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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานใน ตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ที่บริ ษทั มีทวีการบัญชี และกฎหมาย จากัด
เป็ นระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ โดยได้มี โ อกาสปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ การท ารายงานภาษี ซ้ื อ -ภาษี ข าย
และการบันทึกบัญชี รายการต่างๆ เช่น การบันทึกซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสดหรื อเงิ นเชื่ อ การบันทึกการขาย
สิ น ค้า เป็ นเงิ น สดหรื อ เงิ น เชื่ อ และการบัน ทึ ก ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆที่ มี ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ซื้ อ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์อย่างมากในการนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ในขณะที่ ไ ด้ปฏิ บตั ิ ง านนั้น ผูจ้ ดั ท าจึ ง สนใจที่ จะทาโครงงานเรื่ องวิธี การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี ในการบันทึกข้อมูลรายการบัญชี เพื่อให้เป็ นความรู ้ กบั บุ คคลที่ มีความสนใจเรื่ องการ
บันทึกรายการบัญชีและรวมถึงนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่ นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจและวิธีการจัดทาบัญชี
1.2.2 เพื่อทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Formula SmartBiz
1.2.3 เพื่อเป็ นต้นแบบในการปฏิบตั ิงานสาหรับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาวิธีการจัดทาบัญชี
1.3.2 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Formula SmartBiz
1.3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน ถึง 25 กันยายน 2563
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Formula SmartBiz
1.4.2 มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการบันทึกบัญชี
1.4.3

เป็ นต้นแบบในการปฏิบตั ิงานสาหรับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรู ปสร้ างงานทางการบัญชี
2.1.1 ระบบบัญชีมีความสาคัญอย่างไร
ระบบบัญชี เป็ นระบบที่ ถู ก ออกแบบขึ้ น มาเพื่ อแปลง หรื อประมวลผลข้อมู ล ทางการเงิ น
(Financial Data) ให้เป็ นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจต่อผูใ้ ช้ โดยนโยบายทรัพยากรมนุ ษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบการโดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางการบัญชี ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินธุ รกิจ และมีความสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจเพื่อการเก็บและบันทึกรายการที่เกิดขึ้น
ของธุ รกิจการประมวลผล ข้อมูล ให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผน การจัดสั่งการและการ
ควบคุมการควบคุมสิ นทรัพย์ (รวมถึงสารสนเทศ)รวมถึงสารสนเทศ ของธุ รกิจให้มนั่ ใจว่าข้อมูลที่ได้มา
นั้น ถู ก ต้องและเชื่ อ ถื อได้ผูอ้ อกแบบต้องเข้า ใจระบบบัญ ชี ต้อ งเข้า ใจตั้ง แต่ เ ริ่ ม มี ก ารบัน ทึ ก ข้อมู ล
เข้า สู่ ร ะบบ ว่ า มี ข้ นั ตอนการท างานในระบบคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งไรการประมวลผลข้อ มู ล ไปเป็ น
สารสนเทศเพื่อบริ หารและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ได้วา่ ถูกต้องหรื อไม่อย่างไร
2.1.2 ความสาคัญของโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี
การจัดทาบัญชีเริ่ มจากการทาบัญชี ดว้ ยมือจนมาถึงการทาบัญชี ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องาน
ทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี ข้อมูลเข้าจะเป็ นรายการค้าเหมือนเดิ ม
แต่จะต้องคี ยข์ อ้ มูลเข้า เพื่อลงบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ลงในสมุ ดรายวันและใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี ป ระมวลผล การประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป จะท าการทางบัญ ชี และหายอด
คงเหลือของบัญชี ข้อมูลออกคือยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท จัดทางบการเงินคือ งบแสดงฐานะ
การเงิน(งบดุล) งบกาไรขาดทุน งบกาไรสะสมและงบกระแสเงินสด
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี ขั้นตอนงานยังคงเหมือนเดิม แต่การทางานจะ
ทาได้รวดเร็ วถูกต้องกว่าการใช้มือควรทาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี ในการจัดทา
งบการเงิน อาจเป็ นโปรแกรมใช้งานคนเดียว หรื อสามารถใช้ร่วมกันระหว่างผูใ้ ช้หลายคนที่เรี ยกว่าใช้
งานแบบเครื อข่ายการเชื่ อมโยงภายในองค์กร เช่น เมื่อเกิดรายการค้าเกี่ยวกับการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
โปรแกรมสามารถจัดทาใบส่ งสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า ใบเรี ยกเก็บเงินและปรับยอดสิ นค้าคงคลังได้โดย
อัตโนมัติและบันทึกรายการในสมุดรายวันและผ่านบัญชี ไปยังสมุดแยกประเภทได้ทนั ที การเชื่ อม ต่อ
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ข้อมูลระหว่างองค์กรคือการส่ งรับเอกสารทางการค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่ น การที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้า
จัดทาใบสั่งซื้ อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่ งใบสั่งซื้ อนั้นผ่านระบบเครื อข่ายได้ทนั ที
2.1.3 การจัดทาสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีมีหลักการ 5 ขั้นตอนคือ
1. รวบรวมเอกสารรายการค้า การบันทึกรายการค้าจะมีเอกสารประกอบการบันทึกรายการค้า
การบัน ทึ ก รายการค้า ซื้ อ สิ น ค้า เข้า มาเพื่ อ ขาย เอกสารขั้น ต้น คื อ ใบสั่ ง ซื้ อ ใบสั่ ง ซื้ อ ใบรั บ สิ น ค้า
และใบแจ้ง หนี้ จากผูข้ าย ผูม้ ี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ จะต้อ งตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความสมบู ร ณ์
ครบถ้วนของเอกสารแต่ ละฉบับ ก่ อนที่ จะนาข้อมูล ที่ อยู่ในเอกสารไปบันทึ ก รายการค้า ลงในสมุ ด
รายวัน
2. บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันซึ่ งสมุดรายวันนี้
ได้แบ่งออก เป็ น 2 ประเภท คื อสมุดรายวันทัว่ ไป (Generl Journal) และสมุดรายวันเฉพาะ (Special
Journal) โดยท าการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ประเภทของข้ อ มู ล ว่ า อยู่ ใ นกลุ่ ม ของสิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น
ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายโดยการใช้ผงั บัญชี
3. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภทเป็ นการนาข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในสมุดรายวันทัว่ ไปและ
สมุดรายวันเฉพาะมากผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภทที่เกี่ยวข้อง สาหรับบัญชี แยกประเภทนี้ แบ่ง
ได้เป็ น 2 ประเภท คือบัญชี แยกประเภททัว่ ไป(General Ledger) และบัญชี แยกประเภทย่อย(Subaidiary
Ledger)โดยบัญ ชี แ ยกประเภททั่ว ไป เป็ นบัญ ชี คุ ม ยอดของบัญ ชี ป ระเภท สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น
ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย ดังนั้นยอดคงเหลือรวมในบัญชี แยกประเภททัว่ ไป จะต้องเท่ากับ
ยอดคงเหลื อรวมทุกบัญชี ของบัญชี แยกประเภทย่อยที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนบัญชี แยกประเภทย่อยใช้บนั ทึ ก
รายละเอี ย ดของบัญชี แ ยกประเภททัว่ ไป เช่ น บัญ ชี ลู ก หนี้ ซ่ ึ ง เป็ นบัญชี แยกประเภททัว่ ไปจะไม่ มี
บัญชีลูกหนี้รายตัวเป็ นบัญชีแยกประเภทย่อยเป็ นต้น
กิ จการจะต้องทาการกระทบยอดคงเหลื อในบัญชี แยกประเภททัว่ ไปเท่ากับยอดคงเหลื อใน
บัญชีแยกประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องอยูต่ ลอดเวลา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
4. การจัดทางบทดลอง กิจการจะต้องนายอดคงเหลือในบัญชี แยกประเภททัว่ ไปแต่ละบัญชี มา
จัดเรี ย งล าดับ ตาม รหัสบัญชี ที่ ระบุ เอาไว้ใ นผัง บัญชี โดยเริ่ ม ต้นจากกลุ่ ม ของสิ นทรั พ ย์และสิ้ นสุ ด
ที่กลุ่มของค่าใช้จ่าย
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งบทดลองนี้ แบ่ ง ได้ 3 ประเภท คื อ งบทดลองก่ อ นการปรั บ ปรุ ง งบทดลองหลัง จากการ
ปรับปรุ ง และงบทดลองหลังปิ ดบัญชี กิจการทางบทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าผลรวมที่บนั ทึกทางด้านเดบิต
เท่ากับผลรวมที่บนั ทึกทางด้านเครดิต
5. การจัดทารายการเงิ นและรายการเพื่อบริ หาร เป็ นการนาเอางบทดลองมาจากทางบกาไร
ขาดทุ น งบดุ ล งบกระแสเงิ นสดและรายการเพื่อการบริ หารโดยแบ่งเป็ นรายการที่แสดงผูใ้ ช้ภายใน
และรายการที่แสดงผูใ้ ช้ภายนอก
2.2 การบัญชี (Accounting)
คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทางการเงิน
การบัญชี (Accounting) หมายถึ ง ศิ ลปะของการเก็บรวบรวม บันทึ ก จาแนก และทาสรุ ปข้อมูลอัน
เกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ทางเศรษฐกิ จในรู ปตัวเงิ น ผลงานขั้นสุ ดท้ายของการบัญชี ก็คื อการให้ขอ้ มูลทาง
การเงิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการจากคานิ ยามดังกล่าว
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก การจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ และการสรุ ปผลสิ่ งสาคัญในรู ป
ตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบตั ิดงั กล่าวด้วย
การบัญชีมีความหมายที่สาคัญ 2 ประการ คือ
2.2.1. การทาบัญชี (Bookkeeping) เป็ นหน้าที่ของผูท้ าบัญชี (Bookkeeper) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลหรื อรายการค้าที่เกิดขึ้นประจาวันและ
หลักฐานข้อมูลที่เกี่ ยว กับการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น หลักฐานการซื้ อเชื่ อและขายเชื่ อ หลักฐานการั บและ
จ่ายเงิน เป็ นต้น
2 การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่เกิ ดขึ้นแต่ละครั้งให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่ รับรองทัว่ ไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของหน่วยเงินตรา
3 การจาแนก (Classifying) หมายถึ ง การน าข้อมู ล ที่ จดบันทึ ก ไว้แ ล้ว มาจาแนกให้เ ป็ น
หมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย
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4 การสรุ ปข้อมูล (Summarizing) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ดงั กล่าวมาแล้ว
มาสรุ ปเป็ นรายงาน ทางการเงิน (Accounting report) ซึ่ งแสดงถึงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของธุ รกิจตลอดจนการได้มาและใช้ไป ของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
2.2.2 การให้ขอ้ มูลทางการเงิ น เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ าย เช่ น ฝ่ ายบริ หาร
ผูใ้ ห้กู้ เจ้าหนี้ ตัวแทนรัฐบาล
นัก ลงทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ ขอ้ มูลทางการเงินยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้าน
การเงิน การจัดทางบประมาณ การปรับปรุ งระบบบัญชี เป็ นต้น
2.3 หลักการบันทึกบัญชี
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction) แบ่งเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
2.3.1 ระบบบัญชีเดี่ยว (Single - entry bookkeeping or single - entry system) เป็ นวิธีการบันทึก
บัญชี เพียงด้านเดี ยวเท่านั้นคือ ด้านเดบิตหรื อด้านเครดิต ระบบบัญชี เดี่ยวนี้ จะบันทึกเฉพาะรายการใน
บัญชี เงิ นสด หรื อ บัญชี ที่สาคัญบางบัญชี เช่ น บัญชี ลูกหนี้ หรื อบัญชี เจ้าหนี้ เท่านั้น โดยไม่ได้ใช้การ
บันทึกรายการตามระบบบัญชี คู่ที่ตอ้ งบันทึกรายการบัญชี ท้ งั ด้านเดบิตและเครดิต การบันทึกบัญชี ตาม
ระบบบัญชี เดี่ ยวนี้ นิยมใช้ในกิ จการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็ น ผูค้ วบคุ มและจดบันทึ กเอง สาหรับธุ รกิ จ
ขนาดย่อมขึ้นไปไม่ควรนาระบบบัญชี เดี่ ยวมาใช้ เนื่ องจากจะมี ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทางบการเงิน
2.3.2 ระบบบัญชี คู่ (Double - entry bookkeeping or double - entry system) เป็ นวิธีการที่ใช้
ปฏิบตั ิในการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป รายการในสมุดบัญชี
แยกประเภท ตลอดจนเอกสารหลักฐาน การบันทึกเหล่านี้ มีระบบการและประเพณี ปฏิบตั ิต่าง ๆ ซึ่ งอาจ
ใช้ได้กบั ทั้งกิ จการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ที่จะทาให้สามารถเสนอรายงาน
ทางการเงินได้ถูกต้อง ตามที่ควรและทันต่อเหตุการณ์การบันทึกบัญชี ตามระบบบัญชี คู่แต่ละรายการจะ
เกี่ ยวข้องกับบัญชี สองด้าน คื อบันทึ กด้านเดบิ ตบัญชี หนึ่ งและบันทึกด้านเครดิ ตในอี กบัญชี หนึ่ งด้วย
จานวน เงิ นที่เท่ากัน และจะมีผลทาให้เกิ ดดุ ลขึ้นในตัวเอง และในขณะเดี ยวกันก็จะทาให้ผลรวมของ
ยอดบัญชี ที่ เกิ ดจากทุ กรายการรวมกันแล้ว ได้ค่า เป็ นศูนย์ นั่นก็ คือ ผลรวมของยอดดุ ลเดบิ ตเท่ ากับ
ผลรวมยอดดุลเครดิต การจัดทารายละเอียดของยอดบัญชีต่าง ๆ ประกอบกันเป็ นยอดรวมทั้งสิ้ น เรี ยกว่า
"งบทดลอง”
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การบันทึกบัญชี จะใช้หลักระบบบัญชี คู่ ดังนั้นรายการค้าทุกรายการต้องบันทึกโดยเดบิตบัญชี
หนึ่ ง และเครดิ ตอีกบัญชี หนึ่ งด้วยจานวนเงิ นที่ เท่ากันเสมอ เรี ยกว่า บัญชี น้ นั ได้ดุลกัน แต่ในบางครั้ ง
รายการค้าที่เกิ ดขึ้นในเวลาเดี ยวกันมีหลายบัญชี อาจบัญชี อาจบันทึกบัญชี โดยเดบิตหรื อเครดิตบัญชี
หลายบัญชี รวมกันได้ เรี ยกว่า การรวมรายการ (Compound entry) แต่จานวนเงิ นรวมของเดบิตและ
เครดิตจะต้องเท่ากันเสมอ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกรายการค้าเรี ยบร้อยแล้วยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ที่
มี ยอดดุลเดบิต เมื่อนามารวมกันจะเท่ากับยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ที่มียอดดุลเครดิต ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักสมการบัญชีที่วา่ สิ นทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินและทุนรวมกัน
2.4 วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
อรทัย ดุ ษฎี ดาเกิ ง 2560 ได้ศึกษาวิจยั :เรื่ องการจัดการด้านบัญชี ของผูป้ ระกอบการ OTOP
ผลการวิจยั พบว่า โดยส่ วนมากให้ความสาคัญในปั จจัยการบันที่กรายการค้าอย่างสม่ าเสมอ เพราะ
ต้องการทราบถึ งผลการดาเนิ นงาน กาไร -ขาดทุ นของกลุ่ ม สมารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ ในการ
ดาเนิ นงานต่อไปภายในกลุ่ม ปั จจัยการตรวจสอบความถู กต้องของรายการค้า เพราะทาให้การจัดทา
บัญชีของกลุ่ม มีความโปร่ งใสสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ มีการแจ้งผลกาไร – ขาดทุนแก่สมาชิ ก
ภายในกลุ่ม อย่างสม่าเสมอปั จจัยการจัดทางบแสดงรายรับ -รายจ่าย เพราะต้องการทราบถึ งผลกาไร ขาดทุนผลการดาเนินงาน เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสิ นใจในการลงทุนเพิ่มเติมหรื อลดคาใช้จ่าย
ของกลุ่ม
เสาวลักษณ์ กิ่ มสร้าง 2560 ได้ศึกษาวิจยั :เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชี
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ด้านความรู้ในวิชาชี พบัญชี ปั จจัยด้านทักษะทางวิชาชี พปั จจัยด้านคุ ณแห่ ง
วิชาชี พและปั จจัยด้านเจตคติ ในวิชาชี พ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชี ของผูท้ าบัญชี อย่างมี
นัยสาคัญหาสถิตที่0.05 โดยปัจจัยด้านเจตคติในวิชาชี พมีอิทธิ พลสู งสุ ดต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชี
ของผูท้ าบัญชี รองลงมาคือปั จจัยด้า นทักษะทางวิชาชี พ ปั จจัยด้านคุ ณค่าแห่ งวิชาชี พ และปั จจัยด้าน
ความรู้ในวิชาชีพบัญชีตามลาดับ
ปั ทมาวดี ดวดดารา 2558 ได้ศึกษาวิจยั :เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเลื อกใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี ของสถานประกอบการ ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่สถานประกอบการเลือกใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี อนั ดับแรกคือโปรแกรม EX-PRESS ซึ่ งอาจเนื่ องจากเป็ นโปรแกรม
สาเร็ จรู ปที่ราคาประหยัด ใช้งานสะดวกง่ายตรงความต้องการของผูใ้ ช้งานและปั ญหาหลังนาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางบัญชี มาใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีปัญหา ดังนี้ (ก) ไม่มีบริ การหลังการขาย หรื อมี
บริ การไม่ตรงความต้องการร้อยละ 22.33 (ข) ความยากในการแก้ไขโปรแกรม(Modify Program) ให้เข้า
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กับลักษณะของธุ รกิจร้อยละ 16.30 (ค) รายงานไม่ตรงตามความต้องการของกิจการ ร้อยละ 14.08 และ
ผูบ้ ริ หารมีการถ่ายโอนความรู ้ ให้กบั เพื่อนร่ วมงานและเพิ่มทักษะพัฒนาความรู ้ ทางการบัญชี ให้มาก
ยิง่ ขึ้น
อิภิญญา วิเศษสิ งห์ 2556 ได้ศึกษาวิจยั :เรื่ อง การจัดทาบัญชี ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตภาษีเจริ ญ ผลการวิจยั พบว่า เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล
ต่อความต้องการพัฒนาความรู ้ทางการบัญชีมากที่สุดคือ การจัดทาบัญชีช่วยให้กิจการสามารถลดต้นทุน
หรื อค่าใช้จ่ายลงได้ ถัดมาได้แก่ การจัดทาบัญชีสามารถลดความผิดพลาดในการบริ หารธุ รกิจผูบ้ ริ หาร
มีส่วนในการตัดสิ นใจในเรื่ องการจ้างทาบัญชี ของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาตรฐานการบัญชี
สามารถช่ วยให้การจัดทาบัญชี ถูกต้อง น่ าเชื่ อถื อ การนามาตรฐานการบัญชี มาจัดทาบัญชี จะทาให้การ
บัญชี มีความถู กต้อง ครบถ้วน การจัดทาบัญชี ของธุ รกิ จ ช่ วยในการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จให้มากขึ้ น
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญต่อแผนกบัญชี ผูบ้ ริ หารมี ค วามรู ้ ด้านการจัดทาบัญชี ธุ รกิ จของท่ าน มี ความ
พร้อมด้านการจัดทาบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ธุ รกิจของท่านความสามารถที่จะจัดทาบัญชี
ให้เป็ นไปตามระบบบัญชี ธุ รกิ จของท่ า น มี ค วามเหมาะสมที่ จะจัดท าบัญ ชี ใ ห้ ถู ก ต้อ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี บุคลากรของท่านสามารถที่จะเรี ยนการจัดทาบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
ได้ ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ เสนอแนะคือ จากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก็คือความต้องการ
พัฒนาความรู ้ทางการบัญชีอยูใ่ นระดับมาก องค์กรธุ รกิจจึงควรจัดให้มีการฝึ กอบรมการจัดทาบัญชี การ
พัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชี เกี่ยวกับเรื่ องมาตรฐานการบัญชี ส่ งเสริ มให้พนักงาน
ปิ ยะรัตน์ โพธิ์ ยอ้ ย 2555 ได้ศึกษาวิจยั :เรื่ องความคาดหวังต่อประสิ ทธิ ภาพโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของพนักงานบัญชี ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสบถามส่ วนใหญ่มีอายุการทางานมากว่า
10 ปี ขึ้นไปจานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.5 และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะจดทะเบียนเป็ น
บริ ษ ทั จากัด จานวน 58 ราย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 98.3 การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ Express
Accouting จานวน 21 ราย ซึ่ งสอดคล้องกับ ชนิ ดของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Non-ERP
ที่พฒั นาโดยบริ ษทั ของคนไทยจานวน 26 ราย คิดเป็ นร้ อยละ47. และพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ใ ช้โปรแกรมที่ มี ราคา0 - 50,000บาทจานวน 18 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 327 รองลงมามี ม ากกว่า
1,000,001 จานวน 15 ราย คิดเป็ นร้อยละ27:3 ซึ่งโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั มีทวีการบัญชีและกฎหมาย จากัด
สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ 95 3-4 ซอย รัชดาภิเษก 25 แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600 โทร 02 482 8199

รู ปภาพที่ 3.1 – แผนทีต่ ้งั สถานประกอบการ
3.2 ประวัติองค์ กร
บริ ษทั มี ทวีการบัญชี และกฎหมาย จากัด ประกอบกิ จการรั บท าบัญชี การจัดทาบัญชี และ
นาส่ งประกันสังคม ให้คาปรึ กษาและวางแผนด้านภาษีอากรทุกประเภท การจัดทาบัญชีและการยื่น
ภาษีประจาเดื อนหรื อประจาปี ทั้งภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมและภาษีเงิ นได้นิติบุคคล รับจดทะเบียน
และห้ า งหุ ้ น ส่ ว น ประเภทธุ ร กิ จ บริ ก าร ธุ ร กิ จ ซื้ อ มาขายไป และธุ ร กิ จ ผลิ ต เป็ นต้น ซึ่ งมี ก าร
ติดต่อประสานงานกันระหว่างผูส้ อบบัญชีและลูกค้า กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์
โครงสร้ างองค์ กร

นายวิศิษฎ์ ชยมงคล
ประธานบริ ษัท

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายทะเบียน

นางพรทิพย์ ทองสนิท
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน/พนักงานบัญชี

นางสาวฐิติรัตน์ พสิ ษฐ์นพกร
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

นางอรวรรณ เพ็งรอด
หัวหน้าฝ่ ายทะเบียน/
พนักงานบัญชี

นางสาวรุ่ งอรุ ณ ไชยวงศ์
พนักงานบัญชี

นางสาวสุ วพัชร นาคหว่าง
ฝ่ ายภาษี-ประกันสังคม/พนักงาน
บัญชี

นางสาวอ้อม ทวีพฒั นพฤติ
นักศึกษาฝึ กงาน

ฝ่ ายประสานงาน

นางสาวนภรัตน์ ปานนอก
หัวหน้าฝ่ ายปนะสานงาน

นางสาวจันทร์ ตาละปุง
พนักงานบัญชี

นางสาวศิริพร นาเหนือ
นักศึกษาฝึ กงาน

ภาพที่ 3.2 แผนภูมิภาพแสดงโครงสร้ างการบริหารงานของบริษัท มีทวีการบัญชีและกฏหมาย จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี มีหน้าที่ตามที่พนักงานที่ปรึ กษามอบหมายให้ดงั นี้
- คัดแยกเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- ติดใบเสร็ จหรื อค่าผ่านทางลงกระดาษ A4
- คัดแยกใบเสร็ จต่างๆว่าอันไหนจ่ายสด จ่ายเชื่ อหรื อผ่านธนาคาร
- พิมพ์ใบสาคัญรับ-ใบสาคัญจ่ายของค่าใช้จ่ายต่างๆ
- บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Formula SmartBiz
- รันเลขต่างๆตามสมุด เช่น สมุดธนาคารรับ 001
- พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
- พิมพ์ ภ.ง.ด. 1,3,50,53,ภ.พ.30และประกันสังคม(ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ที่ได้มอบหมาย)
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ ม ทาใบส่ งคืนลูกค้า
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
- ชื่อ นางสาวฐิติรัตน์ พสิ ษฐ์นพกร
- ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ระยะเวลาในการดาเนินงาน
1 มิถุนายน – 25 กันยายน 2562
- วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.2 กาหนดหัวข้อโครงการ พร้อมทั้งศึกษาหัวข้อที่เหมาสมจากการปฏิบตั ิงานเพื่อใช้จดั ทา
โครงงาน และเลือกหัวข้อโครงงาน
3.7.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยสังเกตหรื อสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากที่อื่น และจัดประเภทหมวดหมู่ของข้อมูลเข้าอยูใ่ นข้อมูล
เดียวกัน
3.7.4 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อนามาจัดทาโครงงาน
3.7.5 จัดทาโครงงานโดยการนาข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์ไว้เรี ยบร้อยแล้วมาจัดทาเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
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3.7.6 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
3.7.7 ส่ งโครงงานแก่สานักสหกิจศึกษา
3.7.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

มิ.ย.62

ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย..62 ต.ค.62

1.ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.กาหนดหัวข้อโครงงาน
3.รวบรวมข้อมูล/เอกสาร
4.วิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร
5.จัดทาโครงงาน
6.ส่งโครงงานให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง
7.ส่งโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่ องใช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 Note Book
3.8.1.2 เครื่ องคานวณ
3.8.1.3 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.2 ซอฟต์แวร์
3.8.2.1 โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Formula SmartBiz
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel
3.8.2.3 โปรแกรม Microsoft Word
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1

วิธีการคัดแยกเอกสารและจัดทารายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
4.1.1 คัดแยกเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย
วิธีที่ 1 เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้า ทาการคัดแยกเอกสารที่สามารถใช้บนั ทึกบัญชี ได้และ
ไม่ได้ก่อน
วิธีที่ 2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ว่าชื่ อกิ จการและที่ อยู่ในเอกสารเหล่านั้นตรงกับ
ความเป็ นจริ งของกิจการ
วิธีที่ 3 คัดแยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกัน
วิธีที่ 4 ตรวจสอบเอกสารใดบ้างที่เราสามารถใช้ได้ในทางภาษี
วิธีที่ 5 ดูวา่ ค่าใช้จ่ายอันไหน จ่ายเงินสดหรื อจ่ายเงินเชื่อ ให้ทาการคัดแยกเอกสารออกมา

รู ปภาพที่ 4.1 เอกสารรายได้ และค่ าใช้ จ่าย
4.1.2 ตรวจสอบใบกากับภาษี
การตรวจสอบใบกับกับภาษีให้ตรงตามที่กฎหมายกาหนด โดยเอกสารใบกับกาภาษีจะต้องมี
รายละเอียดดังนี้
1) คาว่า "ใบกากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
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2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับ
ภาษี และในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ให้ระบุชื่อ
ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3) ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4) หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
5) ชื่อ ชนิ ด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
6) จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้แยกออกจาก
มูลค่าของสิ นค้าและหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง
7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
8) ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด

2
3

7

1
4

5

6
รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่างใบกากับภาษี
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4.1.3 คัดแยกและตรวจดูใบเสร็ จที่เป็ นค่าใช้จ่ายต้องห้าม
เมื่อเราเจอค่าใช้จ่ายต้องห้าม จะไม่สามารถนาใบเสร็ จเหล่านั้นไปลดภาษีได้
1. ไม่มีหลักฐานใบกากับภาษี
2. รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
3. ภาษีตามใบกากับภาษีอย่างย่อ
4.1.4 จัดทารายงานภาษีซ้ื อ และรายงานภาษีขาย ด้วย Microsoft Excel
วิธีการจัดทารายงานภาษีซ้ื อ เราจะทาการนาเอาเอกสารที่ทาการคัดแยกแล้ว
นามาพิมพ์ลง Microsoft Excel ตามลาดับวันที่ เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค

รู ปภาพที่ 4.3 รายงานภาษีซื้อ
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วิธีการจัดทารายงานภาษีขาย เราจะทาการนาเอาเอกสารที่ทาการคัดแยกแล้ว
นามาพิมพ์ลง Microsoft Excel ตามลาดับวันที่ เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค

รู ปภาพที่ 4.4 รายงานภาษีขาย
4.1.5 พิมพ์ลาดับภาษีซ้ื อและภาษีขายพร้อมรันลาดับภาษีซ้ื อและขาย
วิธีการพิมพ์เลขคือเราจะพิมพ์ตามหน้ารายงานภาษีซ้ื อและภาษีขายตามลาดับ

รู ปภาพที่ 4.5 ใบกากับภาษีขาย
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4.2 วิธีการการเตรียมเอกสารก่ อนนาข้ อมูลไปบันทึกบัญชี
4.2.1 เขียนประเภทบัญชีไว้หน้ารายงานภาษีซ้ื อและตัวเอกสาร ว่าบิลไหนซื้ อสด ก็เขียนว่า สด
บิลไหนซื้ อเชื่อ ก็เขียนว่า เชื่ อ ไว้ในบิลนั้นๆ
4.2.2 เก็บยอดซื้ อ ขายและค่าใช้จ่าย ทั้งที่มี Vat และ Novat
4.2.3 การจัดทาตารางวิเคราะห์
การจัดทารายการวิเคราะห์ คือการรวบรวมข้อมูลของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ บันทึกลงใน
ตารางวิเคราะห์ ก่อนนาไปบันทึกบัญชีในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz

รู ปภาพที่ 4.6 ตารางวิเคราะห์
4.2.4 จัดทาใบสาคัญรับ และใบสาคัญจ่าย
จัด ท าใบส าคัญ รั บ และใบส าคัญ จ่ า ยตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น และตารางวิ เ คราะห์ ใ ห้ ต รงกัน
ถ้า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น มี หั ก ณ ที่ จ่ า ยให้ แ นบ หั ก ณ ที่ จ่ า ยมาด้ว ย เช่ น ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต
ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการนาเข้า ค่าสอบบัญชี การทาบัญชี เพื่อใช้เป็ นเอกสารในการบันทึกบัญชี

รู ปภาพที่ 4.7 ใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่ าย
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4.3 วิธีการการบันทึกบัญชี ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
4.3.1 การเปิ ดใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี
วิธีที่ 1 : เปิ ดโปรแกรม Formula SmartBiz ขึ้นมา

รู ปภาพที่ 4.8 โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
วิธีที่ 2 : กด ยอมรับ เพื่อทาการเข้าสู่ โปรแกรม

รู ปภาพที่4.9 คลิก ยอมรับ เพื่อเข้ าโปรแกรม
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วิธีที่ 3 : ใส่ ผใู ้ ช้งานและรหัส เป็ น “BIGBOSS”

รู ปภาพที่4.10 กรอกรหัส เพื่อเข้ าสู่ โปรแกรม
วิธีที่ 4 : กด “เพิ่ม”

รู ปภาพที่ 4.11 เลือก “เพิม่ ” เพือ่ สร้ างฐานข้ อมูลของบริษัท
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วิธีที่ 5 : 1. ใส่รหัสบริ ษทั พิมพ์ 62-0001

2. ใส่ชื่อบริ ษทั พิมพ์ บริ ษทั นักศึกษาฝึ กงาน จากัด
3. ใส่วนั เริ่ มรอบบัญชี พิมพ์ 01/01
4. ใส่วนั เริ่ มใช้ระบบ พิมพ์ 01/01/2562
5. ใส่ประเภทภาษี เปลี่ยนเป็ น Vat 7% 6. กด F10 เพื่อ บันทึก

1.รหัสบริ ษทั
6.บันทึก

2.ชื่อบริ ษทั

4.วันที่เริ่ มใช้
ระบบ

3.วันเริ่ มรอบบัญชี
บัญชี
5.ประเภท

รู ปภาพที่ 4.12 กรอกข้ อมูลของบริษัท
วิธีที่ 6 : เลือก “ใช้ผงั บัญชีของตัวเอง”

รู ปภาพที่ 4.13 เลือก “ใช้ ผงั บัญชีของตัวเอง”
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วิธีที่ 7 : เลือกบริ ษทั ที่เราสร้าง เพื่อทาการเริ่ มโปรแกรม

รู ปภาพที่ 4.14 เลือก “บริษัททีต่ ้ องการใช้ งาน”
วิธีที่ 8 : การสร้างผังบัญชี กดเมนู แยกประเภท ฐานข้อมูล เพิม่ /แก้ไข้ผงั บัญชี
พิมพ์ชื่อบัญชี โดยดูจากงบการเงินปี่ ที่แล้ว และตาราวิเคราะห์ที่เราพึ่งเก็บในปี นี้

รู ปภาพที่ 4.15 การสร้ างผังบัญชี
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วิธีที่ 9 : 1. รหัสบัญชี พิมพ์ 1001
2.ชื่อบัญชี พิมพ์ เงินสด
3. หมวดบัญชี พิมพ์ 1 กด Enter กด F10

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี
หมวดบัญชี

รู ปภาพที่ 4.16 กรอกข้ อมูลผังบัญชี และบันทึก
วิธีที่ 10 : เมนูแยกประเภท ฐานข้อมูล ใส่ ยอดยกมาเริ่ มต้นตั้งบริ ษทั และสาขา

รู ปภาพที่ 4.17 การใส่ ยอดยกมา
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วิธีที่ 11: กด F2 ใส่ ยอดยกมานัน่ ดูจากงบการเงินปี ที่แล้ว ใส่ เฉพาะ หมวด 1 -3 เท่านั้น

รู ปภาพที่ 4.18 เลือก “แก้ไข” เพือ่ ใส่ ยอดยกมา
- ตัวอย่าง เช่น เงินสดในงบการเงินปี แล้ว มียอด 358,487.54 เราจึงทาการบันทึกเป็ น
บันทึกบัญชีเงินสดด้วย เดบิต 358,487.54 และ เครดิต 0 จากนั้นกด F 10

รู ปภาพที่ 4.19 ใส่ ยอดยกมา
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4.3.2 การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
เลือก ลงรายวัน กด OK

1

กด สมุดรายวันที่เราต้องการ

กด Enter

1

3
2

รู ปภาพที่ 4.20 การเข้ าใช้ งานสมุดรายวัน
การบันทึกในสมุดธนาคารรับและสมุดธนาคารจ่าย เอกสารที่นามาอ้างอิงคือ สมุดบัญชี
ธนาคารของบริ ษทั
สมุดธนาคารรับ
สมุดธนาคารรับ เป็ นสมุดที่ลูกหนี้นาเงินมาใช้บริ ษทั จะเกี่ยวกับภาษีขายหรื ออยูน่ อกภาษีขาย (Novat)
จึงทาให้เงินฝากธนาคารเพิม่ ขึ้นและลูกหนี้ลดลงหรื อหมดไป
วิธีที่ 1 เราจะใส่ วนั ที่ ตามสมุดบัญชี ทางช่องรายการฝาก
วิธีที่ 2 เรี ยงลาดับเลขที่ สมุดธนาคารรับจะทาการพิมพ์ต้ งั แต่ 001 เป็ นต้นไป
วิธีที่ 3 เขียนรายเอียดการบันทึกบัญชี เช่น รับชาระหนี้ผา่ นธนาคาร
วิธีที่ 4 ทาการบันทึกบัญชี
วิธีที่ 5 กด F10
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บันทึก
วันที่
รายเอียดการ
บันทึกบัญชี

เลขที่

บันทึกรายการ

รู ปภาพที่ 4.21 บันทึกการรับชาระหนีผ้ ่านธนาคาร
สมุดธนาคารจ่าย
สมุดธนาคารจ่าย เป็ นสมุดที่บริ ษทั นาเงินไปใช้เจ้าหนี้ จะเกี่ยวกับภาษีซ้ื อหรื ออยูน่ อกภาษีซ้ื อ (Novat)
จึงทาให้เงินฝากธนาคารลดลงและเจ้าหนี้ลดลงหรื อหมดไป
วิธีที่ 1 เราจะใส่ วนั ที่ ตามสมุดบัญชี ทางช่องรายการถอน
วิธีที่ 2 เรี ยงลาดับเลขที่ สมุดธนาคารรับจะทาการพิมพ์ต้ งั แต่ 0001 เป็ นต้นไป
วิธีที่ 3 เขียนรายเอียดการบันทึกบัญชี เช่น จ่ายชาระหนี้ผา่ นธนาคาร
วิธีที่ 4 ทาการบันทึกบัญชี
บันทึก
วิธีที่ 5 กด F10
วันที่
รายเอียดการ
บันทึกบัญชี

เลขที่

บันทึกรายการ

รู ปภาพที่ 4.22 บันทึกการถอนเงินสดจากธนาคารในสมุดธนาคารจ่ าย
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สมุดเงินสดจ่าย
สมุดเงิ นสดจ่าย เป็ นสมุดที่บริ ษทั จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มซื้ อและไม่รวมภาษี
ซื้ อ ที่จ่ายด้วยเงินสด เช่น จ่ายค่าน้ าประปาน ค่าไฟฟ้ า ค่าซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น
เอกสารที่นามาอ้างอิงคือ เอกสาร “ใบเสร็ จรับเงิน”
วิธีที่ 1 เราจะใส่ วนั ที่ ตามใบเสร็ จรับเงิน
วิธีที่ 2 เรี ยงลาดับเลขที่ตามใบเสร็ จรับเงิน
วิธีที่ 3 เขียนรายเอียดการบันทึกบัญชี เช่น จ่ายค่าใช้จ่ายกองถ่ายเป็ นเงินสด
วิธีที่ 4 ทาการบันทึกบัญชี
บันทึก
วิธีที่ 5 กด F10
เลขที่

วันที่

รายเอียดการ
บันทึกบัญชี

บันทึกรายการ

รู ปภาพที่ 4.23 บันทึกการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายเป็ นเงินสด
สมุดขายเชื่อ
สมุดขายเชื่อ เป็ นสมุดที่บริ ษทั ขายเชื่อให้กบั อีกบริ ษทั หนึ่ ง จึงเกิดเป็ นลูกหนี้ข้ ึนมา สมุดขาย
เชื่อจะเกี่ยวข้องกับภาษีขายและเอกสารที่นามาอ้างอิงคือ เอกสาร “ใบแจ้งหนี้ ”
วิธีที่ 1 เราจะใส่ วนั ที่ ตามใบกากับภาษี
วิธีที่ 2 เรี ยงลาดับเลขที่ ตามใบกากับภาษี
วิธีที่ 3 เขียนรายเอียดการบันทึกบัญชี เช่น รายได้จากการบริ การเป็ นเงินสด
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วิธีที่ 4 ทาการบันทึกบัญชี
วิธีที่ 5 กด F10

บันทึก
วันที่

รายเอียดการ
บันทึกบัญชี

เลขที่

บันทึกรายการ

รู ปภาพที่ 4.24 บันทึกรายได้ จากการบริการเป็ นเงินเชื่อ
4.3.3 การปรับปรุ งบัญชี
สมุดรายวันทัว่ ไป
ในกรณี ตวั อย่าง การปรับปรุ งบัญชีค่าน้ าประปาค้างจ่าย ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปามาในรอบ
บัญชีที่ดาเนินการอยู่ และจ่ายเงินในรอบบัญชีถดั ไป จึงต้องปรับปรุ งบัญชี โดยบันทึกบัญชี ค่าน้ าประปา
ทางด้านเดบิต และบันทึกบัญชีค่าน้ าประปาค้างจ่ายทางด้านเครดิต

รู ปภาพที่ 4.25 บันทึกการปรั บปรุ งบัญชี ค่านา้ ประปาค้ างจ่ าย
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การบันทึกค่าเสื่ อมราคา โดยเดบิตค่าเสื่ อมราคา และเครดิตค่าเสื่ อมราคาสะสม

รู ปภาพที่ 4.26 บันทึกค่ าเสื่ อมราคา
4.3.4 การโอนปิ ดบัญชี
สมุดรายวันทัว่ ไป
การโอนปิ ดบัญ ชี ภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เอกสารที่ น ามาอ้า งอิ ง คื อ แบบ ภ.พ.30 โดยการโอนปิ ด
ภาษีมูลค่าเพิ่มขาย ทางด้านเดบิต และภาษีมูลค่าเพิ่มซื้ อ ทางด้านเครดิต (ในกรณี ตวั อย่าง เดือนที่ผา่ นมา
ต้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยตั้งเป็ นลูกหนี้ กรมสรรพากรไว้ เดือนปั จจุบนั จึงต้องนามาบันทึกทางด้าน
เครดิต) และส่ วนต่างให้ต้ งั เป็ นเจ้าหนี้กรมสรรพากร เพื่อเสี ยภาษีในเดือนถัดไป
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รู ปภาพที่ 4.27 บันทึกการโอนปิ ดภาษีมูลค่ าเพิม่
การโอนปิ ดบัญชี ค่ า ใช้จ่ า ยเข้า บัญชี ต้น ทุ นบริ ก าร โดยการเดบิ ตต้น ทุ นบริ ก าร และเครดิ ต
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุนบริ การ ในกรณี น้ ีจะตั้งหมวดบัญชีตน้ ทุนบริ การคือ หมวด 50

รู ปภาพที่ 4.28 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี ค่าใช้ จ่ายเข้ าบัญชี ต้นทุนบริ การ
การโอนปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริ หารโดยการ เดบิตค่าใช้จ่าย ใน
การบริ หาร และเครดิตค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณี น้ ีจะตั้งหมวดบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริ หารคือหมวด 52

รู ปภาพที่ 4.29 บันทึกการโอนปิ ดบัญชีค่าใช้ จ่ายต่ างๆเข้ าบัญชีค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
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การโอนปิ ดบัญชีตน้ ทุนบริ การและบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเข้าบัญชีกาไรขาดทุน โดยการ
เดบิต กาไรขาดทุน และเครดิต ต้นทุนบริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ การ

รู ปภาพที่ 4.30 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี ต้นทุนบริการและบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการบริหารเข้ าบัญชี กาไร
ขาดทุน
การโอนปิ ดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกาไรขาดทุน โดยการ เดบิตบัญชีบญั ชีรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
กิจการ และเครดิตบัญชีกาไรขาดทุน
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รู ปภาพที่ 4.31 บันทึกการโอนปิ ดบัญชีรายได้ เข้ าบัญชีกาไรขาดทุน
การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการ เดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคล เครดิตบัญชีภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า (ภ.ง.ด.51) ,ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

รู ปภาพที่ 4.32 การบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
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รู ปภาพที่ 4.33 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และ
มาตรา 69 แห่ งประมวลรัษฎากร
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รู ปภาพที่ 4.34 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
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วิธีการโอนปิ ด ภาษีเงินได้นิติบุคคล เข้ากาไรขาทุน

รู ปภาพที่ 4.35 บันทึกการโอนปิ ดบัญชีภาษีเงินได้ นิติบุคคลเข้ าบัญชี กาไรขาดทุน
ผลต่างของบัญชีกาไรขาดทุน ระหว่างการโอนปิ ดบัญชีรายได้ และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ นามา
โอนปิ ดเข้าบัญชี กาไรขาดทุนสะสม ในกรณี ตวั อย่างเกิ ดผลกาไร เดบิตบัญชี กาไรขาดทุน และเครดิ ต
บัญชีกาไรขาดทุนสะสม

รู ปภาพที่ 4.36 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี กาไรขาดทุนเข้ าบัญชี กาไรสะสม
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4.4 วิธีการเรียงลาดับเลขและพิมพ์ เลขแต่ ละสมุด
4.4.1 สมุดธนาคารรับ เรี ยงลาดับเลขตั้งแต่ 001
4.4.2 สมุดธนาคารจ่าย เรี ยงลาดับเลขตั้งแต่ 0001
4.4.3 สมุดเงินสดจ่าย เรี ยงลาดับเลข เดือน 1 = 1001,เดือน 2 = 2001 เป็ นต้น
4.4.4 สมุดเงินสดรับ เรี ยงลาดับเลขตามใบเสร็ จรับเงิน
4.4.5 สมุดขายเชื่อ
เรี ยงลาดับเลขตามบิลขาย
4.4.6 สมุดซื้ อเชื่อ
เรี ยงลาดับเลข เดือน 1 = 01001,เดือน 2 = 02001 เป็ นต้น
4.4.7 สมุดรายวันทัว่ ไป เรี ยงลาดับเลข เดือน 1 = 10001,เดือน 2 = 20001 เป็ นต้น
4.5 วิธีการนาส่ งงบการเงิน
4.5.1 ส่ งรายละเอียดการบันทึกบัญชีให้ลูกค้า
ให้พิมพ์งบทดลอง กระดาษทาการ แยกประเภทตัว T และสมุดรายวันแต่ละประเภทที่บนั ทึก
บัญชีในโปรแกรมเป็ นแบบกระดาษต่อเนื่อง พร้อมจัดนาเอกสารเข้าแฟ้ มให้สวยงามและจัดทาใบส่ งคืน
ลูกค้าต่อไป

รู ปภาพที่ 4.37 รายละเอียดการบันทึกบัญชี
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4.6 การสรุ ปภาษีมูลค่ าเพิม่
4.5.1 การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ =ภาษีมูลค่าเพิม่
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซ้ื อ คือกิจการจะต้องนาส่ งกรมสรรพากร
ภาษีซ้ื อ มากกว่า ภาษีขาย คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิ ได้รับคืน หรื อเครดิตในเดือนถัดไป

รู ปภาพที่ 4.38 ตัวอย่ างแบบแสดงรายการภาษีมูลค่ าเพิม่
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การท าโครงงานครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ท ามุุง ง ึึ ก ษาเกี่ ย วกับ วิธี ก ารใช้โปรแกรมุส าเร็ จรู ปทางการบัญ ชี
ในการบันทึกข้อมุูลรายการบัญชี เพื่อที่จะได้ทราบถึงการทางานตาแหนงงผูช้ งวยพนักงานบัญชี
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจึึกษา
- ฝึ กให้มุีความุรับผิดชอบตงอหน้าที่ที่ได้รับมุอบหมุาย
- เพิ่มุทักษะการทางานให้มุีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต
ั การทางานในอนาคต
- นาความุรู ้ที่ได้จากการฝึ กสหกิจึึกษามุาประยุกต์ใช้กบ
5.1.2 ข้อเสี ยของการปฏิบตั ิงานสหกิจึึกษา
- การปฏิ บ ัติ ง านในต าแหนง ง ผู ้ชง ว ยพนั ก งานบัญ ชี ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบในด้ า น
การท าใบส าคัญ รั บ -ใบส าคัญ จง า ย และบัน ทึ ก รายการตง า งๆลงโปรแกรมุ
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี ซ่ ึงอาจใช้เวลานานพอสมุควร
- เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บต
ั ิงานจริ งครั้งแรก จึงไมุงมุีประสบการณ์ในการทางาน
มุากง อนท าให้ต้องใช้เ วลานานในการท าความุเข้าใจระบบงานของบริ ษ ัท
ที่ปฏิบตั ิงาน
5.1.3 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
- เอกสารหรื อข้อมุูลจากการปฏิ บตั ิงานจริ งที่ บริ ษท
ั บางอยงาง ไมุงสามุารถนามุา
เผยแพรง ได้
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-

-

นั ก ึึ ก ษารุง นตง อ ไปควรึึ ก ษาการบั น ทึ ก บั ญ ชี เ พิ่ มุ เติ มุ เนื่ อ งจากสถาน
ประกอบการที่ได้ปฏิบตั ิงานนั้น มุีการบันทึกบัญชีรายการค้าเป็ นจานวนมุาก
ผงานโปรแกรมุสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
นักึึกษารุง นตงอไปควรเรี ยนรู ้โปรแกรมุสาเร็ จรู ป Expressมุาเพิ่มุเติมุ เนื่องจาก
สถานประกอบการที่ได้ปฏิบตั ิงานนั้น ต้องใช้โปรแกรมุสาเร็ จรู ป Express ใน
การปฏิบตั ิงาน
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5.3 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 สรุ ปผลโครงงาน
1. การปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั มุีทวีการบัญชี และกฎหมุาย จากัด ในตาแหนงงผูช้ งวย
พนัก งาน บัญ ชี ไ ด้เ ข้า ไปปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ การจัด เก็ บ เอกสาร การท าใบส าคัญ
รับ-ใบสาคัญจงาย การบันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรมุสาเร็ จทางการบัญชี Formula SmatBiz
ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ มุี ป ระโยชน์ อ ยง า งมุาก สามุารถน าความุรู้ ที่ ไ ด้รั บ ไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคต
2. ได้ทราบถึงการทางานและขั้นตอนการบันทึกบัญชีตงางๆ
3. ได้รู้จกั รู ปแบบของบริ ษทั ที่จดทะเบียนภาษีมุูลคงาเพิ่มุหรื อไมุงได้จดทะเบียน
ภาษีมุูลคงาเพิมุ่
5.3.2 ปัญหาของโครงงาน
1. ข้อมุูลหรื อเอกสารจากการปฏิ บตั ิ งานจริ งบางอยงาง ไมุงสามุารถนาเอามุาใช้
ประกอบการเพื่ อ ท าโครงงานได้ เนื่ อ งจากเอกสารดัง กลง า วเป็ นความุลับ ของลู ก ค้า
ที่ไมุงสามุารถเปิ ดเผยข้อมุูลได้
2. การทาโปรแกรมุสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Formula SmatBiz ขาดความุเสถียร
ถ้าบริ ษทั ไหนมุีขอ้ มุูลเยอะจะเกิดปั ญหาในการโหลดข้อมุูล
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
1. เมุื่ อ พนั ก งานที่ ป รึ กษาอธิ บ ายขั้ น ตอนการท างานตง า งๆ ในการท างานควรมุี
การจดบันทึกและทาความุเข้าใจจะสามุารถทางานได้อยงางถูกต้อง
2. นักึึกษารุง นตงอไปควรึึกษา ภ.ง.ด. ตงางๆเพิ่มุเติมุ เชงน ภ.ง.ด.50 ,ภ.ง.ด51
3. นักึึกษารุง นตงอไปควรึึกษาข้อมุูลเกี่ยวกับการจัดทาสต็อคแบบเข้ากงอนออกกงอน
4. นักึึกษารุง นตงอไปควรึึกษาวิธีการบันทึกบัญชีเพิ่มุเติมุ เพื่อเตรี ยมุตัวในการปฏิบตั ิงาน
5. นักึึกษารุง นตงอไปควรึึกษาการใช้โปรแกรมุสาเร็ จรู ป Experss
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