต่
คณะผูจ้ ดั ทา มีความรู ้ดา้ นการใช้โปรแกรมนี้นอ้ ยเกินไป

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- สังเกตวิธีการใช้จากพี่เลี้ ยงพนักงานในบริ ษทั หรื อ สอบถามและเรี ยนเรี ยนจากคู่มือ
โปรแกรม Mango ERP For Construction
- จดบันทึกในสิ่ งที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงาน
- ศึกษาหาข้อมูลผ่านทาง Google เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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หมวดรู ปภาพ
1. ภาพบรรยากาศการทางานภายในบริ ษทั

(รู ปที่ 33 ภาพบรรยากาศการทางานภายในบริ ษทั )

1. ระหว่างการฝึ กงานก็จะมีพี่ๆค่อยสอนตลอดไม่เข้าในตรงไหนเราสามารถสอบถามเขาได้

(รู ปที่ 34 ระหว่างการฝึ กงานก็จะมีพี่ๆค่อยสอนตลอดไม่เข้าในตรงไหนเราสามารถสอบถามเขาได้)
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3. การทางานด้วยโปรแกรม Mango ERP For Construction

( รู ปที่ 35 การทางานด้วยโปรแกรม Mango ERP For Construction)

2. ตรวจสอบเอกสารและจัดเรี ยงเข้าแฟ้ ม

(รู ปที่ 36 ตรวจสอบเอกสารและจัดเรี ยงเข้าแฟ้ ม)

