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จากการศึกษาเร่ืองการลดกระบวนการท างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนก Finance And 
Accounting โดยไดจ้ัดท า Reconcile Excel Report และ Reconcile Express Report ข้ึนมาเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการ
ท างานและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร เพื่อใหร้วดเร็วต่อการบนัทึกบญัชีซ้ือ-ขายและลดขอ้ผิดพลาด
ต่อการกระทบยอดตรวจสอบบญัชีท าให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานเช่น การกระทบยอด
ดว้ยวิธี Manual Accounting System หรือ วิธีมือ มีขอ้ผิดพลาดจากบุคลากรและความเส่ียงสูงในการ Reconcile Excel 
Report และ Reconcile Express Report น าพาปัญหาในกระบวนการท างานท่ีเกิดความล่าช้าและความซ ้ าซ้อนใน
กระบวนการท างานโดยผูว้ิจัยจึงศึกษา คน้ควา้ วิธีการแกไ้ขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยการ
จัดท า Reconcile Excel Report และ Reconcile Express Report ข้ึนมาเพื่อลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนและความ
ล่าช้าท่ีเกิดข้ึนตามหลกัแนวคิด Lean Manufacturing มาประยุกต์ใช้การท า Reconcile Excel Report และ Reconcile 
Express Report ก่อให้เกิดวิธี Lean Accountingโดยผลลัพธ์จากแนวคิด Lean มีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดขั้นตอนการ
ท างานขจดัความผิดพลาดต่อกระบวนการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และง่ายมากยิง่ข้ึน
โดยมีหลกัการจดั การรวมกนั การจัดใหม่ ซ่ึงผูท้  าวิจยัไดใ้ชแ้นวคิดน้ีมาใชใ้นการจดัท า Reconcile Excel Report และ 
Reconcile Express Report เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและลดขั้นตอนการท างานโดยสามารถช่วยลดระยะเวลา
การด าเนินงานได ้30 นาที ต่อ 1 ช้ินงานท าใหบุ้คลากรสามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

 ในปัจจุบนัการเงินและบญัชีมีความส าคญักบัธุรกิจทุกรูปแบบทุกกิจการจะตอ้งมีการท าบนัทึกบญัชีเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเอกสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด เพื่อนน าขอ้มูลมาใชว้างแผนและมาาเป็นเคร่ืองมือวดัความส าเร็จท าให้
ทราบผลทางการเงินของธุรกิจโดยการท าการบนัทึกบญัชีในส่วนของรายรับและรายจ่ายในส่วนของแผนกการเงินและ
บญัชีของบริษทั เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ  ากดั บริษทัเกี่ยวกบั(SHIPPING) เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมน าเขา้
และส่งออกระหว่างประเทศของกระบวนการด้านลอจิสติกส์( logistics) โดยมีการแยกเอกสารบันทึกบัญชีไว้ 2 
ประเภทคือ 1. Account Receivable หรือ บญัชีลูกหนี 2. Accounts Payable หรือ เจ้าหน้ีการคา้ โดยทั้ง 2 ประเภทมี
ความส าคญัต่อบริษทัในการตามหน้ีและการจ่ายหน้ี เพราะฉะนั้นตอ้งท าบญัชีให้รอบคอบและละเอียดมากท่ีสุดซ่ึง
โปรแกรรม Expressเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Expressในปัจจุบนัที่นิยมมากในประเทศไทย และมีผูท้ี่ใช้
งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี Expressน้ีอยู่มากกว่า 50,000 ราย และไดมี้การพฒันาระบบโปรแกรมเสมอ



เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละตามยคุสมยัที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับงาน
บญัชีและครอบคลุมถึงการใชป้ระกอบธุรกิจทัว่ๆไปเช่นระบบควบคุมสินคา้คงคลงัระบบบญัชีเจา้หน้ีลูกหน้ี เป็นตน้ 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการการพฒันาประสิทธิภาพการบนัทึกบญัชี บริษทั เอฟแอลเอส 1993 (ไทย

แลนด)์ จ ากดั ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ Lean Manufacturing ในรูปแบบ Lean Accounting ความสูญเสีย  

7 ประการ (7 Wastes) วงจร PDCA นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งดงัน้ี 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. วรธิดา รัตนโค้น (2559) ได้ท  าการการศึกษาแนวคิดแบบลีน มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคในกระบวนการท างานเพื่อศึกษาแนวทางในการน าความคิดแบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการท างาน และ

น าเสนอแนวทางในการในการปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกบญัชีของบริษทัเอม็ เอม็ ที่เอช เอน็จ้ิน จ ากดัเป็น

การวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิเคราะห์ กระบวนการท างาน ซ่ึงจะเน้นการลดความสูญเปล่าจากการ

กระบวนการท างานโดยนากิจกรรมของกระบวนการปฏิบติังานของแผนกบญัชีผลการวิจยัพบว่า หลงัจากการวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค และน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกบญัชีตน้ทุนสามารถลดเวลาในการปฏิบติังาน

โดยรวมของขั้นตอนทั้ง 7 กระบวนการลงจาก 475 นาท่ีเหลือ365 นาทีลดลงทั้งส้ิน 110 วนั คิดเป็นร้อยละ 23.16 ส่งผล

ให้ภาพรวมของเวลาการท างานเพิ่มข้ึนและน าไปปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานอื่น ๆ  ให้เกิดประโยชน์ต่อ

แผนกบญัชีและองคก์รมากข้ึนเช่นกนั  

2. กมลวรรณ สงวนสิริกุล (2550) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการลีนเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการท างานใน

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดา้นการขนส่งมวลชนและขนส่งสินคา้ตามแนวคิดของลีนพบว่าภายหลงัการปรับปรุงนั้นความ

สูญเปล่าในการใชท้รัพยากรไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเวลาหรือจ านวนเอกสารมีปริมาณลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงส่งผลให้

องค์กรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การท างานของบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆเป็นไปไดอ้ย่าง

คล่องตวั รวดเร็ว รวมทั้งสามารถ บนัทึก จดัเกบ็ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 3. กมลรัตน์ ศรีสังข์สุข และ ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (2553) ได้ท  าการศึกษาการลดความสูญเปล่าใน

กระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็กโดยแนวทางลีนซิก  ซิกซ์มาโดยการประยุกต์ใชแ้นวทางลีน  ซิกซ์ ซิกมาทั้ง 5 

ขั้นตอนมาใชคื้อ การนิยามปัญหา การวดัเพื่อก  าหนดสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุง

แกไ้ขกระบวนการ พบว่า การผลิตมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน คือผลผลิตจาก 15 ช้ินต่อชัว่โมงการท างานของพนกังานหน่ึงคน

เป็น 24 ช้ิน ต่อชัว่โมงการท างานของพนักงานหน่ึงคนคิดเป็น 37.5% อีกทั้งยงัส่งผลท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย

ลดลงจาก 48.25 บาทต่อช้ิน เป็น 42.54 บาทต่อช้ินคิดเป็น 11.83% 



3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัจากแผนก Finance And Accounting ของบริษทั บริษทั เอฟแอล
เอส 1993 (ไทยแลนด)์ จ ากดั และมีกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาโดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 4 คนเป็นการเลือกกลุ่ม
ที่พิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจัยเองลกัษณะที่เลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั จ านวน 4  คน โดยใช้
ระบบค าถาม 5 W 1 H เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุในขั้นตอนการท างานเดิมและหาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการท างานดว้ย
หลักแนวคิด Lean Accounting และผู ้จัดท าวิจัยใช้เคร่ืองมือช่วยในการวิจัยเป็นหลักการ ลดความสูญเปล่าโดยมี
หลกัการท่ีประกอบดว้ยการก าจัดการรวมกนัการลดขั้นตอนการจัดใหม่ และการท าให้ง่ายซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆท่ี
สามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าลงได ้

 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาการลดขั้นตอนและลีนวิธีการท างาน แผนก Finance And Accounting ของบริษทั เอฟ
แอลเอส 1993 ( ไทยแลนด์) จ  ากัดโดยมีขั้นตอนการท างานคือพนักงานดึงขัอมูล Invoice Packing list ใน FLS 
OneDrive ของบริษทั และท าการกรอกขอ้มูลตามใบ Invoice Packing list ในโปรแกรมบกัทึกบญัชี Express และ Excel 
ตามล าดบั โดยใชว้ิธี Manual Accounting System หรือ วิธีมือ ในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดการกระทบยอดบญัชี ซ่ึง
ผูว้ิจัยไดเ้ห็นถึงการตรวจสอบกระทบยอดบญัชีดว้ยวิธีมือ มีความเส่ียงสูงที่จะผิดพลาดและไร้ซ่ึงความแม่นย  าในการ
ตรวจสอบเพราะเป็นการกระท าจากมนุษยซ่ึ์งอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดและความบกพร่องต่างๆ ผูว้ิจยัจึงหาวิธีการ
ลดปัญหาจากขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีมือและเพิ่มความแม่นย  าของขั้นตอนการท างานดว้ยวิธี Lean 
Accounting  โดยจัดท า Reconcile Report ที่ใช้โดยใช้เคร่ืองมือ Vlookupในโปรแกรม Excel อ านวยความสะดวก
ทางดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบญัชีทั้ง แทนการใชว้ิธี Manual Accounting System ท  าการกระทบ
ยอดดว้ยวิธีมือ เพื่อใหง่้ายต่อการดูขอ้มูลและแม่นย  าในการด าเนินงาน จากแนวทางการศึกษาการลดขั้นตอนการท างาน
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานดว้ยวิธี Lean Accounting สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงานและลดเวลาการท างานท่ี
ซ ้ าซ้อนภายในกระบวนการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท า Reconcile Report ทั้ง Express และ Excel ในวิธี Lean 
Accounting สามารถช่วยลดขั้นตอนกระบวนการท างานของแผนก และลดขอ้ผิดพลาดลงโดยบุคลากรภายในแผนกได้
ภายในคร่ึงชัว่โมง ต่อ ช้ินงานจากเดิมการตรวจมือใชเ้วลาไปมากกว่า 1 ชัว่โมงตอ้งข้ึนอยูก่บัสมาธิและสติสัมปชญัญะ
ของบุคลากรภายในแผนกและไดจ้ดัท าการเปรียบเทียบ กระทบยอดแบบเดิมกบั กระทบยอดแบบแนวคิดลีน ดงัน้ี 

 

 

 

 



ตารางที่ 1-1 การเปรียบเทียบวิธีกระทบยอดแบบเดิมและการกระทบยอดแบบแนวคิดลีน 

 ลกัษณะ Reconcile Report 
(Manual) 

Reconcile Report 
(Lean) 

ระยะเวลากระบวนการท างาน มากกว่า 1 ชัว่โมง/คน 30นาที/คน 
ความยดืหยุน่ในการท างาน มีความยุง่ยากและตอ้งมี

สติสัมปชญัญะอยูต่ลอดเวลา 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย
ลดการผิดพลาดของแรงงาน
บุคลากร 

กระบวนการท างาน ใชแ้รงงานบุคลากร ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

 จากการเปรียบเทียบวิธีการกระทบยอดแบบเดิมและกระทบยอดแบบแนวคิดลีนท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
การท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนโดยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ทดแทนการท างานดว้ยแรงงานของบุคลกร
สามารถลดขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนไดแ้ละสามารถแกไ้ขปัญหาไดไ้วตอบสนองต่อองคก์ร 

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการบนัทึกบญัชี บริษทั เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี จากการน าวิธีแนวคิด Lean Accounting เขา้มาช่วยแกไ้ขสามารถลดขั้นตอนลดขั้นตอนการ

ด าเนินงานและลดเวลาในการบนัทึกบญัชี Reconcile Report จากเดิมใชเ้วลามากกว่า 1 ชัว่โมงต่อการท างาน 1 คน ใน

ปัจจุบนัใชส้ามารภท างานท าให้ใชเ้วลาเพียง 30 นาทีต่อการท างาน 1 คน นอกจากน้ียงัสามารถลดขอ้ผิดพลาดที่เกิด

จากการท างานของบุคลากรจัดท าการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีมือและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร

ภายในแผนกให ้บนัทึกบญัชีไดง่้ายข้ึนและวางแผนทนัต่ออนาคตในงบการเงินของบริษทั 

ข้อเสนอแนะ 

 การบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมบนัทึกบัญชี Express สนับสนุนเพียงแผนก Finance And Accounting ของ

บริษทัเท่านั้น จึงควรปรับเปลี่ยนมาใชโ้ปรแกรมสามารถร่วมกบัแผนกอื่นๆภายในองค์กรได ้เช่น โปรแกรม SAP , 

Wise Cloud  เป็นตน้ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ในการจัดท าโครงงานเล่มน้ีส าเร็จไดเ้น่ืองจากความอนุเคราะห์ของอาจารยร์ณกฤต เศรษฐดาลีซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงาน ไดก้รุณาใหค้  าปรึกษาและแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนโครงงานเล่มน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ ผูศ้ึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณบริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ  ากัด  คุณวรรณทนา  พานเจริญต าแหน่ง 
Country Finance Lead for Thailand และขอบคุณพนักงานแผนกการเงินและบัญชีทุกท่าน รวมถึงผู ้บริหารและ



พนกังานท่ีมิไดเ้อ่ยนามท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการช่วยสอนการปฏิบติังานทั้งหมด และเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจัย
คร้ังน้ี ซ่ึงมีส่วนท าใหโ้ครงงานน้ีส าเร็จดว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จในทุกๆเร่ืองของผูศ้ึกษาและ
จดัท าวิจยัมา ณ ท่ีน้ี 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

โกศล ดีศีลธรรม. (2547). เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดว้ยแนวคิดลีน. กรุงเทพฯ: บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน). 

ศุภชยั อาชีวะระงบัโรค. (2547). Practical PDCA แกปั้ญหาและปรับปรุงงานเพื่อความส าเร็จ. กรุงเทพฯ: 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีโนดีไซน์. 

ศูนยก์ลางการเรียนรู้ของพนกังานบญัชี ศูนยศ์รีพฒัน์. (2554). การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting). [ออนไลน์]. 
 เขา้ถึงไดจ้าก: http://accsriphat.blogspot.com/lean-accouting.html. (วนัที่คน้ขอ้มูล: 3 กุมภาพนัธ์ 2563). 

นิพนธ์ กาญจนพิพฒัน์กุล. (2556). การประยกุตก์ารบญัชีในรูปแบบลีน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: 
 http://www.108acc.com/articles/89895/Lean-Accounting-1.html. (วนัที่คน้ขอ้มูล: 3 กุมภาพนัธ์ 2563). 

วิทยา อินทร์สอน,นางสาวปัทมาพร ท่อชู และนายภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวชัร. (2558). 
 ความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการผลิต (7 Wastes of Production Process). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:
 http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id&section/. (วนัที่คน้ขอ้มูล: 3 กุมภาพนัธ์ 2563). 

http://accsriphat.blogspot.com/2011/08/lean-accouting.html
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id&section/

