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บทที1่ 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่นจ ากัด  เป็นธุรกิจประเภทผลิตและจ าหน่ายอาหาร มีความ

หลากหลายทางดา้นรายได้ รายไดแ้ต่ละประเภทนั้นจะมีการปฏิบติังานต่างกนัไปแลว้แต่รายได ้

คณะผูจ้ดัท าจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของระบบรายได้ของบริษทั จึงได้จดัท า โครงงาน เพื่อ

ศึกษาแหล่งท่ีมาของรายได้และท าความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานของรายได้แต่ละประเภท 

ภายในบริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและผา่นมาตรฐาน

การบญัชี 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาท่ีมาของระบบรายได้

2. เพื่อศึกษาขั้นตอนทางเดินของเอกสารทางบญัชี

3. เพื่อศึกษาการปฏิบติังานทางการบญัชีของแหล่งระบบรายไดข้องบริษทั

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. ศึกษาระบบรายได ้และแหล่งท่ีมาของรายได ้บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั

2. ศึกษาขอ้มูลระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เจเอบี คิทเช่น จ ากดั ระหวา่ง

วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2561  –   31 สิงหาคม 2561 



2 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทราบถึงท่ีมาของระบบรายได้ ในด้านการตรวจสอบรายงานยอดขาย เอกสาร

ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงินหรือการรับเช็ค 

2. ทราบถึงขั้นตอนทางเดินของเอกสารทางบญัชี ระบบรายได ้ ขั้นตอนการรับรู้รายไดข้อง

แต่ละชนิด 

3. ทราบถึงการปฏิบติังานทางการบญัชีของแหล่งระบบรายไดข้องบริษทัท าให้สามารถน า

ความรู้ท่ีไดม้าประยกุต ์ใชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วงจรรายได้ (Revenue Cycle) คือ กระบวนการของการขายสินคา้หรือการให้บริการโดยเร่ิมจาก

การขายหรือให้บริการจนถึงขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน กระบวนการต่างๆนั้นมีความเก่ียวเน่ืองกบั

แผนกหรือส่วนงานอ่ืนๆ  ได้แก่  การขาย การให้บริการจากแผนกขาย การให้สินเช่ือ จากแผนก

การเงิน การรับวางบิลจากแผนกบญัชี  จดัส่งสินคา้ คลงัสินคา้จากแผนกขนส่งและแผนกคลงัสินคา้

ส่วนใหญ่ธุรกิจมีการด าเนินงานเป็นการขายสินคา้เงินเช่ือมากกวา่การรับเงินสด 

รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกั ค่าใชจ่้าย) 

ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเกิดข้ึนจาก กิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนั้นส่งผล ให้ส่วน

ของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ี ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

รายได้ (revenue หรือ income)  คือ ส่ิงท่ีไดรั้บเป็นผลตอบแทนท่ีกิจการจากการด าเนินงานของ

ธุรกิจซ่ึงจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการตามปกติของกิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ 

ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานธุรกิจหลกัของกิจการ ซ่ึงรายไดส้ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. รายไดจ้ากการขาย (Sale revenue) คือ รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการอนัเป็น

รายไดจ้ากการด าเนินงานตาม เช่น ธุรกิจประเภทขนส่ง ก็จะมีรายไดห้ลกัจากการขนส่ง 

2. รายไดอ่ื้น (Other incomes) คือ รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดโดยการปฏิบติังานหลกัของกิจการซ่ึง
รายไดน้ี้ไม่ใช่รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 

กระบวนการปฏิบัติงานในระบบรายได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
กระบวนการปฏิบติังานในระบบรายไดส้ าหรับการขายเช่ือ 
กระบวนการปฏิบติังานในระบบรายไดส้ าหรับการขายสด 

กระบวนการปฏิบัติงานในระบบรายได้ส าหรับการขายเช่ือ 

1. การรับค าสั่งซ้ือจากความตอ้งการของลูกคา้

2. จดัเตรียมการส่งสินคา้ใหลู้กคา้

3. เรียกช าระเงินจากลูกคา้

4. รับช าระเงินจากลูกคา้
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กระบวนการปฏิบัติงานในระบบรายได้ส าหรับการขายสด 

เร่ิมจากลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้เขา้มา พร้อมการช าระเงินค่าสินคา้เป็นเงินสด หรือการจ่ายช าระ
โดยการใช้บตัรเงินสดหรือบตัรเครดิต  พนักงานน าข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า บนัทึกเข้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมของธุรกิจ เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูล เช่น รหัสของสินคา้ 
ประเภทของสินคา้ ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีสามารถขายได้ และราคาขายของสินคา้นั้นๆ จาก
แฟ้มขอ้มูลสินคา้คงเหลือ และจากแฟ้มขอ้มูลราคาขายสินคา้ เม่ือมีการตรวจสอบค าสั่งซ้ือกบั
แฟ้มขอ้มูลแลว้มีสินคา้เพียงพอตามความตอ้งการของลูกคา้  พนกังานก็จะท าการบนัทึกขอ้มูลการ
รับช าระเงินค่าสินคา้ โดยการรับช าระเงินสามารถท าได ้ 2 กรณีคือ การรับช าระเป็นเงินสด และการ
รับช าระผา่นบตัรเครดิต 

การรับรู้รายได้ของธุรกจิขายสินค้า 

การรับรู้รายไดข้ายสินคา้ตอ้งใชห้ลกัเกณฑทุ์กขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. กิจการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน และความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ

2. กิจการจะไม่เก่ียวขอ้งการบริหารสินคา้ หรือไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้

3. กิจการวดัมูลค่าจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

4. มีความเป็นไปไดม้ากท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชี

5. กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

การรับรู้รายได้จาการให้บริการ  เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสามารถประมาณได้

อย่างน่าเช่ือถือ ต้องรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเป็นรายได้ตามขั้นความส าเร็จของ

รายการ เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี  

1. กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

2. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น

3. กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานได ้ อย่าง

น่าเช่ือถือ
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การรับรู้ รายได้ จากสัญญากบัลูกค้า 
การท่ีกิจการจะรับรู้รายไดจ้ากสัญญากบัลูกคา้ เพื่อให้สะทอ้นถึงการโอนสินคา้หรือบริการให้แก่
ลูกคา้ในจ านวนท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากแลกเปล่ียนกบัสินคา้
หรือบริการนั้นกิจการตอ้งปฏิบติัตาม 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ระบุสัญญากบัลูกคา้
2. ระบุภาระผกูพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีแยกต่างหาก
3. ก าหนดราคาของรายการคา้
4. ปันส่วนราคาของรายการคา้ใหแ้ก่ภาระผกูพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีแยกต่างหาก
5. รับรู้รายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระผกูพนั

ใบก ากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารส าคญั ซ่ึงผูจ้ ัดท าคือผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดัท าใหผู้ซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีมีการขายแลให้บริการแก่ลูกคา้ เพื่อ
แสดงจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มและจ านวนราคาของสินคา้หรือการใหบ้ริการในคร้ังนั้นๆ  ท่ี ลู ก ค้ า จ ะ
เป็นผูช้  าระเงิน  

ประเภทของใบก ากบัภาษี 
1.ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป

- ค าวา่ใบก ากบัภาษี 
- ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
- หมายเลขล าดบัของใบก ากบั 

- ช่ือ ชนิดประเภท และมูลค่าสินคา้ 

- ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูท่ี้รับบริการ 
- จ านวนภาษีมูลเพิ่ม 
- วนัเดือนปีท่ีออก 
- ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิการบดีก าหนด 

2. ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่
- ค าวา่ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

- ช่ือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

- หมายเลขล าดบัของใบก ากบั 

- ช่ือ ชนิดประเภท และมูลค่าสินคา้ 

- ตอ้งมีขอ้ความระบุวา่รวมภาษีมูลค่าแลว้ 

- วนัเดือนปีท่ีออก 
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ธุรกจิแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกนั มีการจดัการและการบริหารภายใตก้ฎกติกา

เดียวกนั 

ระบบแฟรนไชส์ 

เป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ีสามารถท าให้ธุรกิจขยายตวัจากการพฒันาธุรกิจท่ีไดต่้อยอด

และประสบความส าเร็จ จนสามารถท าให้มีการขายสิทธ์ิเพื่อให้บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน

การท าธุรกิจภายใตช่ื้อการคา้เดียวกนั และไดท้  าตามขอ้สัญญาท่ีตกลงกนั 

ลกัษณะการลงทุนในธุรกจิแฟรนไชส์ 

แฟรนไชส์มีองคก์ระกอบท่ีส าคญัเป็นปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ 

1. จะตอ้งมีทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ฝ่าย ซ่ึงไดท้  าการตกลงท าธุรกิจ

ร่วมกนั 

2.มีเคร่ืองหมายการค้าหรือบริการ มีการถ่ายทอดวิทยาการระบบธุรกิจ และมีการใช้

เคร่ืองหมายการคา้แบบเดียวกนั 

3. มีการจ่ายค่าตอบแทนอยา่งนอ้ย 2 อยา่ง คือ จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรือค่าสิทธ์ิในการ

ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และจ่ายผลตอบแทนผลด าเนินการ หรือผลตอบแทนท่ีหักเป็นเปอร์เซ็นของ

ยอดขาย 

ความหมายของค าทีส่ าคัญในธุรกจิแฟรนไชส์ 

แฟรนไชซอร์ (Franchisor) คือ เจา้ของธุรกิจท่ีท าการขายสิทธิหรือช่ือการคา้ใหก้บัผูส้นใจลงทุนใน

ธุรกิจเดียวกนั  

แฟรนไชซี (Franchisee) คือ ผูซ้ื้อสิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจ ท่ีด าเนินท าธุรกิจภายใต้กฏกติการ

ของแฟรนไชส์ซอร์ โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีก าหนดตามขอ้ตกลง 

แฟรนไชส์ฟี (Franchise Fee) คือ  ค่าตอบแทนท่ีเป็นจ านวนเงินซ่ึงจ่ายก่อนมีการเร่ิมด าเนินงาน 

หรือเรียกวา่ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
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รอยลัตีฟี้ (Royalty Fee) คือ  เป็นค่าตอบแทนท่ีตอ้งช าระตามสัดส่วนของผลการด าเนินงาน อาจจะ

เรียกเป็นเปอร์เซ็นตต่์อเดือน 

ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ คือ การสร้างธุรกิจประเภทน้ีควรท าการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่

เพียงแค่เป็นไปตามกระแส หรือ อยากท าตามคนอ่ืนเท่านั้น เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีจะตอ้งด าเนิน

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย การเขา้มาในระบบแฟรนไชส์ถา้ ขาดความตั้งใจท่ีดีแลว้จะมี

โอกาสท่ีไดรั้บความเส่ียงมาก  

รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย 

           การส่งเสริมการขายคือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการขายไดใ้นทนัที ไม่

วา่จะในทางการโฆษณาหรือเคร่ืองมือการขาย ลกัษณะการส่งเสริมการขาย  เช่น การลดราคาแบบ

ชัว่คราวเพื่อเพิ่มยอดขายใหม้ากข้ึนเป็นการจูงใจท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค เพื่อจูงใจใหเ้กิดการซ้ือจ านวนมากข้ึน ตดัสินใจซ้ือ

ไดร้วดเร็วหรือเกิดความตอ้งการท่ีจะทดลองใชสิ้นคา้

2. การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พ่อคา้คนกลาง ผูจ้ดั

จ  าหน่าย หรือผูข้าย เพื่อกระตุน้ให้คนกลางแนะน าผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ใหม่ๆ กระตุน้

ใหค้นกลางซ้ือและเก็บผลิตภณัฑไ์วเ้พื่อการจาหน่ายในปริมาณท่ีมากข้ึน

3. การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงาน เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งให้พนักงาน หรือ

แผนกงานขายใชค้วามพยายามในการขายสินคา้ให้ไดม้ากข้ึน หรือเป็นการกระตุน้ให้

หาลูกคา้รายใหม่หรือหาผูจ้ดัจ  าหน่ายเพิ่มเติมใหก้บับริษทั
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 1413 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กทม. 10160 

ลกัษณะธุรกจิ : ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 

เวลาท างาน : วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2-454-8035 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ประวตัิและลกัษณะการประกอบการหลกัขององค์กร 

บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั ด าเนินธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว เนน้บริการดว้ยการ

จ าหน่ายลูกช้ินปลา เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายลูกช้ินปลาท่ีไดรั้บมาตรฐาน HACCP GMP และ อย. 

ปัจจุบนัมีสาขาเปิดใหบ้ริการมากกวา่ 30 สาขา และสาขาเฟรนไชส์มากกวา่ 140 สาขาทัว่ประเทศ มี

อาหารใหลู้กคา้เลือกสรรมากมายทั้ง ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน อาหารตามสั่ง เป็ดยา่ง ซาลาเปา ต่ิมซ า ขนม

หวาน และเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายชนิด ปัจจุบนัก าลังด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง

เพื่อใหเ้ป็นท่ีถูกใจลูกคา้ ดว้ยค าขวญั  “อ่ิม อร่อย สุขภาพดี” 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

CEO 

ผู้จัดการแผนกบัญชี 

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 

พนักงานบัญชี 

นักศึกษาฝึกงาน

พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี

นักศึกษาฝึกงาน
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นางสาว ณฐัมล  โฉมเผอืก 

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- จดัท าแฟ้มเอกสารสมุดรายวนัซ้ือ  ของสาขา 

- จดัท าแฟ้มเอกสารสมุดรายวนัขาย  ของสาขา 

-จดัท าแฟ้มเอกสารสมุดรายวนัรับ  ของสาขา 

-จดัท าแฟ้มเอกสารสมุดรายวนัทัว่ไป ของสาขา 

- บนัทึกการนบัสินคา้คงเหลือปลายงวด ของทุกเดือน ของสาขา 

-การบนัทึกซ้ือวตัถุดิบยอด  Vat (IV) และ   No vat (IA) ของสาขา 

-จดัท าแฟ้มพร้อมแนบชุดเอกสารภาษีซ้ือ ภาษีขาย ของสาขา 

-ตรวจสอบยอดภาษีซ้ือ ภาษีขาย แต่ละเดือนของสาขา 

นางสาวจีราพร  ทองเนียม 

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

-จดัเรียงเอกสารน าเขา้แฟ้มเก็บรักษาเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูล 

-บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขายหนา้ร้าน 

-บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ และซ้ือวตัถุมาเพื่อ ผลิตและจ าหน่ายต่อ 

-จดัเรียงเอกสารใบก ากบัภาษีท่ีขายสินคา้กบัสาขาเพื่อตดัช าระหน้ี 
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-ตรวจสอบยอดค่าใชจ่้ายการซ้ือปลา และการแร่ปลา 

-ตรวจสอบจ านวนบิลท่ีไดรั้บมาจากแผนกสโตร์ทุกวนั 

-บนัทึกการรับใบ   PR  และ ใบ  PO 

-บนัทึกการนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 16 และ 31 ของทุกเดือน 

-บนัทึกการสรุปยอดการสั่งน ้ าแขง็ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1. นางสาวจนัทร์จิรา ใจมัน่

ต าแหน่ง : พนกังานบญัชี 

2. นางสาวรัชฎา ขาวนุย้

ต าแหน่ง : พนกังานบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ปฎิบติังานเพื่อหาหวัขอ้
โครงงาน 
2. วางแผนการจดัท า
โครงงาน 
3. รวบรวมและวเิคราะห์
ขอ้มูล 
4. จดัท าโครงงาน
5. เตรียมการน าเสนอ

ตารางท่ี 3.1 ตารางระยะเวลาในการจดัหาโครงงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-แฟ้มจดัเก็บเอกสาร 

-เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

-เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

-คอมพิวเตอร์ 

-เคร่ืองคิดเลข 

3.9 โปรแกรมทีใ่ช้ในการท างาน 

- โปรแกรม Microsoft Excel 

-โปรแกรมส าเร็จรูป Express 

-โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป  Business plus 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จาํกดั เป็นบริษทัผลิตและจาํหน่ายอาหารมีรายไดป้ระเภทต่างๆ 

ดงัน้ี 

1. รายไดก้ารขายสินคา้ท่ีผลิต

2. รายไดก้ารขายสินคา้หนา้ร้าน

3. รายไดจ้ากธุรกิจแฟรนไชส์

4. รายไดจ้ากการส่งเสริมการขาย

4.1 รายได้การขายสินค้าทีผ่ลิต 

บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จาํกดั เป็นโรงงานผลิตวตัถุดิบและสินคา้ท่ีขายให้กบัสาขาต่างๆ 

เช่น ส่วนท่ีเป็นวตัถุดิบคือ ลูกช้ิน พริกตาํ นํ้ าซุป  ส่วนท่ีเป็นสินค้าคือ เป็ดย่าง ต๋ิมซํา เป็นต้น 

สาํนกังานใหญ่จึงมีหนา้ท่ีกระจายวตัถุดิบและสินคา้ต่างๆใหก้บัสาขาหรือแฟรนไชส์ ดงันั้นการขาย

สินคา้จึงแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกั 

ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ 

- ลูกคา้(สาขา)จะสั่งสินคา้ผ่านแผนกขายขาย แผนกขายจะนาํใบสั่งซ้ือส่งมอบให้แก่แผนก

คลงัสินคา้ 

- แผนกคลังสินค้าจะนําใบสั่งซ้ือนั้นไปตรวจสอบกับยอดสินค้าท่ีอยู่ในคลัง ถ้ามีสินค้า

เพียงพอสามารถขายได้ทนัที แต่ถ้าไม่มีสินคา้เพียงพอแผนกคลงัจะทาํการผลิตเพิ่มเติม 

และจะส่งใบสั่งสินคา้ใหก้บัแผนกขาย 

- เม่ือแผนกขายได้ใบสั่งซ้ือจากแผนกคลงัท่ีตรวจสอบแล้วจะนาํมาบนัทึกบญัชีการขาย

สินคา้เป็นเงินเช่ือและทาํการออกใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ ทั้งหมด4ชุด 

- แผนกขายส่งใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ทั้งหมดใหแ้ผนกคลงัสินคา้ 
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- แผนกคลังสินค้าจะส่งเอกสารใบกาํกับภาษี/ใบส่งสินค้าพร้อมกับสินค้าท่ีสั่งซ้ือให้กับ

แผนกจดัส่ง 

- แผนกจดัส่งส่งสินค้าและให้ลูกค้าเซ็นช่ือเพื่อรับรองการรับสินค้า และจะให้เอกสาร

ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ชุดท่ี1และ2ใหก้บัลูกคา้เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

- เม่ือมีการส่งสินคา้เสร็จเรียบร้อย พนกังานจดัส่งสินคา้จะนาํเอกสารชุดท่ี3และ4 ส่งให้กบั

แผนกบญัชี 

- ชุดท่ี3 พนกังานบญัชีจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานเม่ือแผนกการเงินไดรั้บชาํระเงินจากลุกคา้

เรียบร้อยแลว้ และจะนาํเก็บไวใ้นแฟ้มสาํหรับการชาํระเงินของลูกหน้ี 

- ชุดท่ี4 พนกังานบญัชีจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับใชใ้นการยืน่ภาษีขาย 

- พนกังานจะทาํการเก็บเอกสารชุดท่ี3 และ 4 ไวใ้นแฟ้มขอ้มูลโดยเรียงเอกสารตามวนัท่ี

เอกสาร 
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รูปท่ี 4.1 ตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษี (สาํหรับลูกคา้) 
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รูปท่ี 4.2 สาํเนาใบกาํกบัภาษี/สาํเนาใบส่งของ (สาํหรับลูกคา้) 
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รูปท่ี 4.3 สาํเนาใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของ (สาํหรับแผนกบญัชี) 
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รูปท่ี 4.4 สาํเนาใบกาํกบัภาษี/สาํเนาใบส่งของ (สาํหรับแผนกบญัชี) 
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4.2 รายได้จากการขายสินค้าหน้าร้าน 

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จาํกัด มีการขายสินค้าหน้าร้านภายใต้การใช้ช่ือร้านว่า เจียง

ลูกช้ินปลา เป็นการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา ขา้วหนา้เป็ด เป็นตน้ ในการ

บริหารงานอยา่งมีคุณภาพบริษทัจึงใชร้ะบบการขายหนา้ร้านเขา้มาควบคุมดูแล  

 ระบบขายหนา้ร้าน หรือ ( point of sale)  คือ จุดรับชาํระเงิน โดยมีพนกังานรับเงินหรือ

แคชเชียร์ประจาํการอยู่ ระบบขายหน้าร้าน ไดถู้กพฒันาข้ึนมาจาก เคร่ืองคิดเงินสด ในระบบขาย

หนา้ร้านจะมีส่วนประกอบดว้ยกนัอยู ่  2 ส่วนหลกั    

ส่วนท่ี1 ส่วนของโปรแกรม ระบบน้ีมีหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มูลการขาย ขอ้มูลสินคา้ จากขอ้มูลสตอ็ก 

 ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของอุปกรณ์ ซ่ึงจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองท่ีใชป้ระมวลผลทุกอยา่งในระบบ ขายหนา้ร้าน

2. เคร่ืองพิมพใ์บเสร็จ มีหน้าท่ี ในการพิมพใ์บเสร็จรับเงินให้กบัลูกคา้ขณะท่ีลูกคา้เขา้มาสั่งซ้ือ

สินคา้ มีทั้งระบบความร้อน และระบบท่ีเป็นหวัเขม็

3. ล้ินชกัเก็บเงิน ใชส้าํหรับเก็บเงินและป้องกนั การขโมย

4. จอแสดงราคา ใชส้าํหรับแสดงราคา และ เงินทอนสาํหรับลูกคา้

5. เคร่ืองรูดบตัร Electronic Data Capture (EDC) สําหรับลูกคา้ท่ีชาํระค่าสินคา้และบริการโดย

บตัรเครดิต/เดบิต
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ขั้นตอนการปฏิบติังานมีดงัน้ี 

- ลูกคา้สั่งอาหารโดยมีพนักงานเป็นผูรั้บคาํสั่ง และพนักงานจะนาํคาํสั่งซ้ือของลูกคา้มา

บนัทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โดยการใช้ระขายหน้าร้าน และป ร้ินใบสั่งซ้ือ(รายการ

อาการ)ใหก้บัแผนกครัว  

- เม่ือลูกคา้ตอ้งการชาํระค่าอาหาร พนกังานจะนาํใบแจง้ราคาให้กบัลูกคา้ โดยใบแจง้ราคา

จะระบุรายละเอียดการสั่งอาหาร พร้อมราคาของอาหารแต่ละชนิดทั้งหมด 

- ลูกคา้จะสามารถชาํระค่าอาหารไดท้ั้งเงินสด และบตัร เครดิต/เดบิด ตามความสะดวกของ

ลูกคา้ และพนกังานรับเงินจะทาํการออกใบเสร็จใหก้บัลูกคา้โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ออกใบเสร็จอยา่งยอ่ 

- พนกังานจะออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่เม่ือมีการชาํระค่าอาหารเรียบร้อยแลว้ 

- เม่ือส้ินวนัพนกังานจะทาํใบสรุปยอดรายไดป้ระจาํวนัโดยใช้ขอ้มูลมาจากระบบ

ขายหนา้ร้านและส่งใหก้บัแผนกบญัชี 

- พนกังานบญัชีจะบนัทึกรายไดจ้ากการขาย ในโปรแกรมERP 

Dr. เงินฝากธนาคาร 

Cr. รายไดจ้ากการขายอาหาร 

และจะปร้ินเอกสารออกมาและทาํการเก็บในแฟ้มขอ้มูลการขายจากหนา้ร้าน โดย

การเรียงเอกสารตามวนัท่ี 

กรณีท่ี 2 ออกใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

- เม่ือลูกคา้มีความตอ้งการให้พนกังานออกใบกาํกบัภาษีให้ พนกังานรับเงินจะทาํ

เอกสารใบกาํกบัภาษีเป็น 3 ชุด โดยเอกสารชุดท่ี 1 เป็นตน้ฉบบัใบกาํกบัสินคา้/

ใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ และเอกสารชุดท่ี 2และ3 จะส่งใหก้บัแผนกบญัชี 

- เม่ือส้ินวนัพนกังานจะทาํใบสรุปยอดรายไดป้ระจาํวนัโดยใชข้อ้มูลจากระบบขาย

หนา้ร้านและใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงินใหก้บัแผนกบญัชี 

- แผนกบญัชีจะทาํการบนัทึกบญัชีดา้นรายไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมERP 

Dr. เงินฝากธนาคาร 

              Cr.รายไดจ้ากการขายอาหาร 
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และจะปร้ินเอกสารออกมาและทาํการเก็บเขา้แฟ้มขอ้มูลจากการขายหนา้ร้านโดย

จดัเรียงเอกสารตามวนัท่ีของเอกสาร ส่วนใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงินจะถูกนาํ

เก็บไวท่ี้แฟ้มรายงานภาษีขาย 
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เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หนา้ร้าน 

รูปท่ี 4.5 ใบแจง้ราคาอาหาร 
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รูปท่ี 4.6 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่) 
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รูปท่ี 4.7 ตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (สาํหรับลูกคา้) 

รูปท่ี 4.8 สาํเนาใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (สาํหรับแผนกบญัชี) 

รูปท่ี 4.9 สาํเนาใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (สาํหรับแผนกบญัชี) 
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รูปท่ี 4.10 โปรแกรม ERP สาํหรับการบนัทึกใบบญัชีรายได ้

รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีรายได ้
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รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งเอกสารใบสาํคญัรับ 
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4.3 รายได้จากแฟรนไชส์ 

บริษทั  เจเอฟบี  คิทเช่น จาํกดั นอกจากธุรกิจหลกัของบริษทัจะเป็น ธุรกิจประเภทผลิต

และจาํหน่ายอาหารแลว้  ยงัมีการขยายธุรกิจข้ึนโดยใชรู้ปแบบของแฟรนไชส์ ของธุรกิจอาหาร  ท่ี

ใช้ช่ือว่า ” เจียงลูกช้ินปลา” โดยมีรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจของทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน

เดียวกนั 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

- เม่ือผูท่ี้ต้องการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สนใจท่ีจะลงทุนแล้ว ทางบริษัทจะมีผูท่ี้ให้

คาํแนะนาํปรึกษากระบวนการต่างๆ เพื่อท่ีจะปฏิบติัธุรกิจไปในแนวเดียวกนั และเม่ือทาํ

การตกลงกนัไดแ้ลว้จะทาํสัญญาต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของ

สิทธ์ิกาํหนดข้ึน 

- เม่ือมีการทาํสัญญาต่างๆ ผูท่ี้ดูแลการทาํแฟรนไชส์จะส่งเร่ืองไปยงัแผนกบญัชี พนกังานท่ี

ทาํหน้าท่ีน้ี จะออกใบแจ้งหน้ีให้กับผูท่ี้ตกลงซ้ือสิทธ์ิ โดยจะทาํเอกสาร 2 ชุด ชุดท่ี1 

ตน้ฉบบัจะใหก้บัผูซ้ื้อสิทธ์ิ และ ชุดท่ี2 สาํเนา จะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของทางบริษทั 

- เม่ือลูกคา้ชาํระค่าสิทธ์ิแลว้ พนกังานจะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี และผูท่ี้ซ้ือสิทธ์ิ

จะตอ้งจ่ายค่าประกนัสินคา้ เผื่อว่าเม่ือหมดสัญญาแลว้มีสินคา้หรืออุปกรณ์เสียหาย หรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผูซ้ื้อสิทธ์ิได้กระทาํผิด ทางบริษทัจะทาํการยึดเงินประกัน ตามความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน และจะออกใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ 

- เม่ือผูซ้ื้อสิทธ์ิไดด้าํเนินธุรกิจไปในแต่ละเดือนแลว้ ทางบริษทัจะส่งใบแจง้หน้ีให้กบัผูซ้ื้อ

สิทธ์ิ ซ่ึงเป็นค่ารอยลัต้ีฟี (Royalty Fee) เป็นจาํนวน 1% ของยอดรายไดใ้นเดือนนั้นๆ 
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รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี 
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รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน (ค่าสิทธ์ิแรกเขา้) 
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รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ค่าประกนั) 
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4.4 รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย 

การส่งเสริมการขายคือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการขายได้

ในทนัที ไม่ว่าจะในทางการโฆษณาหรือเคร่ืองมือการขาย ลกัษณะการส่งเสริมการขาย 

เป็นการจูงใจท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค เพื่อจูงใจให้เกิดการซ้ือจาํนวนมากข้ึน ตดัสินใจซ้ือ

ไดร้วดเร็ว 

2. การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พอ่คา้คนกลาง

3. การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งให้พนกังาน หรือแผนก

งานขายใชค้วามพยายามในการขายสินคา้ใหไ้ดม้ากข้ึน 

บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จาํกดั เป็นพอ่คา้คนกลางท่ีช่วยผูจ้าํหน่ายหลกัจาํหน่ายสินคา้ไดม้าก

ข้ึน โดยจะทาํการตกลงว่าจะทางบริษทั จะจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีไดท้าํการตกลงกนัเพียงยี่ห้อเดียว

เท่านั้น ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วมากข้ึนจึงเป็นตวักระตุน้ยอดขายให้กบับริษทัท่ีไดท้าํ

การตกลงไว ้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

- บริษทัท่ีตอ้งการให้บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จาํกดั จาํหน่ายสินคา้ของบริษทันั้นๆ เพียงยี่ห้อ

เดียวไดท้าํหนงัสือสัญญาไว ้ 

- เม่ือถึงกาํหนดเรียกเก็บเงิน พนกังานบญัชีจะนาํใบแจง้หน้ีส่งไปเพื่อใหน้าํมาชาํระเงิน 

- บริษทัดังกล่าวนําเงินมาชําระเป็นท่ีเรียบร้อย พนักงานบัญชีจึงทาํใบเสร็จรับเงิน และ

ใบกาํกบัภาษี  

- พนกังานบญัชีจะจดัทาํหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากร 
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รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี 
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รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน 



37 

รูปท่ี 4.18 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษี 
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รูปท่ี 4.19 หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทว ิ

แห่งประมวลรัษฎากร 



39 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั  เจเอฟบี  คิทเช่น  จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม  

2561 ถึง วนัท่ี  31  สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16  สัปดาห์ ในแผนกบญัชี ท าให้ มีประสบการณ์ 

และ มีความเขา้ใจในระบบการท างานมากข้ึน ดงัน้ี  

1. ทราบถึงท่ีมาของระบบรายได้ ในด้านการตรวจสอบรายงานยอดขาย เอกสาร

ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงินหรือการรับเช็ค 

2. ทราบถึงขั้นตอนทางเดินของเอกสารทางบญัชี ระบบรายได ้ ขั้นตอนการรับรู้รายไดข้อง

แต่ละชนิด 

3. ทราบถึงการปฏิบติังานทางการบญัชีของแหล่งระบบรายไดข้องบริษทั

ท าใหส้ามารถน าความรู้ท่ีได ้ใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

4.มีโอกาสศึกษา  ระบบรายได ้ ขั้นตอนการรับรู้รายไดข้องแต่ละชนิด

ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัสหกิจศึกษาสามารถน ามาประยุกต ์ใช้ในการปฏิบติังานจริงได้

และเป็นไปตามขอบเขต และวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไว ้  

1.1.1 ปัญหาของโครงงาน 

1.การจดัระบบเอกสารท่ีใช้ในการด าเนินงานของระบบรายได้มีจ  านวนมากท าให้เกิด

ปัญหาเอกสารไม่ครบถว้น 

2.ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไม่มีเสถียรภาพ จึงท าใหเ้กิดการล่าชา้
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5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

1.จดบนัทึกขั้นตอนการและเอกสารท่ีใช ้ในระบบรายไดเ้พื่อป้องกนัเอกสารไม่ครบถว้น

2.ปรับเปล่ียนระบบสารสนเทศใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อระบบเสถียรภาพท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้การปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

2. มีความรับผิดชอบในการท างานเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลให้สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย

เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 

3.มีระเบียบวนิยั การตรงต่อเวลามากข้ึน  และเรียนรู้ในการจดัสรรเวลาให้เหมาะสม ในการ

ปฏิบติังาน 

4. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการท างานจริง  เพื่อน ามาปรับใชก้บัวชิาชีพในอนาคต

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. คณะผูจ้ดัท าปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีการบนัทึก และ วิเคราะห์เอกสารทาง บญัชี

ผดิพลาด 

2. ช่วงแรกของการปฏิบติังานสหกิจศึกษายงัไม่มีความรู้ในดา้นเคร่ืองใชส้ านกังาน เช่น

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร เคร่ืองปร้ินเตอร์กระดาษต่อเน่ือง 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. สอบถามพนกังานท่ีปรึกษา ท าการจดบนัทึกขอ้มูลไว ้และตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน

การบนัทึกบญัชีเพื่อลดความผดิพลาดของงาน 

2.สังเกตและสอบถามวธีิการใชง้านจากพนกังานแผนกบญัชี หรือ อ่านคู่มือรายละเอียดการ

ใชง้านท่ีถูกตอ้ง 
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ภาคผนวก ก 
บรรยากาศในการท างาน
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รูปท่ี2 การบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมบญัชี 
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บทคดัย่อ 

บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั  ด าเนินธุรกิจ
อาหารประเภทก๋วยเต๋ียว  เน้นบริการดว้ยลูกช้ินปลา 
เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายลูกช้ินปลาปัจจุบนัมีสาขา
เปิดใหบ้ริการมากกวา่  30 สาขาและ สาขา เฟรนไชส์
มากกว่า 140 สาขา ทั่วประเทศ มีอาหารให้ลูกค้า
เลือกสรรมากมายทั้ ง ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน เป็ดย่าง 
ซาลาเปา  เปาะเป๊ียะ ต่ิมซ า ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืม
ท่ีหลากหลายชนิด ปัจจุบันก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จ ากัด มี
เจา้ของคนเดียวกนักบั เจียงลูกช้ินปลา 

คณะผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติตามโครงการสหกิจ
ศึกษา ท่ี บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จ ากัด โดยได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานบัญชี
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลการ
ตรวจสอบและบนัทึกรายการยอดขาย การบันทึกซ้ือ
วตัถุดิบ ตรวจสอบยอดภาษีซ้ือตรวจสอบยอดภาษีขาย
และไดเ้รียนรู้เอกสารทางการบญัชีท่ีสามารถน ามาใช้
ในการประกอบวชิาชีพได ้  

คณะผูจ้ ัดท าจึงมีความสนใจและได้จัดท า
โครงงานเ ร่ือง“ระบบรายได้ของธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอาหาร” เพ่ือเป็นแนวทางความรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การปฏิบติังานไดจ้ริง  เน้ือหาของโครงงานจะอธิบาย
เก่ียวกับรายได้ทางด้านต่างๆของธุรกิจการออก
ใบก ากบัภาษี    การออกใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงรายละเอียด
แต่ละวธีิสามารถศึกษาไดจ้ากรายงานเล่มน้ี 

ค าส าคัญ : ระบบรายได้ /ภาษีซ้ือ/ภาษีขาย / ใบก ากับ
ภาษี 

Abstract 

JFB Kitchen Co., Ltd. has operated its 
noodle business as a fish ball manufacturer and 
distributor. Nowadays, it has over 30 branches and 
over 140 franchising branches across nation. There 
are various types of foods to serve customers 
including noodles, Thai rice noodles, a la carte, 
grilled foods, steamed stuff bun, dim sum, dessert 
and various types of drinks. Currently, the company 
is continuously developing products under the 
similar business owner of Jiang Fish Ball.  

The authors have been assigned to work 
for JFB Kitchen Co., Ltd. as accounting officers with 
duties to store data, monitor and record sales 
transaction, raw material purchase, check 
purchase/sale tax and learn accounting documents 
that can be applied for profession.  

mailto:nattamon.cho@siam.edu
mailto:Jeeraporn.tho@siam.edu


The authors thus were interested in and 
have developed a project entitled   "Revenue System 
of Food Production and Distribution Business" as a 
way to educate those who are interested to apply 
knowledge for actual work. The project describes the 
business revenues, tax invoice and receipt issuance. 
The details could be studied in this report.   

Keywords: Revenue system / Purchase tax / Sales 
tax / Tax invoice 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน   

1. เพื่อศึกษาท่ีมาของระบบรายได้

2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนทางเดินของเอกสารทางบญัชี

3. เพื่อศึกษาการปฏิบติังานทางการบญัชีของแหล่ง

ระบบรายไดข้องบริษทั 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ศึกษาระบบรายได้ และแหล่งท่ีมาของรายได ้

บริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั 

2. ศึกษาขอ้มูลระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ี

บริษัท เจเอบี คิทเช่น จ ากัด ระหว่างวนัท่ี  14 

พฤษภาคม 2561   ถึง 31 สิงหาคม 2561  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทราบถึงท่ีมาของระบบรายได้ ในด้านการ

ตรวจสอบรายงานยอดขาย เอกสาร     ใบก ากบัภาษี 

ใบเสร็จรับเงินหรือการรับเช็ค  

2. ทราบถึงขั้นตอนทางเดินของเอกสารทางบัญชี

ระบบรายได ้ ขั้นตอนการรับรู้รายไดข้องแต่ละชนิด 

3. ทราบถึงการปฏิบัติงานทางการบญัชีของแหล่ง

ระบบรายได้ของบริษัทท าให้สามารถน าความรู้ท่ี

ไดม้าประยกุต ์ใชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัติงานเพื่อหาหัวข้อ

โครงงานศึกษาระบบการท างานในบริษทัพบวา่บริษทั

มีความหลากหลายทางด้านรายได้ซ่ึงแต่ละประเภท

นั้นจะมีการปฏิบติังานต่างกนั จึงไดป้รึกษาและไดรั้บ

ค าแนะน าจากอาจารย์เ พ่ือหาก าหนดเป็นหัวข้อ

โครงงาน          

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการจัดท าโครงงาน  

หลงัจากไดก้ าหนดหัวขอ้โครงงานท่ีท าแลว้ไดมี้การ

วางแผนเก่ียวกับวิธีและกระบวนการต่างๆในการ

จดัเก็บขอ้มูล           

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
ศึกษาค้นควา้หาข้อมูลความรู้เก่ียวกับรายได้ต่างๆ

ภายในบริษทัพร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์

ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนของรายได ้          

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าโครงงาน จัดท ารูปล่ม

โครงงาน โดยการน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาเรียงล าดับ

ตามขั้นตอนความส าคญัของรายไดต้่างๆ  

 ขั้นตอนที ่5 เตรียมการน าเสนอ หลงัจากจดั

รูปเล่มโครงงานเสร็จสมบูรณ์คณะผูจ้ดัท าเตรียมการ

น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

สรุปโครงการ 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั  เจเอฟบี  คิ

ทเช่น  จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม  2561 ถึง วนัท่ี  

31  สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16  สัปดาห์ ใน

แผนกบญัชี ท าให้ มีประสบการณ์ และ มีความเขา้ใจ

ในระบบการท างานมากข้ึน ดงัน้ี  

1. ทราบถึงท่ีมาของระบบรายได ้ในดา้นการ

ตรวจสอบรายงานยอดขาย เอกสาร     ใบก ากบัภาษี 

ใบเสร็จรับเงินหรือการรับเช็ค  



2. ทราบถึงขั้นตอนทางเดินของเอกสารทางบญัชี

ระบบรายได ้ ขั้นตอนการรับรู้รายไดข้องแต่ละชนิด 

3. ทราบถึงการปฏิบติังานทางการบญัชีของแหล่ง

ระบบรายไดข้องบริษทัท าใหส้ามารถน าความรู้ท่ีได ้

ใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง                     

4. มีโอกาสศึกษา  ระบบรายได ้ ขั้นตอนการรับรู้

รายไดข้องแต่ละชนิด  ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัสห

กิจศึกษาสามารถน ามาประยกุต ์ใชใ้นการปฏิบติังาน

จริงไดแ้ละเป็นไปตามขอบเขต และวตัถุประสงค ์

ท่ีตั้งไว ้  

ปัญหาของโครงงาน    

1. การจดัระบบเอกสารท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ

ระบบรายไดมี้จ านวนมากท าใหเ้กิดปัญหาเอกสารไม่

ครบถว้น   

2. ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไม่มี

เสถียรภาพ จึงท าใหเ้กิดการล่าชา้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จดบนัทึกขั้นตอนการจดัท าและเอกสารท่ีใช ้ใน

ระบบรายไดเ้พ่ือป้องกนัเอกสารไม่ครบถว้น 

2. ปรับเปล่ียนระบบสารสนเทศใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ

เพื่อระบบเสถียรภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 ข้อดขีองการปฏิบตัสิหกจิศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้การปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

2. มีความรับผิดชอบในการท างานเพ่ิมมากข้ึน  ส่งผล

ใหส้ามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ี

ก าหนด 

3.มีระเบียบวนิยั การตรงต่อเวลามากข้ึน  และเรียนรู้

ในการจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม ในการปฏิบติังาน 

4. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการท างานจริง  เพื่อน ามา

ปรับใชก้บัวชิาชีพใน อนาคต 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. คณะผูจ้ดัท าปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีการบนัทึก

และ วเิคราะห์เอกสารทาง บญัชีผดิพลาด 

2. ช่วงแรกของการปฏิบติังานสหกิจศึกษายงัไม่มี

ความรู้ในดา้นเคร่ืองใชส้ านกังาน เช่น  เคร่ืองถ่าย

เอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร เคร่ืองปร้ินเตอร์กระดาษ

ต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ 

1. สอบถามพนกังานท่ีปรึกษา ท าการจดบนัทึกขอ้มูล

ไว ้และตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการบนัทึกบญัชี

เพื่อลดความผิดพลาดของงาน 

2.สงัเกตและสอบถามวธีิการใชง้านจากพนกังาน

แผนกบญัชี หรือ อ่านคู่มือรายละเอียดการใชง้านท่ี

ถูกตอ้ง 

กติตกิรรมประกาศ 

         คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษา

ในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้

การดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของการท างานจริง

ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี

ดว้ย 

บรรณานุกรม 

ข้อมูลบริษัท เจเอฟบี คทิเช่น จ ากดั(ออนไลน์). 

https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=00007927

54FVEFP (สืบคน้วนัท่ี   22 กรกฎาคม 2561) 



ระบบขายหน้าร้าน (ออนไลน์). 

http://www.chaophayacomputech.com/news/news_c

ontent_id=25570226-1.php (สืบคน้วนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2561) 

ธุรกจิแฟรนไชส์ (ออนไลน์). 

http://www.franchisefocus.co.th/index.php/what-is-

franchise.html (สืบคน้วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2561) 

(ออนไลน์).  

http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.

php?docuID=48 (สืบคน้วนัท่ี    22 กรกฎาคม 2561) 

การส่งเสริมการขาย (ออนไลน์). 

https://www.im2market.com/2015/01/13/622 48 

 (สืบคน้วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2561) 

https://www.im2market.com/2015/01/13/622%2048


ภาคผนวก จ 
ไวนิล 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 รหสันกัศึกษา :   5804300058 

ช่ือ-นามสกุล :   นางสาวณฐัมล   โฉมเผือก 

คณะ :   บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา :   การบญัชี 

ท่ีอยู ่              :   5 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางกระทึก อ าเภอ

สามพราน   จงัหวดันครปฐม 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั 

รหสันกัศึกษา :   5804300103 

ช่ือ-นามสกุล :    นางสาวจีราพร   ทองเนียม 

คณะ :   บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา :   การบญัชี 

ท่ีอยู ่ :   115/114 หมู่บา้นวลิเลต แขวงบาง 

บอน เขตบางบอน ถนนกาญจนาภิเษก 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เจเอฟบี คิทเช่น จ ากดั 
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