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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
บริษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั เป็นบริษทัรับออกแบบ ,ติดตั้งระบบ

ไฟฟ้ำและเคร่ืองกล โดยบริษทัจะแบ่งงำนเป็นโครงกำร 
คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยต ำแหน่งผูช่้วยฝ่ำยบญัชี ปัญหำท่ีพบ คือ กำรท่ีวศิวกรและผูท้  ำ

บัญชีมีควำมไม่เข้ำใจตรงกัน โดยวิศวกรสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์หรือสินทรัพย์เพื่อประกอบกำร
ปฏิบติังำนเม่ือซ้ืออุปกรณ์หรือสินทรัพยท์  ำให้ผูท้  ำบญัชีตอ้งบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือแยกประเภท
สินทรัพยแ์ต่ผูท้  ำบญัชีไม่สำมำรถระบุสินทรัพยน์ั้นไดอ้ำจมีสินทรัพยห์รืออุปกรณ์สูญหำยหรือไม่
ตรงตำมท่ีไดส้ั่งซ้ือไวแ้ละไม่สำมำรถระบุไดว้่ำมำจำกไหนจึงมีกำรน ำโปรแกรมMango ERP For 
Construction  มำช่วยสนับสนุนกับธุรกิจงำนประเภทน้ีซ่ึงสำมำรถช่วยในกำรแยกประเภทของ
สินทรัพย ์หรือระบุว่ำมำจำกใครท่ีไหนสำมำรุระบุได้โดยกำรมีกำรให้วิศวกรบนัทึกเขำ้มำไวใ้น
ระบบและให้ผูท้  ำบญัชีสำมำรถตรวจสอบหรือเช็คได้ว่ำใครเป็นคนสั่งหรือใครเป็นคนซ้ือโดย
วศิวกรสำมำรถบนัทึกเพื่อใหเ้ขำ้ใจตรงกนักบัผูท้  ำบญัชีไดอ้ยำ่งมีระบบและชดัเจน 

วตัถุประสงค์ 

1.2.1เพื่อศึกษำระบบกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบญัชี ส ำหรับธุรกิจรับออกแบบ  

และติดตั้ง บริษทั พี.เอม็.แพลนเนอร์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 

1.2.2 ศึกษำกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบญัชีโดยกำรใชโ้ปรแกรม Mango ERP For Construction  

ขอบเขตของโครงงำน 

1.1.1 รวบรวมขั้นตอนกำรบนัทึกบญัชี 
1.1.2 อธิบำยเก่ียวกบัโปรแกรม Mango ERP For Construction   
1.1.3 ท ำใหท้รำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั พี.เอม็.แพลนเนอร์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.2.1 ท ำให้ทรำบถึงระบบกำรปฏิบติังำนด้ำนกำรบญัชี ส ำหรับธุรกิจรับออกแบบ และ
ติดตั้ง บริษทั พี.เอม็.แพลนเนอร์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 

1.2.2 ท ำให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชีโดยกำรใช้โปรแกรม Mango ERP For 
Construction  

1.2.3 ท ำใหท้รำบถึงแหล่งท่ีมำท่ีไปของเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้น 

1.2.4 ไดเ้รียนรู้กำรท ำงำนจริงและสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีเรียนมำประยกุตใ์ชก้บักำรท ำงำนได ้
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

จากมาตรฐานของสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองประมาณการหน้ีส้ิน 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน หมายถึงรายการขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ีโดยไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่หน้ีส้ินท่ีอาจเกิดข้ึนไวด้งัน้ี 

(ก) ภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจาก เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงจะรู้วา่ภาระผกูพนั ดงักล่าวมีอยูจ่ริง
ก็ต่อเม่ือได้รับการยืนยนัจาก การเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนของเหตุการณ์ใน อนาคตอย่างน้อยหน่ึง
เหตุการณ์ ซ่ึงเหตุการณ์ ในอนาคตตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่มีความ แน่นอนในขณะนั้นและกิจการไม่
สามารถ ควบคุมเหตุการณ์ดงักล่าวไดท้ั้งหมด            

(ข) ภาระผูกพนัในปัจจุบันซ่ึงเกิดข้ึน จากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รับรู้เป็นหน้ีสิน ได ้
เน่ืองจากยงัไม่เขา้ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี             

1. มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อช าระภาระผกูพนันั้น             

2. กิจการไม่สามารถวดัมูลค่าภาระ ผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ             

จากความหมายของหน้ี ส้ินท่ีอาจเกิดข้ึนจึงสามารถสรุปลักษณะของหน้ี ส้ินท่ีอาจเกิดข้ึน
ประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี             

1. มีความน่าจะเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนในอนาคต             

2. เป็นหน้ีส้ินท่ีอาจก าหนดมูลค่าไดแ้น่นอนหรือไม่อาจก าหนดมูลค่าไดแ้น่นอน             

3. หน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนน้ีตอ้งเกิดจากเหตุการณ์หน่ึงในอดีตหรือปัจจุบนัและมีมูลเหตุท่ีอาจ
เช่ือถือไดว้า่อาจเกิดหน้ีสินข้ึนได ้
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แนวคดิเกีย่วกบัหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ มาตรฐานฉบับที ่37 
การประเมินหน้ีสินของกิจการเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการวิเคราะห์ถึงการเติบโตและ 

ความสามารถในการอยูร่อดของกิจการ กิจการอาจก่อหน้ีสินโดยมีความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนักิจการ
บางแห่งอาจก่อหน้ีสินเพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงาน บางแห่งอาจก่อหน้ีสินซ่ึงเป็นผลมาจากการ 
ตดัสินใจในการจดัหาเงิน ซ่ึงการก่อหน้ีสินทั้ง 2 ประเภทนั้นเป็นหน้ีสินท่ีปรากฏในงบดุลแต่ยงัมี
หน้ีสินบางส่วนท่ียงัไม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้รายการ ณ วนัท่ีในงบดุล ท าให้ผลกระทบของรายการ
นั้นยงัไม่ปรากฏอยูใ่นงบดุลแต่อยา่งใด หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง รายการขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี    

1. ภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงจะรู้ว่าภาระผูกพนัดงักล่าวมีอยูจ่ริง ก็
ต่อเม่ือได้รับการยืนยนัจากการเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนของเหตุการณ์ในอนาคตอย่างน้อยหน่ึง
เหตุการณ์ ซ่ึงเหตุการณ์ในอนาคตตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอนในขณะนั้นและกิจการไม่
สามารถควบคุมเหตุการณ์ดงักล่าวไดท้ั้งหมด  
 2. ภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหน้ีสินได ้
เน่ืองจากยงัไม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้หน้ีสินในงบดุลตามมาตรฐานการบญัชี ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี    

(2.1)  มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออก จาก
กิจการเพื่อช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั    
(2.2)  มูลค่าของภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระนั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ    

แม่บทการบญัชีไดแ้บ่งระดบัความแน่นอนท่ีเหตุการณ์อาจเกิดข้ึนเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  
1.ความไม่น่าเป็นไปได ้(Remote) คือ ระดบัท่ีเหตุการณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย   
2.  ความเป็นไปได้พอควร (Reasonably Possible) คือ ระดบัท่ีเหตุการณ์ในอนาคตน่าจะ

เกิดข้ึนโดยมีระดบัความน่าจะเป็นต ่าากว่า “ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่” แต่สูงกว่า “ความไม่น่า 
เป็นไปได”้   

3.  ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ (Probable) คือ ระดบัท่ีเหตุการณ์ในอนาคตน่าจะเกิดข้ึน
ค่อนขา้งแน่   

กิจการตอ้งประมาณการจ านวนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและบนัทึกเป็นประมาณการหน้ีสิน 
หากรายการดงักล่าวเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี   

1.  กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่วา่ภาระผกูพนันั้นจะเป็น
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน  

2.  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ต่อกิจการเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัดงักล่าว และ  
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3.  สามารถวดัมูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ  รายการหน้ีสินท่ีอาจข้ึนท่ีตอ้ง
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการจะมี ความน่าจะเป็นในระดบัความเป็นไปได้
พอควรโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ืองการประมาณ การหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนไดก้ าหนดใหต้อ้งมีการเปิดเผยรายการ หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี     

-  ลกัษณะของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้     
-  ปัจจยัของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ท่ีอาจกระทบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต     
-  ประมาณจ านวนผลกระทบทางการเงินหรือระบุเหตุท่ีท าให้ ไม่สามารถประมาณ                

จ  านวนเงิน 

อยา่งไรก็ตาม กิจการตอ้งประเมินสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อก าหนดวา่ความน่าจะ เป็น
ของเหตุการณ์หรือรายการได้เพิ่มข้ึนจนถึงระดบัความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะท าให้สูญเสีย 
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือไม่  กล่าวคือ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนไปหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอาจมีการเปล่ียนระดบัความน่าจะเป็นจนถึงระดบัความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ 
สูญเสียทรัพยากร นัน่คือภาระผกูพนัของกิจการเกิดข้ึนแลว้และกิจการสามารถประมาณมูลค่าภาระ 
ผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ระบบสารสนเทศการบัญชี 

 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศการจดัการขององคก์ร มี
หนา้ท่ีในการบนัทึกรายการคา้น าเสนอขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตรา เพื่อผูบ้ริหารสามารถ
น าไปใชใ้นการวางแผนและควบคุม แต่ปัจจุบนัระบบสารสนเทศทางการบญัชีขยายครอบคลุมไป
ถึงการจดัเก็บขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตรา ซ่ึงอาจช่วยเพิ่มค่าให้แก่ธุรกิจไดใ้นภายหน้า ค า
จ  ากดัความของค าวา่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีจึงไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตอยูแ่ค่การบญัชีการเงิน
แต่รวมถึงการบญัชีบริหาร จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีผูใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

 พลพธู ปิยวรรณ และสุภาพร เชิงเอ่ียม ได้ให้ความหมายไวว้่า ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี หมายถึง เป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศขององค์กรท่ีเก็บรวบรวมประมวลผลขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินตรา และขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตราจากระบบงานย่อยต่างๆ ขององค์กร และ
ส่ือสารขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีรวบรวมไดไ้ปยงัผูใ้ชทุ้กคนในองคก์ร 
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พลพธู ปียะวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม ไดส้รุปความหมายของโปรแกรม ERP ไวเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

 1.โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อท างานในสภาพแวดลอ้มแบบลูกข่าย-แม่ข่าย 

 2.เช่ือมต่อกระบวนการทางธุรกิจภายในองคก์ร 

 3.ประมวลผลรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน  

 4.ใชฐ้านขอ้มูลรวมขององคก์รเพียงฐานขอ้มูลเดียวท่ีเก็บขอ้มูลเขา้แต่ละช้ินเพียงคร้ังเดียว 

 5.ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลไดท้นัที 

 6.ในบางกรณีโปรแกรม ERP ท  าให้ผูใ้ช้สามารถเช่ือมต่อการประมวลผลขอ้มูลกบัการ
วางแผน เช่นการวางแผนการผลิต 

 7.โปรแกรม ERP บางตวัสามารถรองรับสกุลเงินหลากหลายได้ และสามารถน าเสนอ
ขอ้มูลไดห้ลายภาษา 

 8.โปรแกรม ERP บางตวัน าเสนอขอ้มูลเป็นชุดตามประเภทธุรกิจ (Industry Solution) 

 9.โปรแกรม ERP บางตัวมี  Customizing Tool Kit ท่ี ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถปรับเปล่ียน
โปรแกรมไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วข้ึนดว้ยตวัเอง โดยผูข้ายโปรแกรม ERP นั้นไม่ตอ้งแกไ้ขรหัส
ตน้ฉบบั 

ERP Software 

ส าหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผูใ้ชง้านดา้นบญัชีในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัจะใช้รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีเป็นตน้แบบ เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ียอมรับของนกัวิจยั
จ  านวนมากในการประยกุตใ์ชเ้พื่อท าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชใ้นองคก์รโดยตวั
แปรตามในงานวิจยัน้ี คือพฤติกรรมการยอมรับการใช้งาน ERP Software โดยพฤติกรรมการตั้งใจ
หรือเจตนาท่ีจะใช้ระบบ ERP Software ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึง ERP Software มีพื้นฐาน
ระบบการประมวลผลขอ้มูลและมีการด าเนินการเพื่อทดแทนระบบเดิมท าให้ถูกคาดหวงัให้บงัคบั
ใช ้ซ่ึงโดยส่วนใหญ่รูปแบบการใชง้าน ERP Software จะมีทั้งการบงัคบัใชแ้ละการตดัสินใจใช ้การ
บงัคบัใชเ้ป็นระดบัพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใชง้านนั้นอาจกลายเป็นความสมคัร
ใจไดเ้ม่ือพบวา่การใชง้านง่ายและไดรั้บประโยชน์ 
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สาเหตุที่กิจการต่างๆ หันมาใช้ ERP Softwareคือตลาดของโปรแกรม ERP แสดง
แนมโนม้ของการเติบโตอยา่งมากและต่อเน่ืองจากงานวจิยัของ AMR Research (2007) พบวา่รายได้
ของตลาด ERP Software มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ และยงัพบวา่ ซอฟต์แวร์ ERP ท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด คือ SAP ของบริษทั SAP AG จ  ากดั ประเทศเยอรมนั รองลงมาคือ Oracle ของบริษทั 
Oracle Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เม่ือกิจการหน่ึงในประเภทธุรกิจเดียวกนัน าโปรแกรม ERP มาใช้ และประสบผลส าเร็จ 
ธุรกิจอ่ืนๆ มีแนวโนม้ท่ีจะเลียนแบบ โดยการน าโปรแกรม ERP ตวัเดียวกนัมาใชเ้พื่อลดความเส่ียง 
เม่ือมีผูใ้ช้แลว้ประสบความส าเร็จ ธุรกิจท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีคลา้ยคลึงกนัก็น่าจะประสบ
ความส าเร็จไดด้ว้ย แต่การเป็นผูน้ าไม่ใช่ส่ิงดีเสมอไป ผูต้ามมกัมีโอกาสไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
และความผดิพลาดของผูน้ าเสนอมา 

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัขององคก์รธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท า
ให้องค์กรธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อลดการสูญเสีย
ทรัพยากรขององคก์ร เช่น เงินทุน ทกัษะ เวลา ก าลงัคน และทรัพยากรอ่ืนๆ และเพื่อเป็นองคก์รท่ีมี
ความยืดหยุ่นจึงตอ้งมีการพฒันาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดการบริหาร
จดัการการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไดผ้ล เพราะองคก์รธุรกิจในปัจจุบนัไดก้า้วเขา้สู่ยุค ขอ้มูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพื่อ
เตรียมวางแผนไวล่้วงหน้าท าไดย้าก ดงันั้น ธุรกิจจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้จึงตอ้ง
อาศยัการท าความเขา้ใจร่วมกนัในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ความสามารถของผูบ้ริหาร รวมไปถึง
ความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร จึงจะท าให้องค์กรสามารถบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

Enterprise Respurce Planning (ERP)หมายถึงระบบการวางแผนทรัพยากรรวมของ
องคก์ร คือ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีรวบรวมระบบสารสนเทศต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองคก์รให้
อยู่บนฐานขอ้มูลเดียวกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 
ทัง่ทั้งองคก์ร 

ระบบบัญชีคือระบบท่ีออกแบบมาเพื่อให้บริษทัสามารถจดัเก็บขอ้มูลเช่น เอกสารการ
โอนเงิน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไวเ้ป็นหมวดหมู่เรียงล าดับวนัท่ี เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และ
สะดวกในการท่ีจะทราบตน้ทุนและกาไรของบริษทั 
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ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable: AP) คือ กระบวนการทางบญัชีหลงัมีการซ้ือ
สินคา้หรือบริการและเม่ือหน้ีครบก าหนด ส่งรายการหน้ีให้ฝ่ายการเงิน เพื่อ ด าเนินการขั้นตอน
ต่างๆ ทางการเงิน ตั้งแต่รับวางบิลเตรียมจ่ายให้เจา้หน้ีจ่ายโดยเงินสด, เช็คและการโอนเงินผ่าน
ธนาคารควบคุมการจ่ายเงินช าระหน้ีให้เจา้หน้ีอยา่งถูกตอ้งรวมถึงช่วยในการจดัการเก่ียวกบั ขอ้มูล
ต่างๆ (Data) ของเจา้หน้ีเช่น วงเงินเครดิต (Credit Limit), เง่ือนไขการช าระเงิน (Terms of Payment) 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ช่วยใหท้ราบถึงสถานะของหน้ีสิน (Aging) ท่ีมีอยูก่บั เจา้หน้ี
แต่ละรายแสดงประวติัการซ้ือสินค้า มีรายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย, ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53, Payment 
Voucher เป็นตน้โดยสามารถน า ขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์กระแสเงินสดออกจากบริษทัและออก
รายงานใหก้บัผูบ้ริหาร 

บันทึกการตั้งเจ้าหนี้ คือ เม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการซ้ือเช่ืออ่ืนๆได้รับเครดิตกบัผูข้ายเช่น
เครดิต 30, 60 วนัและท าการตั้งเจา้หน้ีเพื่อควบคุมการ์ดเจา้หน้ีรายละเอียดการตั้งหน้ีดงัน้ี 
 - บนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆของกิจการท่ีตอ้งการใหมี้ผลต่อการ์ดเจา้หน้ี 
 - สามารถอา้งอิงเอกสารจากใบสั่งซ้ือเพื่อบนัทึกการตั้งเจา้หน้ีอ่ืนๆ 
 - สามารถก าหนดวนัจ่ายช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีได ้
 - สามารถตั้งหน้ีแบบมีใบก ากบัภาษีและไม่มีใบก ากบัภาษี 

จ่ายช าระหนี้  คือ เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาจ่าย จากรายการตั้ งเจ้าหน้ีหรือค่าใช้จ่าย
ประจ าวนัสามารถแบ่งตามการ ช าระได ้2 ประเภท รายละเอียดการช าระหน้ีดงัน้ี 
 - จ่ายช าระโดยดึงรายการจากการตั้งการ์ดเจา้หน้ีตอ้งงมีการตั้งเจา้หน้ี 
 - จ่ายช าระแบบไม่ตั้งหน้ีหรือค่าใชจ่้ายประจ าวนัจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดรายการท่ีตอ้งการ 

การน าโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบัญชีมาใช้ในระบบบัญชี 

 การออกแบบระบบบญัชีในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบญัชีมาใช้ในการวางระบบบญัชีตั้งแต่ระบบบญัชีขนาดเล็กไปจนถึงระบบท่ีมี
ความยุงยากซบัซ้อน รวมทั้งระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป ระบบลูกหน้ีการคา้ ระบบเจา้หน้ีการคา้ 
ระบบสินคา้คงเหลือ ระบบเงินเดือน ระบบตน้ทุน ระบบสินทรัพยถ์าวร ระบบเงินสดรับและระบบ
เงินสดจ่าย เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมรายการคา้ ประมวลผลไปจนกระทัง่การออกรายงาน 
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การน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบญัชีมาใช้ในงานบญัชี จะท าให้การท าบญัชีสะดวกรวดเร็ว 
เพราะนักบัญชีเพียงแต่บนัทึกรายการค้าในสมุดรายการขั้นต้นและท าตามขั้นตอนท่ีโปรแกรม
แนะน าเท่านั้น จากนั้นก็สามารถสั่งใหแ้สดง/พิมพร์ายงานหรืองบต่างๆตามตอ้งการไดท้นัทีไม่วา่จะ
เป็น บญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงิน เป็นตน้ 

ความหมายของโปรแกรมบัญชี 

โปรแกรมทางการบญัชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บงาน
ดา้นบญัชีโดยเฉพาะ มีหนา้ท่ีบนัทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเก่ียวกบรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน โดย
เร่ิมตั้งแต่การลงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท และสรุปผล
รายการคา้ออกมาในรูปของงบ 
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โปรแกรม Mango ERP For Construction 

โปรแกรมMango ERP For Construction คือ โปรแกรมท่ีตอบโจทย์ให้กับธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบติัการภายในองค์กร รวบรวมงานหลกัต่างๆ ในบริษทัได้
ทั้ งหมด โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ ส่วนควบคุมบญัชีงาน
ก่อสร้างและการเงิน รวมถึงส่วนควบคุมการบริหารโครงการ เช่ือมโยงทุกระบบงานไวด้ว้ยกนั เพื่อ
ช่วยให้การวางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ไปจนถึงทรัพยากรขององค์กร เพิ่ม ก าไร ลดรายจ่าย 
เวลา และขั้นตอนการท างาน อพัเดตขอ้มูลแบบ Real Time  

บริษัท พี.เอ็ม.แพลนเนอร์แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากัด เป็นธุรกิจเก่ียวกับการรับออกแบบ 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล โดยบริษทัจะแบ่งเป็นโครงการอยูต่ามไซน์งานซ่ึงบริษทัจะใชง้าน
โปรแกรม Mango ERP For Construction มาช่วยในการควบคุมระบบการท างานของธุรกิจประเภท
รับเหมาก่อสร้างโดยโปรแกรมน้ีสามารถตอบโจทยต์ามท่ีบริษทัตอ้งการไดดี้โปรแกรมน้ีจะท าให้
ผูท้  าบญัชีสามารถเขา้ใจระบบการท างานให้สอดคลอ้งกบัวิศวกรไดแ้ละท างานร่วมกนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปรแกรมน้ีจะแบ่งประเภทเป็นโมดูลดว้ยกนัผูท้  าบญัชีสามารถน าโมดูลมาใชใ้นการ
ท าบญัชีไดโ้ดยเราจะน าเสนอโมดูลท่ีผูท้  าบญัชีสามารถตรวจสอบและใชง้านในบริษทั ซ่ึงแบ่งเป็น3
ประเภทได้แก่OF, APโมดูลเหล่าน้ีจะช่วยในการบนัทึกบญัชีในส่วนต่างๆ ง่ายข้ึนและในแต่ละ
โมดูลจะท างานไม่เหมือนกนัแบ่งเป็นการท างานแต่ละแผนก 

 

 

(รูปที ่1 ตวัอย่างหน้าโปรแกรมMango ERP For Construction) 
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(รูปท่ี2 แผนผงัโครงสร้างโปรแกรม Mango ERP For Construction) 
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1.BIDDING SYSTEM(BD) 
โมดูลBidding System ใน โปรแกรม ERP ก่อสร้าง เป็นโมดูลบริหารการประมูลโครงการ 

ท่ีตอ้งการควบคุมการก่อสร้างให้อยูใ่นงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็นรายโครงการ 
เปรียบเทียบตน้ทุนโครงการกบังบประมาณท่ีตั้งไว ้โดยเป็นการน า BOQ ของแต่ละโครงการเขา้
ระบบ เพื่อท่ีจะควบคุมการท างานส าหรับแต่ละโครงการนั้น ๆ 

BOQ (Bill of Quantity)เป็นบัญชีที่แสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วย
ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณวสัดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วย
ของวสัดุและแรงงาน โดยใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา หรือ เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบราคาผูรั้บเหมา ตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หรือ ใชเ้ป็นขอ้มูลตรวจสอบปริมาณงานท่ี
ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามจ านวน หรือ คุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือไม่ ในการท า BOQใน
ระบบ "ERP ก่อสร้าง" สามารถท าการคียต์รงเขา้โปรแกรม หรือสามารถน า BOQ ท่ีเป็น File Excel 
ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นแลว้ ท าการ Import เขา้โปรแกรมไดเ้ลย เพื่อท่ีโปรแกรมจะดึงขอ้มูลไปสรุปใน
ส่วนของหนา้ PM 

 

(รูปท่ี 3 ตวัอยา่งโมดูล BD) 

2. Office Service System (OF) 
 โมดูลนี ใชส้ าหรับท าเอกสาร ของแผนก หรือโครงการ มุ่งเน้นให้แต่ละส่วนงาน สามารถ
ท างานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้และส่งต่อขอ้มูลให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น แผนกบัญชี แผนก
การเงิน แผนกจัดซ้ือ แผนกประมาณราคา โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ ระบบบริหารส านักงาน
(Office Service System) เป็นระบบการท างานเพื่อบนัทึกใบเบิกเงินสดและอ่ืนๆ ,บนัทึกรับวางบิล
ผูรั้บเหมา  , บนัทึกใบขอซ้ือ 

 

(รูปท่ี 4 ตวัอยา่งโมดูล OF) 
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3. Purchase Order System (PO) 

โมดูลบริหารจัดซ้ือ/จัดจ้าง Purchase Order System เป็นการบันทึกรายการส่ังซ้ือสินค้า 
วตัถุดิบ อะไหล่ เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ ซ่ึงเม่ือการบนัทึกการสั่งซ้ือสินคา้แลว้ สามารถน าใบสั่ง
ซ้ือไปอ้างอิงใบรับสินค้าได้ เม่ือเข้าไปในระบบ จะสามารถเรียกข้อมูลเจาะลึกลงไปได้ถึง
รายละเอียดในแต่ละส่วน แต่ละขั้นตอนของงาน สามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างง่ายดาย และออก
เอกสารรายงาน ไดอ้ยา่งหลากหลายและครบถว้นสามารถท าการรับของไดผ้่านมือถือ Application 
PO Receive  ระบุ Location สถานท่ีตรวจรับของผ่านระบบ GPS ตรวจสอบสถานการณ์รับของ 
(ของท่ีก าลงัจะมาส่ง , ของท่ีรับไปแล้ว , ของท่ียงัรับไม่ครบ) ที่สุดของโปรแกรมคุมต้นทุน เพื่อ
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

 

(รูปท่ี 5 ตวัอยา่งโมดูล PO) 

4. Accounts Payable System(AP) 

โมดูลบัญชีเจ้าหนี้ เป็นระบบบัญชีที่เหมาะกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ง่ายต่อการบันทึก
บัญชี เหมาะส าหรับตรวจสอบรายการซ้ือสินค้า และเจ้าหน้ี มีขั้นตอนการท างานท่ีไม่ซ ้ าซ้อน
สามารถแสดงรายงานต่างๆ ผ่าน ระบบ บัญชี ก่อสร้าง ERP ตามท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตอ้งการ 
รวมทั้งสามารถ ดูสถานะ การบนัทึกรายการบญัชี แต่ละรายการไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว 

 

(รูปท่ี 6 ตวัอยา่งโมดูล AP) 

 

 

https://www.mangoconsultant.com/th/products/optional/application
https://www.mangoconsultant.com/th/products/optional/application
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5.Fix Asset System (FA) 

โมดูลบริหารทรัพย์สิน Fixed Asset (FA) System เป็นโมดูลที่ใช้บริหารจัดการข้อมูล
รายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท โดยจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีใชง้านอยูแ่ละไม่ไดใ้ช้
งานแลว้ ซ่ึงบริษทัสามารถน าขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีมีอยูม่าวเิคราะห์ประกอบการตดัสินใจไดปั้จจุบนัได้
พฒันาให้มีระบบตรวจนบัทรัพยสิ์น ผา่นมือถือ Application Fix Asset Counting ระบบน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของ โปรแกรมบัญชีก่อสร้างMango ERP 

 

(รูปท่ี 7 ตวัอยา่งโมดูล FA) 

6.Inventory control system(IC) 

ERP ก่อสร้าง มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) ส าหรับบริหาร
วสัดุในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพท าใหท้ราบยอดคงเหลือของวสัดุไดอ้ยา่งทนัเวลา และ
มีการบริหารควบคุมวสัดุ สามารถวางแผนล่วงหน้าการใช้วสัดุ แบ่งเป็นพื้นท่ีต่าง ๆ ได้วางแผน
ปริมาณการใช้งาน และเปรียบเทียบกบัการเบิกใช้จริง มีรายงานติดตามวสัดุคา้งส่ง ในแต่ละใบสั่ง
ซ้ือ สรุปวสัดุท่ีสั่งซ้ือแลว้ เป็นหมวดหมู่เปรียบเทียบกบัวสัดุท่ีรับแลว้ตาม PO ไดส้ามารถท าใบเบิก
วสัดุ หรือโอนวสัดุไปให้โครงการอ่ืน ๆ ได ้มีรายงานแสดงวสัดุคงเหลือ และรายงานในรูปแบบอ่ืน 
ๆ เพื่อใชใ้นการบริหารคลงัวสัดุ 

 

(รูปท่ี 8 ตวัอยา่งโมดูล IC) 

 

https://www.mangoconsultant.com/en/products/optional/application
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7. Account Receivble system (AR) 

โปรแกรม รับ เหมา ก่อสร้าง เป็นระบบที่จ าเป็นต่อธุรกิจอย่างมาก เพราะช่วยในการ
รวบรวมลูกหน้ีทั้งหมดของธุรกิจ แสดงยอดลูกหน้ีคงคา้ง และ ยอดลูกหน้ีท่ีมีการช าระแลว้ แสดง
ลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระแลว้ให้เราไดท้ราบ สามารถตรวจสอบลูกหน้ีคงเหลือตามอายุลูกหน้ี หรือ
ตรวจสอบลูกหน้ีรายตัวระบบสามารถดึงข้อมูลส าหรับการตั้ งหน้ี (ลูกหน้ี) ได้จากใบแจ้งหน้ี 
(Invoice) ท าให้ได้รายการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ต้องบันทึกรายการใหม่ ข้อมูลจากการตั้ งหน้ี 
(ลูกหน้ี) ท่ีจดัท ารายงานภาษีขาย และสามารถจดัพิมพร์ายงานออกมาตรวจสอบความถูกตอ้งไดทุ้ก
เวลา 

 

(รูปท่ี 9 ตวัอยา่งโมดูล AR) 

 

8. General Ledger system (GL) 

โมดูลบญัชีก่อสร้างท่ีใช้ส าหรับ รายการปรับปรุงบญัชี บนัทึกค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์เก็บ
ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีโอนมาจากระบบงานอ่ืน ๆ เช่น ระบบเจา้หน้ี (AP) ระบบลูกหน้ี (AR) ระบบ
คลงัสินคา้(IC) ระบบบริหารสินทรัพย ์(FA) เป็นตน้ ประมวลผลปิดบญัชี การออกรายงานทางการ
เงินต่าง ๆ และ การสร้างงบการเงินดว้ยตวัเอง 

 

(รูปท่ี 10 ตวัอยา่งโมดูล GL) 
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9.Search Employee system 

โมดูลSearch Employee System (SE) จากโปรแกรมก่อสร้าง ERP มีการก าหนดสิทธิการ
เขา้ใชง้านใน Module ต่างๆของโปรแกรม รวมทั้งการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของพนกังานดว้ย โดยผูท่ี้จะ
เขา้ใชง้านใน Module SE ตอ้งเป็น Admin หรือ ผูท่ี้มีสิทธิเขา้ใชง้านใน Module SE เท่านั้น 

 

(รูปท่ี 11 ตวัอยา่งโมดูล SE) 

 

10. Project ManaGement system 

PROJECT MANAGEMENT SYSTEM ใน  โปรแกรมอีอาร์พี ก่ อส ร้าง ใช้ส าห รับ
บริหารงานก่อสร้าง หรือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้
อยู่ในงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็นรายโครงการ เปรียบเทียบตน้ทุนโครงการกบั
งบประมาณท่ีตั้งไว ้สามารถสรุปรายงานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนโครงการ การสั่งซ้ือวสัดุ 
การสั่งจ้าง รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่าง REALTIME โดยไม่ต้องท าการปิดงบการเงิน หรือ 
POST รายการบญัชีช่วยผูบ้ริหารโครงการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการไดอ้ยา่งสะดวก 
และรวดเร็ว ลดการซ ้ าซอ้นของงานในบริษทั ควบคุมงบประมาณไดอ้ยา่งละเอียด 

 

(รูปท่ี 12 ตวัอยา่งโมดูล PM) 
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11.Rental (RT) 

โมดูลเช่าทรัพย์สินภายใน (Internal Charge) ส่วนหน่ึงของ โปรแกรม Construction ใน
การเปิดใบเช่านั้นเราสามารถเปิดไดท้ั้งการเช่าภายในบริษทักนัเองระหวา่ง Project กบั Project หรือ
การให้ลูกค้าจากภายนอกนั้นเช่าทรัพยสิ์นของทางบริษทัได้สามารถตรวจสอบ ติดตาม สถานะ
เคร่ืองจกัรหรือทรัพยสิ์นท่ีเปิดให้เช่า รูปแบบการคิดค่าเช่าสามารถปรับเปล่ียนได้เอง เช่น แบบ
รายวนั รายชัว่โมง และรายเดือน ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นผูเ้ช่านั้นเกิดการเสียหาย และตอ้งการส่งซ่อมท่ี
ศูนยซ่์อมภายใน อาจจะมีการหยดุคิดค่าเช่าหรือไม่หยดุคิดค่าเช่าไดเ้ช่นกนั 

 

 

(รูปท่ี 13 ตวัอยา่งโมดูล RT) 

 

12.Maintenance 

โปรแกรมเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน สามารถลงบนัทึกประวติัการซ่อม ค่าใชจ่้ายใน
การซ่อม และการเบิกจ่ายอะไหล่ต่างๆเหมาะส าหรับบริษทัฯท่ีใช้ โปรแกรม ERP ก่อสร้าง ของ 
Mango และมีศูนยซ่์อมเคร่ืองจกัร ตอ้งการเก็บตน้ทุน ดูค่าใชจ่้ายการซ่อมบ ารุงทรัพยสิ์น 

 

(รูปท่ี 14 ตวัอยา่งโมดูล MA) 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั พี.เอม็.แพลนเนอร์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 

บำ้นเลขท่ี 39/27 หมู่บำ้น ซิกเนเจอร์ ถนนกลัปพฤกษ์  แขวงบำงแค  เขตบำงแค  กรุงเทพ 
10160 

3.2ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทั พี.เอ็ม.แพลนเนอร์แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั เป็นบริษทัรับออกแบบ ,ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำและเคร่ืองกล 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
โดยบริษทัจะแบ่งเป็นท่ีอยู่งำนตำมโครงกำร ซ่ึงระบบควบคุมงำนบริษทัจะใช้

โปรแกรม Mango ERP For Construction มำใช้ในกำรบนัทึกบญัชี ท่ีวิศวกรไดท้  ำกำรเบิก
เงินทดรองจ่ำยไปซ้ือของใช้ตำมโครงกำร และจะส่งหลกัฐำนเป็นบิลใบเสร็จมำให้ทำง
ส ำนักงำนใหญ่ท ำกำรบนัทึกบญัชีโดยจะท ำกำรบนัทึกบญัชีตั้งแต่กำรเบิกเงินทดรองจ่ำย 
และน ำมำตั้งหน้ีเม่ือมีกำรจ่ำยเงินแล้วก็จะน ำมำบนัทึกช ำระและเครียร์ยอดเงินออกจำก
โปรแกรม Mango ERP For Construction 

3.4ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
1.4.1 ต ำแหน่งงำนท่ีนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

 นำงสำว จำรุภรณ์ ชูจิต ต ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

นำย ปริญญำ ฉำกทองค ำ ต ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

3.4.2 ลกัษณะงำนท่ีนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

- บนัทึกบญัชีรำยกำรคำ้ดำ้นรำยจ่ำย 
- บนัทึกภำษีซ้ือ ภำษีขำยและภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
- บนัทึกและรำยงำนผลผำ่นโปรแกรม Mango ERP For Construction 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 นำงสำว อุชุตำ ศิลำอำสน์  ต ำแหน่ง พนกังำนบญัชี 
 นำงสำว นรำธิภำภรณ์ ดีป้อง ต ำแหน่ง พนกังำนบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน 

 ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำน 16 สัปดำห์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึง 31 สิงหำคม 2561  

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1.ปฏิบัติงานเพือ่หาหัวข้อรายงาน      

2.เลอืกหัวข้อรายงาน      

3.วางแผนรายงาน      

4.จัดท ารายงาน      

5.น าเสนอโครงงาน      

(รูปท่ี 15ตำรำงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน) 
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บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ในการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาโดยคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังาน ผูช่้วยดา้นบญัชี โดย
ใช้โปรแกรมMango ERP For Construction ซ่ึงโปรแกรมน้ีมีหลายโมดูลท่ีใช้ในการจดัท าเก่ียวกบั
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยแต่ละโมดูลท่ีคณะผูจ้ดัท าได้รับมอบหมายนั้นมีหลกัๆ2โมดูลคือ  OF
และ AP ในการบนัทึกบญัชีแต่ละโมดูลมีเมนูยอ่ยและมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกรายการตามบิลใบเสร็จท่ีไดรั้บ 

แยกประเภทบิลใบเสร็จและใบก ากบัภาษี 

บนัทึกตั้งหน้ีจากการเบิกเงินสดยอ่ย 

พิมพเ์อกสาร 

 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

พิมพเ์อกสาร ใบตั้งหน้ี (AP) 

รับบิลใบเสร็จจากพนกังานฝ่ายจดัซ้ือ 

บนัทึกเบิกเงินสดยอ่ย 

โมดูล OF โมดูล AP(เจา้หน้ี) 

ดึงขอ้มูลจากบนัทึกเงินสดยอ่ย 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

บนัทึกช าระเจา้หน้ี 
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ขั้นตอนที ่1 การเตรียมเอกสารและตรวจสอบในการบันทกึข้อมูล 

- ตรวจสอบต้นฉบับบิลใบเสร็จรับเงิน 

 

(รูปท่ี 15 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน) 
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- ตรวจสอบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษี 

 

(รูปท่ี 16 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี) 
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ขั้นตอนที ่2 การเข้าโปรแกรม  Mango ERP For Construction 

 คลิกเข้าโปรแกรม Mango ERP For Construction 

 ใส่ USER ID : ระบุช่ือผูใ้ช ้

 ใส่ Password : ระบุรหสัผูใ้ช ้

 

 

   (รูปท่ี 17 ภาพแสดงการเขา้โปรแกรม Mango ERP For Construction) 
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ขั้นตอนที ่3 การบันทกึใบเบิกเงินสดและอืน่ๆให้ท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

(3.1) เขา้ MODULE OF   >    Transaction   > บนัทึกใบเบิกเงินสดและอ่ืนๆ 

 

(รูปท่ี 18 ภาพแสดงการบนัทึกใบเบิกเงินสดและอ่ืนๆ) 

 

(3.2) สร้างเอกสารบนัทึกใบเบิกเงินสด 

 

(รูปท่ี 19 ภาพแสดงการสร้างเอกสารบนัทึกใบเบิกเงินสดใหม่) 
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ขั้นตอนที4่การเพิม่รายการบันทกึข้อมูลตามเอกสารทีไ่ด้รับ 

(4.1) กดปุ่ม Append row เพื่อเพิ่มรายการและสามารถเพิ่มรายการไดต้ามตอ้งการ 

 

(รูปท่ี 20 ภาพแสดงการเพ่ิมรายการ) 

 

(4.2) กรณี เป็นรายการท่ีเป็นใบก ากบัภาษีใหเ้ลือกTax Invoice หรือหากไม่ใช่ไม่ตอ้งคลิกเลือก 

 

(รูปท่ี 21 ภาพแสดงรายการท่ีตอ้งบนัทึกเป็นใบก ากบัภาษี) 
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ขั้นตอนที5่ตรวจสอบเอกสารและพมิพ์เอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่าย 

เม่ือบนัทึกค่าใชจ่้ายครบถว้นและตรวจสอบเอกสารใหก้ดปุ่ม SAVE เพื่อบนัทึกขอ้มูล
แสดงตวัอยา่งส าหรับสั่งพิมพเ์อกสาร 

 

(รูปท่ี 22 ภาพแสดงแบบฟอร์มเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่าย) 
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ขั้นตอนที ่6 บันทกึตั้งหนีใ้นโมดูล AP โดยดงึข้อมูลจากฟอร์มเงินสดย่อยมากจากโมดูล 
OF 

(6.1) ด าเนินการ > ตั้งหน้ี > จากการเบิกอ่ืนๆ> ตั้งหน้ีจากใบเบิกอ่ืนๆ 

 

(รูปท่ี 23 ภาพแสดงการบนัทึกตั้งเจา้หน้ี) 

(6.2) เลือกตั้งหน้ีอ่ืนๆ และเลือกคน้หารายการเบิกเงินท่ีตอ้งการตั้งหน้ีท่ีเลขท่ีกดปุ่ ม F2 จะปรากฏ
หนา้จอเพื่อใหค้น้หารายการท่ีมาจากการเบิกอ่ืนๆ 

 

(รูปท่ี 24 ภาพแสดงการตั้งหน้ีจากการเลือกเลขท่ีตั้งหน้ี) 

(6.3) เม่ือตอ้งการรายการเบิกเงิน OF ไหนมาตั้งหน้ีใหเ้ลือกท่ีรายการนั้น  OK แลว้จะปรากฏหนา้จอ
การตั้งหน้ีโดยทางผูท้  าตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดในการตั้งหน้ี 

 

(รูปท่ี 25 ภาพแสดงการตั้งหน้ีจากการตั้ง OF 
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ขั้นตอนที ่7ตรวจสอบเอกสารและพมิพ์เอกสารใบส าคญัตั้งเจ้าหนี ้
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆถูกตอ้งแลว้จากนั้นเลือกSaveเพื่อท าการบนัทึกตั้งหน้ีเม่ือ

บนัทึกรายการแลว้จะไดเ้อกสารการตั้งหน้ี 

 

(รูปท่ี 26 ภาพแสดงใบส าคญัการตั้งหน้ี) 

 



29 
 

 

ขั้นตอนที ่8บันทกึช าระเจ้าหนี้ 
การบนัทึกช าระเจา้หน้ี จ่ายเช็ค/ยนืยนัการโอนธนาคารแก่เจา้หน้ี 

(8.1) ด าเนินการ > บนัทึกการช าระ > ช าระโอนเงิน > บนัทึกการยนืยนัจ่าย 

 

(รูปท่ี 27 ภาพแสดงขั้นตอนการบนัทึกช าระ) 

(8.2) คน้หาขอ้มูลเพื่อยนืยนัการช าระเจา้หน้ี ตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นเลือกรายการท่ี
ตอ้งการยนืยนัการช าระเจา้หน้ี 

 

(รูปท่ี 28 ภาพแสดงการยนืยนัการช าระเจา้หน้ี) 
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(8.3) จากนั้นเลือกท่ี Paid จะปรากฏหนา้จอแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีจะจ่าย 

 

(รูปท่ี 29 ภาพแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีจะจ่าย) 

(8.4) หนา้จอการตดัจ่ายระบุวนัท่ีจ่ายเงิน “Paid Day” 
- เลือกวนัท่ีท่ีเราตอ้งการจ่าย 
- ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
- กดปุ่ม OK  

 

(รูปท่ี 30 ภาพแสดงการจ่ายระบุวนัท่ีจ่ายเงิน 
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(8.5) ปุ่ม Print PL/PV เม่ือตอ้งการพิมพฟ์อร์มการตดัจ่าย 

 

(รูปท่ี 31 ภาพแสดงการพิมพฟ์อร์มการตดัจ่าย) 

ขั้นตอนที ่9ตรวจสอบเอกสารและพมิพ์เอกสารใบส าคญัจ่าย 

ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามเอกสาร จากนั้นเลือก OK เพื่อท าการบนัทึกรายการ
ยนืยนัจ่ายเจา้หน้ี เม่ือบนัทึกรายกรแลว้จะปรากฏเลข PL/PV สามารถพิมพเ์อกสารใบยืนยนัจ่าย
เจา้หน้ีไดท่ี้  Print PV/PL 

 

(รูปท่ี 32 ตวัอยา่งการช าระเจา้หน้ี) 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกผูช่้วยฝ่ายบญัชีท าให้
ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานและความรู้ต่างๆในดา้นการบญัชีโดยในการปฏิบติังานนั้นไดมี้
การให้ใช้โปรแกรม Mango ERP For Constructionสามารถช่วยให้การปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างนั้นสะดวกรวดเร็วและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดย 

สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

- ท าใหท้ราบถึงระบบการปฏิบติังานดา้นการบญัชี ส าหรับธุรกิจรับออกแบบและติดตั้ง 
บริษทั พี.เอม็.แพลนเนอร์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

- ท าให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการบัญชีโดยการใช้โปรแกรม  Mango ERP For 
Construction  

- ท าใหท้ราบถึงแหล่งท่ีมาท่ีไปของเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้น 
- ไดเ้รียนรู้การท างานจริงและสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างานได ้

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

- เอกสารท่ีใช้ในการบนัทึกบญัชีมีหรืการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ มีความส่งให้ล่าช้า ท าให้การ
บนัทึกบญัชีไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ขณะปฏิบติังานทางบญัชีโดยใช้โปรแกรมMango ERP For Construction โดยขาดความ
เขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมและอุปกรณ์ไอที 

5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงงาน 

- ควรมีการก าหนดระยะเวลาส่งเอกสารล่วงหนา้และตรวจสอบเอกสารให้ครบถว้นก่อนการ
บนัทึกบญัชี 

- ควรมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนการใช้โปรแกรม Mango ERP For 
Construction และมีคนท่ีเช่ียวชาญดูแลอุปกรณ์ไอที   
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5.2 สรุปผลการปฏบัิติสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
- เรียนรู้ในการการปฏิบติังานจริงในบริษทัท่ีท างานดา้นบญัชี 
- เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
- รู้จกัปรับตวัเขา้หาบุคคลอ่ืนและการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในบริษทั 
- ท าให้เรารู้จกัรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบการตรงต่อเวลาใน

การท างาน 
- ไดเ้รียนรู้การน าบญัชีไปใชใ้นชีวิตจริงและวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตไดเ้รียนรู้

การน าบญัชีไปใชใ้นชีวติจริงและวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
- คณะผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในใชโ้ปรแกรมMango ERP For Construction จึงท าให้

ตอ้งปรับตวัและเรียนรู้ 
- คณะผูจ้ดัท าไม่เขา้ใจขั้นตอนการท างานท าใหเ้กิดการปฏิบติังานล่าชา้และผดิพลาด 
- คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ใชโ้ปรแกรม Excel ในการประกอบการปฏิบติังานแต่

คณะผูจ้ดัท า มีความรู้ดา้นการใชโ้ปรแกรมน้ีนอ้ยเกินไป 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

- สังเกตวิธีการใช้จากพี่เล้ียงพนักงานในบริษทั หรือ สอบถามและเรียนเรียนจากคู่มือ
โปรแกรม Mango ERP For Construction 

- จดบนัทึกในส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 
- ศึกษาหาขอ้มูลผา่นทาง Google เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
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หมวดรูปภาพ 

1. ภาพบรรยากาศการท างานภายในบริษทั 

 

(รูปท่ี 33 ภาพบรรยากาศการท างานภายในบริษทั) 
 

1. ระหวา่งการฝึกงานก็จะมีพี่ๆค่อยสอนตลอดไม่เขา้ในตรงไหนเราสามารถสอบถามเขาได ้

 
(รูปท่ี 34 ระหวา่งการฝึกงานก็จะมีพ่ีๆค่อยสอนตลอดไม่เขา้ในตรงไหนเราสามารถสอบถามเขาได)้ 
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3. การท างานดว้ยโปรแกรม Mango ERP For Construction 

 

( รูปท่ี 35 การท างานดว้ยโปรแกรม Mango ERP For Construction) 
 

2. ตรวจสอบเอกสารและจดัเรียงเขา้แฟ้ม 

 

(รูปท่ี 36 ตรวจสอบเอกสารและจดัเรียงเขา้แฟ้ม) 
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