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Abstract 

Sense Beauty Cosmetic (Thailand) Co., Ltd. is Thailand’s leading manufacturer 
and distributor of high quality virgin coconut oil, spa products and herbal cosmetics. The 
GMP certified factory only uses well-selected herbal ingredients and every manufacturing 
process is carried out utilizing innovative technologies and equipment. Stringent quality 
control and R&D were also meticulously performed by experienced scientists and 
pharmacists.  While attending the internship, under the cooperative program at the accounting 
department, the team was assigned to follow the orders on the website, prepared quotations 
and invoices, record the sales and receipts of accounts receivable with Express accounting 
program. 

This project could increase knowledge and understanding for the procedures of sales 
on the website, and the skills of using the Express accounting program, as well as having 
confidence in future careers. The team also hoped that this project would be beneficial to 
interested parties. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

          ในการปฏิบติังานแผนกบญัชีบริษทั เซนต์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั นั้นการขายสินคา้

ถือเป็นงานหลกัหน่ึงของกิจการ เป็นแหล่งก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นส่วนมากของกิจการ ผูบ้ริหารจึงให้

ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซ่ึงหลักการขายเช่ือและบัญชีลูกหน้ีมีบทบาทส าคัญในแง่ท่ีจะเป็น

กระบวนการท่ีเกิดรายไดแ้ละครอบคลุมถึงงานทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้และการบริหารกิจการทาง

ตลาด การจดัท าโครงงานคร้ังน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แก่นกัศึกษารุ่นต่อๆไป ไดศึ้กษา

หลกัการขายเช่ือ และบญัชีลูกหน้ี ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

          1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบังานดา้นการขายเช่ือและบญัชีลูกหน้ี 

          1.2.2 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการปฏิบติังานในส่วนระบบหลกัการขายเช่ือและบนัทึกบญัชีลูกหน้ี 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

          โครงงานน้ีจ าแนกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหาร โครงงานน้ีกล่าวถึงหลกัการขายเช่ือ ตลอดจน
บญัชีลูกหน้ี โครงงานน้ีแสดงตวัอยา่งการขายเช่ือและบนัทึกบญัชีลูกหน้ี ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

          1.4.1 เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบังานดา้นการขายเช่ือพร้อมทั้งบญัชีลูกหน้ี 

           1.4.2 เพื่อใหท้ราบขั้นตอนการท างานดา้นระบบขายเช่ือ และบญัชีลูกหน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็น

แนวทางใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาในท างานดา้นการบญัชีไดศึ้กษาคน้คน้ควา้          
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บทที2่ 

แนวคดิ  ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

               ขายเป็นเช่ือ (Credit Sale) คือ การขายสินคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บเงินในขณะท่ีท าการขายเพื่อตอ้งการเพิ่ม
ยอดขายใหก้บักิจการมากข้ึน การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจะส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไปก่อนและใหร้ะยะเวลาแก่
ลูกคา้ในการช าระหน้ีตามเง่ือนไข เช่น 2/10,n/30 เป็นตน้ และการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้โดยยงัไม่ไดรั้บช าระค่า
สินคา้ในทนัทีท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้จากกิจการ ซ่ึงตอ้งมีการตั้งเป็นลูกหน้ีการคา้ และจะท ารายการรับช าระหน้ีเม่ือถึง
ก าหนดช าระตามระยะเวลาเครดิตท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้ 

ระบบบัญชีการขายเช่ือ 

  ในการขายเงินเช่ือ เปรียบเสมือนกบัผูข้ายไดใ้ห้เงินทุนกบัผูซ้ื้อ ดงันั้นผูข้ายเช่ือย่อมตอ้งใช้

เงินทุนมาก และผูข้ายยงัเสียเปรียบในการไม่ไดรั้บช าระหน้ี หรือเกิดหน้ีสูญ ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามทวงหน้ี หรือฟ้องร้องบงัคบัช าระหน้ี แต่อย่างไรก็ดีการขายเช่ือยงัมีผลดี คือ ท าให้ขายสินคา้ไดม้ากข้ึน 

และช่วยให้ประกอบธุรกิจมีความคล่องตวัและขยายตวัไดอ้ย่างกวา้งขวาง ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการขายเช่ือ ผูข้าย

ควรพิจารณาวา่ สมควรจะใหเ้ครดิตหรือไม่ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดหน้ีสูญ ในการใหเ้ครดิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ผงัทางเดินเอกสาร-ระบบบญัชีการขายเช่ือ 
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ลูกหนี ้Liability 

ลูกหน้ีเป็นบญัชีท่ีมีปัญหาในการบริหารงานของกิจการ ถา้กิจการเกบ็หน้ีไม่ไดต้ามท่ีก าหนด จะส่งผลกระทบท า
ให้เงินสดขาดมือ เน่ืองจากลูกหน้ีเป็น“สินทรัพยห์มุนเวียน”ท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้ายดงันั้นระบบบญัชีลูกหน้ี
จึงมีความส าคญัมากส าหรับการบริหารเงินสด 

-ฝ่ายขายจะเกบ็รวบรวม เอกสาร ไปเพื่อประกอบการจดัท าขอ้มูลลงในระบบ  Express 

 

รูปท่ี 2.2 วิธีการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีผา่นระบบโปรแกรม Express ของบริษทั ในเม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีแลว้ 

1. เขา้ท่ีหวัขอ้ การเงิน >รับเงิน>รับช าระหน้ี  เพื่อรับช าระจากลูกหน้ี 

คล๊ิกท่ีปุ่ม  เพิ่ม 

ช่องเลขท่ีใบเสร็จ    จะข้ึน ค าวา่ RE คือเราจะใหโ้ปรแกรม run number  ไดโ้ดยอตัโนมติั 

วนัท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเราไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ี 

รหสัลูกคา้    คล๊ิกท่ีปุ่มแวน่ขยายดา้นขา้งแลว้เลือกปุ่มท่ีคุณตอ้งการรับช าระหน้ี 
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ช่องอา้งอิง    สามารถคียไ์ดไ้ม่เกิน 30 ตวัอกัษร 

พนกังานขาย สามารถระบุหรือไม่กไ็ด ้

รายการบิลท่ีรับช าระ  คล๊ิกแลว้จะข้ึนค าวา่”กรุณายนืยนัเพื่อบนัทึกขอ้มูล”เลือกตกลง หลงัจากนั้นรายการท่ี

ยงัไม่ไดรั้บช าระมาใหเ้ลือก  ดบัเบ้ิลคล๊ิกท่ีรายการ ถา้ช าระไม่เตม็จ านวนสามารถปรับแกไ้ขเลขช่องน้ีไดเ้ลย  

ถา้ไม่เตม็จ านวนคล๊ิก ตกลง  หลงัจากนั้นเคร่ืองหมายถูกจะข้ึนในช่องท่ีไดรั้บช าระแลว้ > คล๊ิก F5  

หมายเหตุ  ถา้ในกรณีท่ีลูกคา้ช าระเกินก าหนด เราสามารถคิดดอกเบ้ียเพิ่มไดต้ามขอ้ตกลงในช่องดอกเบ้ียรับ

แต่ถา้เป็นกรณีช าระเป็น   เงินสด สามารถใส่ไปในช่องน้ีไดเ้ลย

 

รูปท่ี 2.3 ผลการท างานของมนักคื็อวา่รายการท่ีเราป้อนขอ้มูลไปลดยอดหน้ีส่วนของลูกหน้ี 

2.วิธีเช็ค 

ผลการท างานของมนักคื็อวา่รายการท่ีเราป้อนขอ้มูลไปลดยอดหน้ีส่วนของลูกหน้ีรายตวัและในส่วนของ

รายวนัโปรแกรมจะลงบญัชีไวใ้หด้ว้ยโดย  เปิดเมนูหลกั>บญัชี>ลงประจ าวนั>รายการท่ียงัไม่ผา่นบญัชี>

สมุดรายวนัรับ 
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งานวจิัยเกีย่วข้อง 

          อภิรักษ ์ทรัพยเ์จริญกุล หลกัสูตรท่ีจบ เทคโนโลยสีารสนเทศ2557 มหาวิทยาลยัสยาม ไดท้ าการศึกษาเร่ือง                
การวิเคราะห์ความคิดเห็นลูกคา้จากขอ้ความในเฟสบุ๊คของผูจ้  าหน่ายรถยนต ์ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้สรุป ขอ้ดี
และขอ้เสียจากการใชโ้ปรแกรม เฟสบุ๊ค ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ในการจดัจ าหน่ายรถยนต์ในการจ าหน่าย
รถยนต์และติดต่อส่ือสารกับลูกคา้ผ่านโปรแกรมพบว่าเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็วสามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการอ่านขอ้ความคิดเห็นจ านวนท่ีมหาศาลไดแ้ละผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาพฒันาปรับปรุง
สินคา้และบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

          เบญจวรรณ อุชุพงศอ์มร หลกัสูตรท่ีจบการตลาด2547 มหาวิทยาลยัสยาม  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการบริหารงานขาย และพฒันาโครงสร้างองกรณ์การขายโดยการท่ีคดัเลือก
พนักงานและประเมินผลงานการปฏิบติังานของพนกังานขายและวดัผลความส าเร็จจากรายไดย้อดขายในปีท่ี
ผา่นมาโดยการใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายในตลาดสินคา้อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครของผูค้า้ส่งจ านวน 400
รายจาก 88,316  ราย 

          ถวัลย์ รุยาพร หลักสูตรท่ีจบการจัดการ  2558 มหาวิทยาลัยสยาม ได้ท าการศึกษาเร่ืองต้นแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์การอิสระเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทยผูจ้ดัท าได้รวบรวม
ขอ้สรุป หาองกรณ์ตน้แบบท่ีดีเพื่อเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูบ้ริโภคซ่ึงยดึ9ปัจจยัเป็นบรรทดัฐานในการเป็นนองกรณ์
ตน้แบบไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร คณะกรรมการ ภาวะผูน้ าบุคลากรอ านาจหน้าท่ี บริหารจดัการงบประมาณ  
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาก าหนดเป็นตน้แบบในการจดัองค์การ รูปแบบจะมีการ
สัมภาษณ์แบ่งเป็น 4 กลุ่มจ านวน28ท่านและน าขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์ภายใตข้อ้ท่ีใช้ในการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพขององคก์ารอิสระเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคผลวิจยัสรุปไดว้่าโดยเรียงล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างองคก์าร   การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการรวมถึงอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการรวมถึงอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการภายใตก้ารมีคุณลกัษณะของภาวะผูน้ า 

2. บุคลากรการจัดสรรงบประมาณส่วนปัจจัยภายนอกสุดส่งผลมากท่ีสุดรองลงมาคือส่วนรวมจาก
ผูบ้ริโภค 
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          หยาดรุ้ง  สิทธิจนัทร์ หลกัสูตรท่ีจบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2557  มหาวิทยาลยัสยาม ผูจ้ดัท ารวบรวมได้
ขอ้สรุปงานวิจยัน้ีประเมินสมถรรนะความสามารถในการใชร้ะบบออนไลน์โดยใหผู้ป้ระเมินใชร้ะบบออนไลน์ 
พบว่าระบบออนไลน์สามารถการซ ้ าซอ้นของขอ้มูลประหยดัทรัพยากรท่ีใชใ้นการประเมิน ง่ายต่อการวิเคราะห์
ขอ้มูลกล่าวคือ พนกังานเสนอรายช่ือ 6รายช่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาสูงสุด  และประเมินสมรรถนะของพนกังานแบบ
360องศาผา่นโปรแกรมออนไลน์โดยระบบใชภ้าษาPHP ร่วมกบั MySQL โดยระบบสามารถให้ผูบ้งัคบับญัชา
และพนักงานประเมินผลออนไลน์ผูดู้แลระบบสามารถเรียกดูรายงานการประเมินผลรายบุคคลหรือแต่ละ
หน่วยงานระบบสามารถแสดงกราฟเพื่อสรุปผลการประเมินเพื่อให้พนกังานพฒันาตนเองอีกทั้งสามารถน าผล
ประเมินท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนพฒันาบุคลากรดว้ย 

          นุชรินทร์  จิตวุฒิ  หลกัสูตรท่ีจบ การบญัชี 2540 มหาวิทยาลยัสยาม ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้สรุปจากการ
รวบรวมรายละเอียดของบญัชีต่างๆของบริษทัไมอ้ดัไทย จ ากดั ไดป้ฏิบติัตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดีขั้นตอน
ปฏิบติังานตามหลกัการควบคุมภายทางบญัชีมีการสรุปเป็นแผนผงัทางเดินเอกสารและแนวการปฏิบติังาน 
พบว่ามีผงัการปฏิบติังานมีการควบคุมภายในท่ีดีแต่มีขอ้เสนอแนะในการพฒันาพนักงานโดยมีการจดัการ
ฝึกอบรมในเร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัท างบประมาณ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

             3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ       :  บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ปรระเทศไทย) จ ำกดั 

             3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ    :  37/88 หมู่ 4 ต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน 

                                                                   จงัหวดันครปฐม 73000 

                                                                   เวบ็ไซด ์htt://www.sensethaispa.com/ 

                                                                   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0735549001385 

 

รูปท่ี 3.1 ตรำสัญลกัษร์ (Logo) บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ และการให้บริการหลกัขององค์กร 

        บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์ปำ คดัสรร
วตัถุดิบสมุนไพรจำกธรรมชำติท่ีไดม้ำตรฐำน มำใชใ้นกำรผลิต ผสมผสำนคุณค่ำสมุนไพรนำนำชนิด

พร้อมกล่ินหอมจำกธรรมชำติ ช่วยใหผ้อ่นคลำย ดูแลเสน้ผมและผวิพรรณใหส้วยสมบูรณ์แบบตำม

ศำสตร์ Aroma Therapy 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยำ่งสินคำ้ บริษทั เซนต ์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริหารงานบริษทั เซนต์ บิวตี ้คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประธานกรรมการผู้จัดการ 

คุณธนวฒัน์  เจริญนิเวศนุกลู 

ผู้จัดการทัว่ไป 

ทีป่รึกษาแพทย์แผนไทยเภสัช 

คุณณรงค ์ ลุยจนัทร์ 

ผู้จัดการฝ่ายการเงนิ 

คุณอรประภำ พรมรังฤทธ์ิ 
 

ผู้จัดการฝ่ายขาย 

คุณภำนุวฒัน์ พงษ ์

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ 

คุณณรงค ์ลุยจนัทร์ 

หัวหน้าส่วนการผลติ 

คุณกฤษฏำ แสงอินทร์ 

ฝ่ายบัญชี 

คุณสำวิตรี หม่ืนดำบ 

นักศึกษาสหกจิศึกษา 

นำงสำวลกัษิกำ รับสมบติั   และนำงสำว นพสร มโนเก้ือกลู 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต ำแหน่งนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

 นำงสำวลกัษิกำ  รับสมบติั      ต  ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

 นำงสำวนพสร  มโนเก้ือกลู     ต  ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

3.4.2 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย  ลงบนัทึกบญัชีประจ ำวนั ลงบญัทึก 

ซ้ือขำย บญัชีลูกหน้ี 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังำนท่ีปรึกษำ คุณสำวิตรี  หม่ืนดำบ 

3.5.2 ต ำแหน่งงำนของพนกังำนท่ีปรึกษำ หวัหนำ้ส่วนบญัชี 

 
รูปท่ี 3.5 คุณสำวิตี  หม่ืนดำบ  ต ำแหน่งหวัหนำ้ส่วนบญัชี 

 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 

3.6.2 วนัเวลำในกำรปฎิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลำ 08.00-17.00 น.    
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3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

3.7.1 วำงแผนรำยงำน 

-ตั้งช่ือหวัขอ้รำยงำน 

-ออกแบบร่ำงเคำ้โครงรูปแบบรำยงำน 

3.7.2 กำรรวบรวมขอ้มูลของรำยงำน 

-ศึกษำและเรียนรู้หลกักำรขำยเช่ือและบญัชีลูกหน้ี จำกกำรสมัภำษณ์พนกังำนท่ีปรึกษำ 

-เกบ็รวบรวมขอ้มูลหลกักำรขำยเช่ือและบญัชีลูกหน้ี จำกกำรสัมภำษณ์พนกังำนท่ีปรึกษำ 

-จดัเกบ็เอกสำรขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในกำรท ำรำยำน 

-ศึกษำคน้ควำ้หำขอ้มูล่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 

3.7.3 วิเครำะห์ระบบงำน 

วิเครำะห์ขอ้มูล โดกำรน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมไวแ้ลว้ไปเปรีบเทีบกบัแผนงำนท่ีไดว้ำ่ไว ้วำ่

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

3.7.4 จดัท ำหรือพฒันำ 

แกไ้ขขอ้ผดิพลำด เม่ือขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวไ้ม่สอดคลอ้งกนั และเพิ่มเติมขอ้มูลบำส่วน 

3.7.5 จดัท ำเอกสำร 

จดัท ำเอกสำรรำยงำนและน ำเสนอรำยงำน 

3.7.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 
1.ศึกษำโครงงำน     
2.รวบรวมขอ้มูลโครงงำน     
3.วิเครำะห์โครงงำน     
4.ทดสอบและสรุปผล     
5.จดัท ำโครงงำน     

ตำรำงท่ี 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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บทที4่ 

หลกัการขายเช่ือและบัญชีลูกหนี ้

                การศึกษาในเร่ืองหลกัการขายเช่ือและบญัชีลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีควรจะท าความเขา้ใจให้ชดัเจนก็คือ

ลู่ทางหรือหนทางท่ีเราจะกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคจะมีช่องทางการขายสินคา้โดยวิธีใดบา้ง  การให้ขาย

เช่ือก็เป็นอีกวิธีหน่ึงในแรงจูงใจให้กบัลูกคา้ผูข้ายมกัจะให้สินเช่ือในการขายโดยมีเง่ือนไข และจะมีการ

จดัท าบญัชีลูกหน้ีเพื่อควบคู่ไปดว้ยกนั และวิธีน้ีเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจไดง่้ายข้ึนเม่ือใช้

ขอ้มูลน้ี   

               ส าหรับการขายเงินสด อาจก าหนดใหลู้กคา้จ่ายช าระค่าสินคา้ทนัทีเม่ือลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือยืน่หมู

ยื่นแมวส าหรับกิจการท่ีด าเนินการมาไดร้ะยะหน่ึงอาจเลือกขายเงินสดให้แก่ลูกคา้รายใหม่ซ่ึงยงัไม่ทราบ

ประวติัความสามารถในการช าระหน้ีหรือลูกคา้เดิมท่ีมีประวติั เครดิตไม่ค่อยดีนกั   แต่ในหลกัการขายเช่ือ

นั้นผูป้ระกอบการจะท าการส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้จึงเรียกเก็บในภายหลงัส่วนมากจะใชก้บัสินคา้ท่ีมีราคา

ค่อนขา้งสูง  เช่น เคร่ืองด่ืม ทั้งน้ีเงินลงทุนในสินคา้ท่ีขายไปจะยงัไม่ดีรับกลบัคืนมาแต่จะอยูใ่นรูปของเงิน

ลงทุนใน “ลูกหน้ีการคา้”ทั้งน้ีจุดประสงคห์ลกัของการขายเช่ือเพื่อท่ีจะสร้างฐานลูกคา้และเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนักบัรายอ่ืนๆยอ่มเป็นท่ีดึงดูดใจและเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการกระตุน้ยอดขาย  

                ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือธุรกิจประเภทซ้ือมาชายไป และธุรกิจบริการซ่ึง

2ธุรกิจน้ีมีความต่างกนัในการลงบญัชี กระบวนการทางคอมพิวเตอร์คลา้ยคลึงกนั  โดยกระบวนการขายดว้ย

คอมพิวเตอร์จะมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. รับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้(ถา้มี) 

2. ขายสด/ขายเช่ือ 

3. ลดหน้ี/เพิ่มหน้ี 

4. พิมพร์ายงานตรวจสอบใบส่งของท่ีครบก าหนด 

5. จดัท าใบวางบิล 

6. รับเงิน/รับช าระหน้ี 

7. พิมพร์ายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะห์ต่างๆ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การรับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้(Sales Order) ไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากหนา้เวบ็ไซตรั์บรายการสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ จากตวัแทน

การขายของบริษทั 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอรายละเอียดสินคา้ท่ีไดจ้ากหนา้ เพจ 
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-แผนกขายของบริษทัจะท าใบเสนอราคาสินคา้ใหลู้กคา้ไดพ้ิจารณาราคาก่อนท่ีจะตดัสินใจสัง่สินคา้(ใบ

เสนอสินคา้)

 

รูปท่ี 4.2 ใบเสนอราคาในการขาย 
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-หลงัจากมีลูกคา้พอใจกบัราคาท่ีแผนกขายไดเ้สนอไป ลูกคา้กจ็ดัท าใบสัง่ซ้ือสินคา้เพื่อเป็นขอ้ตกลงกนัใน

เชิงพาณิชยซ่ึ์งจะเกบ็ใบตน้ฉบบัไวท่ี้แผนกขาย 

 

รูปท่ี 4.3 เกบ็ภาพหนา้จอไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการจดัท าบิลสัง่ซ้ือ 
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-บนัทึกใบสัง่ซ้ือ หรือ Purchase order เขา้ในโปรแกรม Express และปร้ินรายการออกมา

 

รูปท่ี 4.4โดยจะประกอบดว้ย ตน้ฉบบั1 
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รูปท่ี 4.5 ใบสัง่ซ้ือส าเรา2ใบ ใบท่ี1 ใบท่ี2 
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-น าใบสัง่ซ้ือตวัจริงท่ีมีใบเซ็นฝ่ายขายส่งไปท่ีแผนกคลงั จดัของเตรียมส่งใหลู้กคา้ 

-เม่ือจดัของข้ึนรถเรียบร้อยแลว้พนกังานแผนกส่งของจะนบัจ านวนลงัท่ีจะส่งไปท่ีปลายทาง น าใบส่งสินคา้

ไปท่ีฝ่ายขาย

 

รูปท่ี 4.6 ใบปะหนา้ส่งของ 
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รูปท่ี 4.7 ใบบนัทึกการส่งของ 
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การขายเช่ือ 

-ในกรณีท่ีสินคา้มีการตีกลบัเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายสามารถสินคา้มีปัญหาสามารถเปล่ียนคืนได ้พนกังาน

กจ็ะมีการนบัสินคา้ท่ีส่งกลบัมาวา่ตรงตามบิลท่ีแนบมาหรือไม่ 
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รูปท่ี 4.8  บิลใบเสร็จของลูกคา้ท่ีส่งมากลบัของคืน 

 

-เม่ือเช็คยอดตรงตามท่ีก าหนดไวก้ผ็า่นไปท่ีแผนก QC เพื่อตรวจความเรียบร้อยของสินคา้และจ าหน่ายสินคา้

ใหต้รงตามเกรดต่างๆ       
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                      รูปท่ี 4.9 ใบคืนสินคา้ท่ีฝ่ายขายจะตอ้งเขียนก ากบัไวใ้หแ้ผนก QC 
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-ใบคืนสินคา้ท่ีฝ่ายขายจะตอ้งเชียนก ากบัไวใ้หแ้ผนกQC

 

รูปท่ี 4.10 ใบตรวจสินคา้จากแผนก QC 
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-ฝ่ายขายจะเกบ็รวบรวม เอกสาร ไปเพื่อประกอบการจดัท าขอ้มูลลงในระบบ 

วิธีการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีผา่นระบบโปรแกรม Expass ของบริษทั ในเม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีแลว้

 

รูปท่ี 4.11 ผลส าเร็จในโปรแกรม 

1. เขา้ท่ีหวัขอ้ การเงิน >รับเงิน>รับช าระหน้ี  เพื่อรับช าระจากลูกหน้ี 

คล๊ิกท่ีปุ่ม  เพิ่ม 

ช่องเลขท่ีใบเสร็จ    จะข้ึน ค าวา่ RE คือเราจะใหโ้ปรแกรม run number  ไดโ้ดยอตัโนมติั 

วนัท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเราไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ี 

รหสัลูกคา้    คล๊ิกท่ีปุ่มแวน่ขยายดา้นขา้งแลว้เลือกปุ่มท่ีคุณตอ้งการรับช าระหน้ี 
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ช่องอา้งอิง    สามารถคียไ์ดไ้ม่เกิน 30 ตวัอกัษร 

พนกังานขาย สามารถระบุหรือไม่กไ็ด ้

รายการบิลท่ีรับช าระ  คล๊ิกแลว้จะข้ึนค าวา่”กรุณายนืยนัเพื่อบนัทึกขอ้มูล”เลือกตกลง หลงัจากนั้น
รายการท่ียงัไม่ไดรั้บช าระมาใหเ้ลือก  ดบัเบ้ิลคล๊ิกท่ีรายการ ถา้ช าระไม่เตม็จ านวนสามารถปรับแกไ้ข
เลขช่องน้ีไดเ้ลย  ถา้ไม่เตม็จ านวนคล๊ิก ตกลง  หลงัจากนั้นเคร่ืองหมายถูกจะข้ึนในช่องท่ีไดรั้บช าระแลว้ 
> คล๊ิก F5  

หมายเหตุ  ถา้ในกรณีท่ีลูกคา้ช าระเกินก าหนด เราสามารถคิดดอกเบ้ียเพิ่มไดต้ามขอ้ตกลงในช่อง
ดอกเบ้ียรับแต่ถา้เป็นกรณีช าระเป็น   เงินสด สามารถใส่ไปในช่องน้ีไดเ้ลย 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้ของโปรแกรมท่ีใชเ้ช็คยอดลูกหน้ี 

2.วิธีเช็ค 

ผลการท างานของมนักคื็อวา่รายการท่ีเราป้อนขอ้มูลไปลดยอดหน้ีส่วนของลูกหน้ีรายตวัและในส่วน

ของรายวนัโปรแกรมจะลงบญัชีไวใ้หด้ว้ยโดย  เปิดเมนูหลกั>บญัชี>ลงประจ าวนั>รายการท่ียงัไม่ผา่น

บญัชี>สมุดรายวนัรับ 
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 บทที ่5  

                     ในบทน้ีจะประกอบไปด้วยเน้ือหา 3 ส่วน ได้แก่ สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจ สรุปผลรายงานการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

                     ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31

สิงหาคม 2561 ท่ี  บริษทั   เซนตบิ์วต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั ต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี ส่งผลให้

เกิดประโยชน์หลายดา้น ในการท าโครงการ หลกัการขายเช่ือและบญัชีลูกหน้ี ส่งผลใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับรู้และเขา้ใจกบัปัญหาท่ีพบเจอท าให้เรียนรู้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และสามารถหา

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานเบ้ืองตน้ได ้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนกัศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ช่วยใหมี้ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นขายเช่ือและลูกหน้ี 

5.1.2 ช่วยในการสร้างระบบการคน้หาขอ้มูลรายละเอียดของลูกคา้ 

 5.1.3 ช่วยใหท้ราบถึงปัญหาในการใหสิ้นเช่ือในการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้  

5.1.4 สามารถทราบถึงกระบวนการ จดัการกบัสินคา้ท่ีถูกส่งคืนใหเ้กิดประโยชน ์

5.1.5 ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบสินคา้ ช่วยลดปัญหาความผดิพลาดในการ รับสินคา้คืน 

5.1.6 สามารถทราบถึงการค านวณตน้ทุนและก าไรท่ีแทจ้ริงของสินคา้ 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิสหกจิ 

     ในการจดัท าโครงงานน้ีมีระยะเวลาจ ากดัในการท าโครงงานหลกัการขายเช่ือและบญัชีลูกหน้ี  

ของบริษทัเซนต์บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั  ท าให้เกิดปัญหาในการคน้หารวบรวมขอ้มูล

ไม่เพียงพอจากการปฏิบติังานจริง  ไดรั้บประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย และไดพ้บปัญหา

ของบริษทั   ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะใน 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

5.2.1 จ านวนของบุคลากรในฝ่ายขายมีจ านวนไม่เพียงพอ 

5.2.2 องคก์รขาดผูมี้ความรู้ทางดา้นเฉพาะ ในเร่ืองนั้นๆเช่นผูท่ี้เช่ียวชาญทางดา้นบญัชี 
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5.2.3 องคก์รขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช/้โปรแกรมการค านวณตน้ทุนสินคา้ต่างๆ 

จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงการจาก  ปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานโครงงาน

หลกัการขายเช่ือและบญัชีลูกหน้ี  ของบริษทั เซนตบิ์วต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั  ควร

ปรับเปล่ียนใหดี้ข้ึนและพฒันาบุคคลและองคก์ร  ดงัน้ี 

5.2.4  ควรเพิ่มบุคลากรเพื่อจะมีการกระจายงานมากข้ึนลดปัญหาพนกังานท างานหลาย
หนา้ท่ีลดการผดิพลาด 

5.2.5  ควรจดัใหมี้การอบรมการจดัท าบญัชีและวางระบบงานอยา่งสม ่าเสมอ 

5.2.6 ควรจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช/้โปรแกรมในการค านวณตน้ทุนใหก้บัพนกังานใน
องคก์ร 

5.3 สรุปผลรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ประโยชน์ต่อตนเอง 

-สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 

-เห็นความถนดัของตนเองมากข้ึนวา่มีความชอบในดา้นบญัชีดา้นใด 

-น าความรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 

-ไดเ้ขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนัของพนกังานและเดก็ฝึกงานส่งผลใหป้ระหยดั
ค่าใชจ่้าย 

-มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจมากข้ึน 

-พบปัญหาการท างานดว้ยประสบการณ์ตรง 

ปัญหาดา้นทกัษะ 

-การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานท่ีหลากหลายอาจเกิดความสบัสน

ในการพจิารณาการท าบญัชีจึงเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน 
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ปัญหาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 

-การปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสารขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิด

ความผดิพลาดในการท างาน 

ปัญหาดา้นความรู้ 

-ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในส านกังานตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเช่น 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองสแกนเอกสาร  เคร่ืองแฟกซ์เอกสารเป็นตน้ 

ปัญหาดา้นทกัษะ 

-ควรตรวจเช็คเอกสารส าคญัในการปฏิบติังาน เพื่อความรวดเร็วในการท างาน 

-ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด ก่อนการเร่ิมปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลดความ

ผดิพลาดในการท างาน 

-ควรปรึกษาพีเ่ล้ียงใหเ้ขา้ใจ เม่ือมีปัญหาในการท างาน จะไดรู้้จกัแกไ้ขไดถู้กตอ้งและ

รวดเร็ว 

ปัญหาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ ์

-ควรปรับความเขา้ใจและเปิดใจใหก้วา้งรู้จกัและเรียนรู้คนท่ีเขา้มาและท าความเขา้ใจบุคลิก

ของแต่ละคน ซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆเพื่อลดอุปสรรคใน

การท างาน 

-ควรเนน้ย  ้ากบัลูกคา้ในการส่งเอกสารไม่ครบถว้นเพื่อจะไดด้ าเนินงานการส่งสินคา้ได้

รวดเร็ว 
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ปัญหาดา้นความรู้ 

-ควรจดัการฝึกอบรมความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในส านกังาน เพื่อใหง้านด าเนิน

ไปอยา่งรวดเร็ว 

-ควรจดัท าคู่มือ หรือวิธีการแกปั้ญหาการใชง้านเม่ืออุปกรณ์การท างานมีปัญหา พนกังาน

จะไดส้ามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
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