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การพัฒนาระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศ 
และส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
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บทคัดย่อ 
         การศึกษาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของ
บริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือลดระยะเวลาการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายใน
ประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน พนักงานฝ่ายบัญชีทั้งหมด 4 คน  
ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง ต่อพนักงาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้ในการด าเนินโครงการ คือ ค่าร้อยละ ในการพัฒนาระบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย 
แต่ละเดือนจะรวบรวมรายละเอียดในเอกสารตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกันจาการพัฒนาเอกสารการสรุป
ค่าใช้จ่ายท าให้ลดชั่วโมงในการท างาน อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
และลดความผิดพลาดในการท างาน 
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Abstract 
The study of this project has the objectives of 1) To study the document system for 
summarizing monthly expenses. Of the company produces products for domestic sales and 
exports in Rojana Industrial Estate, Thanu Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. 2) To develop a document system for summarizing monthly expenses 
by using a packaged program of a company producing products for domestic distribution 
and export in Rojana Industrial Estate, Thanu Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. 3) To reduce the time for summing up expenses in each month of the 
company produces products for domestic distribution and exports in Rojana Industrial 
Estate, Thanu Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The study 
discovered that the development a system for documenting and summarizing monthly 
expenses. All four accounting staff member spends four hours totaling expenses per one 
employee, representing fifty percent. The questionnaire was used as a tool to collect 
statistical information for the project's implementation is the percentage value for the 
development of each monthly expense summary document system will collect details in 
the document since the expenses in sales and service, expenses in manufacturing, expenses 
in administration and accounting expenses in the same document. From the development 
of the expenses summary document, can be working hours reduced also reduce the time 
for summarizing expenses each month and reduce errors in operation. 
Keywords : packaged program, expenses, document system 
  

บทน า  
       ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้เกิดปัญหาอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ตลอดรวมไปถึงวิธีการด ารงชีวิตของประชาชนพลเมืองทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ าอย่าง  
รุนแรง ทุกภาคส่วนธุรกิจด าเนินงานอย่างชะลอตัวลง เกิดการหยุดชะงัก บางธุรกิจขาดทุนและต้องปิดกิจการ  
ในที่สุดส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างงาน ขณะที่องค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องจาก
สภาวการณ์แข่งขันสูงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวการณ์ทางธรรมชาติ (สุนันทา สังขทัศน์, 2563) ภาคส่วนของ
อุตสาหกรรมการผลิตได้มีแนวทางการปรับตัวเข้าสู่ Digital Value Chain โดยน าระบบดิจิทัลเข้ามาบริหาร
จัดการ เพ่ือลดความสูญเสียที่แฝงอยู่ในการผลิตขั้นตอนต่าง ๆหรือปฏิรูปสายการผลิตน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนต่อ หน่วยการผลิตลดลง 
(กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2565) จากความส าคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากการปฏิรูป
อุตสาหกรรมและการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคต่อไปแล้ว การเตรียมความพร้อมของ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอนาคต 
 (เกรียงไกร เธียรนุกุล, 2565)  
       บริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มีการผลิต และจ าหน่าย
สินค้าส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแต่ละเดือน แผนกต่าง ๆ จะต้อง
ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานและรวบรวมข้อมูลส่งให้แผนกบัญชี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแผนกที่มีระยะเวลาและ
ชั่วโมงการท างานสูง เนื่องจากจะต้องรอข้อมูลจากแผนกการผลิตและฝ่ายต่าง ๆ ส่งมาให้แผนกบัญชีใน
ระหว่างเดือน หรือสิ้นเดือน อีกทั้งทางแผนกบัญชีจะต้องมีการรายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้แก่
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หัวหน้าแผนกและผู้บริหารรับทราบ ซึ่งท าให้การรายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจะต้องใช้พนักงานส่วนหนึ่งใน
การรวบรวม มีการใช้แบบฟอร์มของเอกสารที่ต่างกัน ส่งผลให้มีระยะเวลาในการท างานที่จ ากัด พนักงานจึง
ต้องท างานล่วงเวลาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามแผนของแต่ละเดือน จากการส ารวจระยะเวลาและชั่วโมงในการ
ท างานของแผนกบัญชี พบว่า พนักงานสูญเสียระยะเวลาและชั่วโมงการท างานจากการท ารายงานสรุป
ค่าใช้จ่าย และงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเกินกว่าก าหนด ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือให้
พนักงานใช้แบบฟอร์มเอกสารชุดเดียวกันในการสรุปค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการท างานของพนักงาน ท าให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมชั่วโมงการท างาน 
 

วัตถุประสงค์โครงการ   
      1.  เพ่ือศึกษาระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศ 
และส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      2.  เพ่ือพัฒนาระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ของบริษัทผลิต
สินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู  อ าเภออุทัย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
       3.  เพ่ือลดระยะเวลาในการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่าย ในประเทศและ   
ส่งออก นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
    

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
       คณะผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลจาก    
แหล่งต่าง ๆ แสดงดังนี้     
       1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
            ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ที่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
ได้จ่ายไปเพ่ือก่อให้เกิด รายได้ ทั้งรายได้ทางตรง หรือรายได้ทางอ้อมที่เป็นผลพลอยได้จากการขาย บริการ 
ผลิต ซึ่งมีผลท าให้สินทรัพย์ของกิจการลดลง เช่น เงินสด สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายของกิจการได้ดังนี้ 1. ต้นทุน
ราคาต้นทุนของสินค้าที่ขายไป รายการจ่ายซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการที่พร้อมขาย หรือให้บริการเช่น ค่า
สินค้า ค่าขนส่งสินค้าเข้า ค่าภาษีศุลกากร ค่านายหน้า อัตราแลกเปลี่ยน สินค้าท่ีขาย / บริการ 2. ค่าใช้จ่ายใน
การขาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวกับการขายสินค้า ได้แก่ เงินเดือนของพนักงานขาย ค่าอบรม
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้พนักงาน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ของฝ่ายงานขาย 3. ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่น เงินเดือนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงานที่
ปฏิบัติงานในส านักงาน ค่าเช่าส านักงาน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศั พท ์
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดังข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส, 2565)  
       2.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน   
           การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน คือ การท าให้ดีขึ้นหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งที่ดียิ่งขึ้น 
ส่วนประสิทธิภาพในการท างานนั้น หมายถึง การท างานที่ให้ผลผลิตสูง ( In put) เมื่อเทียบกับปัจจัยน าเข้า 
(Out put) หรือหรือเรียกอย่างง่ายว่า การประหยัดทรัพยากร (4 M) และเวลา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้านต้นทุน 
ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือ
สามารถลดต้นทุนได้เพ่ิมขึ้น การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มี
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ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้นสามารถกระท าได้
หลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล (พจน์ พจนพาณิชย์กุล, 2561)    
                

       3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
            การบริหารงานภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการ
พัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลที่มีการพัฒนาตนเอง  
อยู่ตลอดเวลานั้นจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และจะเป็นบุคคลที่ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเองย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและน ามา
ซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรเพ่ือองค์กรแล้วการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรส่งผลให้ประสบความส าเร็จ หรือเพ่ือความก้าวหน้าในทางอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองนั้นถือ
เป็นการแข่งขันกับตนเองเพ่ือเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ  
ที่จะต้องแข่งขันหรือเผชิญกับบุคคลอ่ืนในการท างานที่มีการแข่งขันสูง การท างานจะเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในการท างานเสมอ (วรัชญา วงศ์เมสสิยาห์, 2559)  
   

       4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่าย 
แต่ละเดือน ดังแสดงดังนี้  
           ทิพรัตน์ รักษ์เกียรติน าชัย, (2563) [2] การศึกษาพัฒนาระบบการจัดท างบการเงินรวม โดยการศึกษา 
ครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดท างบการเงินรวมเพ่ือช่วยให้นักบัญชีสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย ามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันรายการบัญชีมีความซับซ้อนและมีจ านวนรายการมากขึ้น จึงท าให้นักบัญชี  
ต้องใช้เวลาอย่างมากในการจัดท างบการเงินรวมในขณะที่มีข้อจ ากัด ในด้านเวลาที่ต้องส่งมอบให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบการจัดท างบการเงินรวมจะเป็นระบบที่มาช่วยรวบรวมข้อมูลงบทดลอง  รายการจัด
ประเภทของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต่าง ๆ รวมไปถึงรายการที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย เพ่ือประมวลผลและ
จัดท าออกมาเป็นรายงานงบการเงินรวมให้นักบัญชีส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
         สันติ โสมา, (2563) การศึกษาการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารสิทธิ์และสารระบบที่ดิน 
กรณีศึกษา : ส านักงานที่ดินในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ระบบการจัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่ยังเป็นแบบบันทึก     
ลงสมุด ถึงแม้ว่ าได้มีการน าโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารแบบสารสนเทศมาใช้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้  
มีการด าเนินการ ด้านปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร พบว่า ด้านบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการท างานที่เพียงพอ ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ด้านการบริหารจัดการ ยัง
ไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาวะการท างานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
และปัญหาในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บเอกสาร บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการ
ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรและความเอาใจใส่ปัญหาด้านโครงสร้างการท างาน  
 

วิธีการด าเนินโครงการ   
       การด าเนินโครงการศึกษาการพัฒนาระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบริษัทผลิตสินค้า  
จ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้   
       1.  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเอกสารของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายใน  
ประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
       2. ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลในการด าเนินโครงการ และตรวจสอบเครื่องมือพร้อมหาค่า  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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       3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่น าส่งไปยังแผนกบัญชี  
ของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 
       4.  วิธีการรวบรวมข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้น าสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ที่ได้จากการรวมรวบทั้งในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา โดยการใช้สถิติเพ่ือค านวณหาค่าร้อยละ  
            4.1  สูตรค่าร้อยละ (Percentage)  
 

    
        

 
 ………………………………………………………………………………….................... 

  เมื่อ   p = ค่าร้อยละ 
   Fi = ความถี่ท่ีต้องการแปลงค่าร้อยละ   
   n = ค่าความถ่ีทั้งหมด 1…n   
   

ผลการวิจัย   
       จากการศึกษาการพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่าย   
ในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงดังนี้         
       1. ผลการศึกษาการพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน   
           ผลการศึกษาการพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน คณะผู้ศึกษาได้ออกแบบ 
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบริษัทผลิตสินค้า  
จ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
โดยการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2656 พบว่า ก่อนการพัฒนาระบบ    
เอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนฝ่ายบัญชีมีการจัดท าเอกสารทั้งหมด4ชุด ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล  
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Sales and  service) 2. ค่าใช้จ่าย  
ในการผลิต (Manufacturing) 3. ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ (Administration) 4. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี  
( Accounting)  ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร ส รุ ป ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ต่ ล ะ เ ดื อ น  8 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ พ นั ก ง า น  1  ค น   
       หลังจากการพัฒนาระบบเอกสารในเดือนธันวาคมพนักงานฝ่ายบัญชีทั้งหมด 4 คน ใช้เวลาในการสรุป 
ค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง ต่อพนักงาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยจะรวบรวมรายละเอียดในเอกสารตั้งแต่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Sales and service) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing) ค่าใช้จ่ายการ 
บริหารจัดการ (Administration) และค่าใช้จ่ายทางบัญชี (Accounting) แสดงดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังการพัฒนาระบบเอกสาร    
   
   
  
   
  
  

Labor & OT Cost up Cost Down Timing
Total

Gap Detail

Division Control

Total HATC

Actual Gap
Uncontrol

Sale & Service
Manufacturing
Administration
Accounting

OIC : HATC Owner 
Plan

Vol. 
charge

Practical
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       จากตารางที่ 1 การสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังการพัฒนาระบบเอกสาร โดยจะรวบรวมเอกสาร    
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Sales and service) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing) ค่าใช้จ่ายการ  
บริหารจัดการ (Administration) ค่าใช้จ่ายทางบัญชี (Accounting) ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน   

       2. ผลการศึกษาการลดระยะเวลาในการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน  
           ผลการศึกษาการลดระยะเวลาในการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน คณะผู้ศึกษาโครงการได้ท าการ  
วัดประสิทธิภาพ ด้านระยะเวลาที่ ใช้ ในการสรุปค่าใช้จ่ าย โดยท าการเปรียบเทียบจ านวน ชั่วโมง  
ที่แผนกบัญชีท าการสรุประยะเวลาในการจัดท าเอกสารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยแสดงการเปรียบเทียบ 
ข้อมูลจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสรุปค่าใช้จ่าย ก่อนและหลังการพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่าย  
แสดงดังนี้  
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสรุปค่าใช้จ่าย ก่อนการพัฒนาระบบและหลัง
การพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่าย 

พนักงานแผนกบัญช ี
จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

คิดเป็นร้อยละ 
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

พนักงานคนท่ี 1 แผนกบัญช ี 8 8 8 4 50 

พนักงานคนท่ี 2 แผนกบัญช ี 8 8 8 4 50 

พนักงานคนท่ี 3 แผนกบัญช ี 8 8 8 4 50 

พนักงานคนท่ี 1 แผนกบัญช ี 8 8 8 4 50 

       จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสรุปค่าใช้จ่าย ก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุงเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
        ในเดือนกันยายน พนักงานคนที่ 1 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 2 ใช้เวลาในการ
สรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 3 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง และพนักงานคนที่ 4 ใช้เวลาใน
การสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง เปรียบเทียบการใช้ระยะเวลาในการสรุปเอกสารค่าใช้จ่ายของเดือนธันวาคมลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 50 
        ในเดือนตุลาคม พนักงานคนที่ 1 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 2 ใช้เวลาในการ
สรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 3 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง และพนักงานคนที่ 4 ใช้เวลาใน
การสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง เปรียบเทียบการใช้ระยะเวลาในการสรุปเอกสารค่าใช้จ่ายของเดือนธันวาคมลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 50 
       ในเดือนพฤศจิกายน พนักงานคนที่ 1 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 2 ใช้เวลาใน 
การสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 3 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง และพนักงานคนที่ 4 ใช้  
เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 8 ชั่วโมง เปรียบเทียบการใช้ระยะเวลาในการสรุปเอกสารค่าใช้จ่ายของเดือน  
ธันวาคมลดลง คิดเป็นร้อยละ 50  
       ในเดือนธันวาคม พนักงานคนที่ 1 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 2 ใช้เวลาในการ
สรุปค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง พนักงานคนที่ 3 ใช้เวลาในการสรุปค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง และพนักงานคนที่ 4 ใช้เวลาใน
การสรุปค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง จากตารางการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสรุปค่าใช้จ่าย ก่อนและ
หลังการปรับปรุงเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ 50 
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อภิปราย 
       จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่าย
ในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลพบว่า ฝ่ายบัญชีของบริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาระบบเอกสารในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท าให้ฝ่ายบัญชีใช้ระยะเวลาในการสรุปเอกสารค่าใช้จ่ายลดลง  โดยการพัฒนาจะ
จัดท าเอกสารทั้งหมด 1 ชุด โดยจะรวบรวมรายละเอียดในเอกสารตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 
(Sales and service) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ (Administration) 
และค่าใช้จ่ายทางบัญชี (Accounting) ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เพ่ือลดขั้นตอนในการจัดท าเอกสารสรุป
ค่าใช้จ่ายลดชั่วโมงในการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ลดความผิดพลาดในการท างาน และน าเสนอข้อมูลที่มี
ประโยชน์ให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ และแนวคิดของ ทิพ
รัตน์ รักษ์เกียรติน าชัย. (2563) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาพัฒนาระบบการจัดท า 
งบการเงินรวม โดยกล่าวว่า นักบัญชีต้องใช้เวลาอย่างมากในการจัดท างบการเงินรวมในขณะที่มีข้อจ ากัดใน
ด้านเวลาที่ต้องส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพัฒนาระบบการจัดท า 
งบการเงินรวม เป็นการพัฒนาระบบการจัดท างบการเงินรวมเพ่ือช่วยให้นักบัญชีสามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น เพื่อประมวลผลและจัดท าออกมาเป็นรายงานงบการเงินรวมให้นักบัญชีส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สันติ โสมา. (2563) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการระบบการ
จัดเก็บเอกสารสิทธิ์และสารระบบที่ดิน กรณีศึกษา : ส านักงานที่ดินในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ที่กล่าวว่า 
การบริหารจัดการควรให้สอดคล้องกับสภาวะการท างานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ต้องสรรหาบุคลากรที่มี  
ความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล และควร 
ก าหนดแผนงานและนโยบายการบริหารการจัดระบบจัดเก็บเอกสารให้ชัดเจน ควรมีการจัดการอบรมและ 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  

ข้อเสนอแนะ   
       1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
            บริษัทผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู อ าเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ   
ของระบบเอกสารการสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนโปรแกรมส าเร็จรูปต่อไป   
        

       2.  ข้อเสนอแนะในการท าโครงการครั้งต่อไป     
            ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท า เอกสารการสรุปอ่ืน ๆ และน ามาเป็นแนวทางใน     
   การช่วยลดระยะเวลาในการท างานลง      
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