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บทคัดย่อ : การจัดคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้าเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด มีคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบบัญชีลูกหนี้การค้าที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง ระบบทางเดินเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า กระบวนการจัดเตรียม
เอกสารและขั้นตอนการดาเนินงาน และกระบวนการควบคุมเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า และเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอด
ให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวนร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวนร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ตาแหน่ง Operater จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 รองลงมาคือ ตาแหน่ง Foreman จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และ ตาแหน่ง Supchip
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชี ลูกหนี้การค้า เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีขั้นตอนการปฏิบัติง านที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและผังทางเดินเอกสารที่ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานง่ายขึ้น มีคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง รวมไปถึง ยัง
ช่วยลดระยะเวลาในการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัญชีลูกหนี้การค้าและช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีลู กหนี้การค้า
มากยิ่งขึ้น
Abstract : The preparation of this Accounts Receivable Operating System handbook has the objectives In order for Nissin Brake
(Thailand) Co., Ltd. to have a clear operating manual on trade accounts receivable in writing That represents the system of
documents related to trade accounts receivable Document preparation process and procedures And the process of controlling
documents about accounts receivable And as evidence of work methods that can be conveyed to new entrants Develop
professional work and use in evaluating the performance of personnel. The study indicated that Most of the respondents are
female, 100% Most of them are between the ages of 31-40 years, 100%, and most of them are in the Operater position, consisting
of 10 people, representing 76.90%, followed by 2 Foreman positions, accounting for 15.40% and Supchip positions. 1 person
representing 7.70% The respondents were satisfied with the manual of the trade receivables accounting system. Average is at the
highest level And satisfied with the format of the operation manual of the account receivable system. Average is at the highest
level. In addition, there are clear written rocedures and document paths that help simplify the process. There is an operation
manual which can be used for practical work. In addition, it helps to shorten the study time of the trade accounts receivable
procedures and helps to increase the efficiency of the operations in the trade accounts receivable system.

คาสาคัญ: ลูกหนี้, ผังทางเดินเอกสาร, มืออาชีพ
Keywords : Receivable, document paths, professional
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1 บทนา
ก่อนการเกิดวิกฤติในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีระดับสูง
ประเทศหนึ่งในโลก นอกจากการเจริญเติบโตในอัตราสูงแล้วภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเมื่อเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวและรายได้ของประชาชนมี
การยกระดับสูงขึ้น ความต้องการในสินค้าอุตสาหกรรมย่อมมีมากขึ้น การค้าต่างประเทศและการลงทุนจากบริษัท
ต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับสูงก็เป็นปัจจั ยที่มีส่วนสาคัญต่อการเกิดขึ้น
และการขยายตัวของสินค้าอุตสาหกรรม จึงเริ่มมีการเข้ามาทาการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทาให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้า
มากขึ้น โดยในยุคก่อนธุรกิจส่วนใหญ่อาจยังไม่มีบทบาทมากนักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาจเป็นผลมา
จากการใช้เทคโนโลยีที่ล้า สมัย การยึดหลักการดาเนินงานที่ล่าช้า การดาเนินงานอาจยังไม่เป็นระบบ โดยในปัจจุบัน
การประกอบธุรกิจ หน้าที่การขายหรือการหารายได้ ถือได้ว่าเป็นหน้าที่สาคัญที่สุดสาหรับธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การหากาไร ธุรกิจทุกประเภทจะสามารถดาเนินงานต่อไปได้ก็ต้องอาศัยการวางแผนวางระบบอย่างรัดกุมเกี่ยวกับการ
ขายและการควบคุมลูกหนี้เพราะถือว่าเป็นตัวแปรที่สาคัญในการขับเคลื่อนกิจการให้ดาเนินงานต่อไปได้ เจ้าของ
กิจการจึงให้ความสาคัญและมุ่งเน้นในการวางระบบบัญชี ซึ่งระบบข้อมูลทางบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในทุก ๆ องค์กรซึ่งองค์การทางธุรกิจสมัยใหม่นั้นเป็นองค์กรที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากมาก เช่น
องค์กรหนึ่ง ๆ อาจจะมีจานวนพนักงานเป็นจานวนพันหรือหมื่นคนขึ้นไปปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ฝ่าย
พัฒนาและวางแผน วิศวกร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกจ้างแรงงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
ระบบเบรคของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จาเป็นที่จะต้องมีการจัดวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานและจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นอกจากการวางแผนการดาเนินงานแล้ว
เอกสารก็จัดเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ที่ช่วยให้กิจการสามารถควบคุมความเป็นไป
ของกิจการได้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจากการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ที่บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด ในตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ทาบัญชีได้มีโอกาสปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้าของบริษัท ข้าพเจ้าจึงได้จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน
บัญชีลูกหนี้การค้าขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรมีการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปและยังเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในส่วน
ของบัญชีลูกหนี้และจัดทาคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้ รวมทั้งเผยแพร่ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงาน
สหกิจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทาบัญชีให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
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2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อให้บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีลูกหนี้การค้าที่
ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง ระบบทางเดินเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า กระบวนการจัดเตรียม
เอกสารและขั้นตอนการดาเนินงาน และกระบวนการควบคุมเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า
2.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางาน
เป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3 แนวคิดและทฤษฎี
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความรวมทั้งการศึกษาข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับระบบลูกหนี้การค้า
พบว่ามีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประวัติบริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด บริษัทได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2522 โดย
เริ่มจากบริษัท เอ็ม.เอ็น. อุตสาหกรรม จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าเบรค สาหรับรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้ก่อตั้งคือ คุณมาโนช ลี้
โกมลชัย และ คุณยูกิคาซึ มิยาชิตะ ประธานบริษัท มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 49% และคนญี่ปุ่น 51%
2. ลักษณะของระบบบัญชี การจัดทาบัญชีมีความสาคัญและเป็นที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก
การจัดทาบัญชีเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาจัดทาในรูป แบบของเอกสาร รายงานพิเศษต่าง ๆ และรายงาน
ทางการบัญชีหรืองบการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของกิจการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ภายนอกที่สนใจการบริหารงานของกิจการ เช่น นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ เจ้าหนี้ คู่แข่ง นักวิชาการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางการบัญชีนั้นต้องมี
การรวบรวม จัดเตรียม และผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มากมายในระบบงานหนึ่งที่เรียกว่า “ระบบบัญชี” ซึ่ง
หมายถึงระบบงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงิ นและรายการค้าต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มและ
เอกสารทางธุรกิจ เพื่อนามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจ่ายข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งบการเงิน
ส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบบัญชีอยู่แล้ว องค์ประกอบเหล่านี้รวมถึงการลงรายการในสมุด
ขั้นต้นต่าง ๆ การบันทึกรายการในสมุดรายวันแยกประเภท การบันทึกรายการด้านอื่น ๆ และรวมถึงบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในระบบด้วย ในปัจจุบันการนาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยงานในระบบบัญชี
นั้นได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมมาก อุปกรณ์เหล่านี้มักออกแบบมาเพื่อช่วยพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานประจาวันที่เกิดขึ้น
ช้า ๆ กันเป็นจานวนมากนั้นให้สาเร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น (รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ , 2555)
3. ส่วนประกอบของระบบบัญชี ลักษณะของกิจการที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชี ก็
จาเป็นต้องแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ในกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าจาหน่ายของการวางระบบบัญชี
จาเป็นที่จะต้องพิจารณา ถึงการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสินค้าต่าง ๆ เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม ฯลฯ แต่
โดยทั่วไปไม่ว่ากิจการจะเป็นลักษณะใด ระบบบัญชีจะประกอบด้วยสาคัญดังต่อไปนี้คือ มี 3 ประการ ดังนี้ 1. เอกสาร
และบันทึกทางการบัญชี, 2. วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม การลงรายการในสมุด รายวันบัญชี
แยกประเภท และการทางาน, 3. เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ (รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ , 2555)
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4. การจัดทาผังทางเดินของระบบงาน (Flowcharting) การจัดทาผังทางเดินของระบบงาน (รัตน์ชนก
พราหมณ์ศิริ , 2555) เป็นการใช้เทคนิคของผังของงานนั้นนิยมใช้กันมากในการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ และในการ
ประเมินระบบปัจจุบัน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหาที่ยากลาบากที่ต้องเสียเวลามาก
ในการทาความเข้าใจถึงระบบข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผังงานช่วยทาให้การพรรณนาถึงลั กษณะของระบบที่มีขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องนั้นง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีขนาดใหญ่มากๆ นักวิเคราะห์ผู้ที่มี
ความชานาญสามารถที่จะพิจารณาถึงขั้นตอนต่างๆ ตามผังงานและสามารถระบุถึงจุดอ่อนจุดแข็งของระบบได้ง่ายๆ
โดยอาจพิจารณาจากการศึกษาผังงานของระบบเท่านั้น โดยผังงานจะช่วยทาให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการแก้ไข
เปรียบเทียบที่จะมีขึ้นในขั้นตอนของการวางแผนและออกแบบระบบ
5. ใบกากับภาษี กรมสรรพากร (2555) ได้ให้ความหมายของใบกากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสาร
หลักฐานสาคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทา และออกใบกากับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้ง
6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง พักตร์ภิรมย์ โชคนาวีวัฒนา และ ยุพเรศ พรมราษฎร์ (2558) ได้ศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของโปรแกรมบัญชี SSB ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานโปรแกรมทางบบัญชี
ให้มากขึ้น โดยศึกษาถึงคุณสมบัติของโปรแกรมการใช้งานทางบัญชีซึ่งโปรแกรมบัญชี SSB ทุกระบบของโปรแกรมจะ
ทางานเชื่อมโยงเข้าหากัน สามารถคานวณยอดรวมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ลดความล่าช้า ลดความเสี่ยงและความสับสนใน
การบันทึกข้อมูลและป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานโปรแกรมควรมีความรู้ ในด้าน
บัญชีเบื้องต้นเพื่อที่เวลาใช้งานโปรแกรมบัญชี SSB แล้วจะทาให้เข้าใจโปรแกรมเพิ่มมากขึ้น ในด้านของโปรแกรม
บัญชี SSB มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว มีการประเมินการให้บริการสามารถลดระยะเวลาในการ
ทางานลง ข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ช่วยลดความผิดพลาดในการลงบัญชีได้จริง
นิศากร คาอุบล และ ณัฐพร หมวกเมือง (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป EXPRESS
ซึ่งโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีช่วยให้สามารถบันทึกให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การทางาน
ของโปรแกรมได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนลาดับการทางานในแต่ละวัน ทาให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวสุมิตรา หวังต่อ และ นางสาวพนัช กร คุ้มรักษา (2558) ได้ศึกษาในส่ วนของการรับวางบิล การ
จัดเรียงเอกสารการจัดเรียงเอกสารใบแจ้งหนี้ การคัดแยกเอกสารใบแจ้งหนี้ การจัดเรียงเอกสารใบสั่งจ่ายตรวจสอบค่า
ขนส่งสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบกากับภาษี คัดแยกเอกสารใบกากับภาษีและการนาใบกากับภาษี
เก็บเข้าแฟ้มก่อนนาส่งกรมสรรพากร
อาจารย์ณัทฐาพร อู่ระหงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์ , ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ช ลกร อาสนะนนท์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ (2556) ได้ศึกษา
กระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมอายในของธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม ศึกษาปัญหาการวางระบบเอกสารที่ใช้
ภายในกระบวนการปฏิบัติงานของธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม และพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสาร สาหรับธุรกิจ
ร้ านอาหารขนาดย่ อ ม ขั้น ตอนการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยการศึก ษาระบบงาน การสั ม ภาษณ์ ผู้ ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงาน การสังเกตการปฏิบัติงานจริง การวินิจฉัยปัญหา การค้นหาคาตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการวิจัย
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พบว่า กิจการขาดแบบฟอร์มเอกสารเพื่อบันทึกข้อมูลรายการค้าทางธุรกิจ และขาดระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับ
ธุรกิจ คณะผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการแก้ไข ปัญหา ดังกล่าว โดยเพิ่มแบบฟอร์มเอกสารสาหรับจดบันทึกรายการค้า ได้แก่
ใบสาคัญจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสต็อกสินค้า สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และสมุดรายวันทั่วไป พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบผังทางเดินเอกสารเพื่อแสดงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดของธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม
4 วิธีดาเนินการวิจัย
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพบว่า ผังทางเดินเอกสารในการจัดทาบัญชีลูกหนี้การค้าของบริษัทยังไม่ได้มี
การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จึงจัดทาการปรับปรุงผังทางเดินเอกสารและ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีลูกหนี้ที่
ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติง าน
ใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูล เอกสารและผังทางเดินเอกสารที่ใช้ในการจัดทาบัญชีลูกหนี้การค้า
2. สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีลูกหนี้การค้า
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
2. ประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า
ผู้จัดทาประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า เพื่อเป็นการประเมินผลของคู่มือปฏิบัติงานระบบ
บัญชีลูกหนี้ว่าสามารถนาใช้ประโยชน์ได้จริงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรแผนกบัญชีที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับระบบ
บัญชีลูกหนี้การค้า ซึ่งแบ่งคาถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า 3 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาคู่มือ
5 ผลที่ได้จากการทาการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ประชากรคือ พนักงานบริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด จานวน 13 คน
เพศ พบว่า ประชากรที่ทาการศึกษาทั้งสิ้น 13 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวนร้อยละ 100
อายุ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวนร้อยละ 100
ตาแหน่งการปฏิบัติงาน ประชากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในตาแหน่ง Operater จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.90 รองลงมาคือ ตาแหน่ง Foreman จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และ ตาแหน่ง Supchip
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70
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2. ความพึงพอใจในการใช้คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้าช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ได้มากขึ้น โดยมีคา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.69 และ 0.630 คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้าทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานลดระยะเวลาในการศึกษาขั้นตอนของระบบบัญชีลูกหนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ
4.85 และ 0.376 คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.92 และ 0.277 คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้ามีเนื้อหาที่ครบถ้วน อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.77 และ 0.439 คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้
การค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.92 และ 0.277
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า
ผลการศึกษาพบว่า สีสันและการออกแบบปกคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้าน่าสนใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 5.00 และ 0.000 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.92 และ 0.277 ขนาดรูปเล่มเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ 4.85 และ 0.376
6 ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกสหกิจ
1. สถานประกอบการมีคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้าที่ เป็นลายลั กษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดของระบบทางเดินเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า กระบวนการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และกระบวนการควบคุมเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า
2. ช่วยให้พนั กงานแผนกบัญชี และผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษาหาและนาไปเป็นแนวทางใน
ปฏิบัติงานได้จริง รวมไปถึงยังช่วยลดระยะเวลาในการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัญชีลูกหนี้การค้า
3. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีลูกหนี้การค้ามากยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการบริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด
(Nissin Break Thailand Company Limited) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง 11 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้
ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
จากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
1. คุณพัศณวัฒน์
ท่าพระเจริญ Division Manager Accounting And Finance
2. คุณธัญลักษณ์ หงส์สุวรรณ
Section Manager
3. คุณนิตญา พิมพ์พล
SR. Operater
4. อาจารย์กุลภา
เปรื่องเวทย์
อาจารย์นิเทศและประสานงาน
5. เพื่อนร่วมงานแผนกบัญชีบริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จากัด
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้คาแนะนาในการจัดทา
รายงานฉบับนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คาแนะนา และวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่
ปรึกษาในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์
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