
 

 

 

 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีพีชทรีในบริษทั เอ.เอฟ.เอม็. ฟลาว

เวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์จ ากดั น้ี ผูศึ้กษาไดแ้นวความคิด ทฤษฎี ดงัน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินองคป์ระกอบคุณภาพของซอฟทแ์วร์ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรมบญัชีพีชทรี 
4. แนวคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัของโปรแกรมทางการบญัชีท่ีดี 
5. แนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางดา้นบญัชี 
6. แนวคิดวงจรรายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานสารสนเทศทางการบญัชี 
7. ผลการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ส าหรับการประเมินผลโปรแกรมบญัชีพีชทรีน้ี ใชว้ิธีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้
Software นั้น ตามเกณฑ์คุณลกัษณะของ Softwareท่ีมีคุณภาพ 6 ประการ คือ ประโยชน์ใช้สอย 
ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใช้งาน  ประสิทธิภาพ ความสามารถในการบ ารุงรักษา 
ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ และประเมินองคป์ระกอบของคุณภาพ Software ใน 3 เร่ือง คือ 
เร่ืองท่ี 1 การท างานของตวัโปรแกรม  เร่ืองท่ี 2 ประกอบดว้ย การบ ารุงรักษา การทดสอบง่ายและมี
ความยดืหยุน่ เร่ืองท่ี 3 ประกอบดว้ย ใชไ้ดก้บัเคร่ืองทัว่ไป น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ใชง้านไดห้ลายงาน 
โดยมีเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 23 เกณฑ ์(อภิชาติ    หาจตุัรัส, 2553 : ระบบออนไลน์) ดงัน้ี 

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
 

การประกนัคุณภาพของซอฟทแ์วร์ไดมี้การก าหนดเป็นมาตรนานาชาติ เป็นท่ียอมรับกนัทัว่
โลกโดยตอ้งมีคุณลกัษณะตามท่ีมาตรฐานนานาชาติก าหนดดงัน้ีคือ 

คุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานนานาชาติ ISO/IEC9126 ก าหนดไว้
ดงัน้ี (กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและพนิดา พานิชกุล, 2550 : 299) 



4 
 

1. ประโยชน์ใชส้อย (Functionality) ซอฟทแ์วร์ตอ้งมีประโยชน์ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า เช่น ซอฟท์แวร์ต้องประมวลผลออกมาถูกต้อง มีความปลอดภยั การท าให้
ซอฟทแ์วร์มีประโยชน์ใชส้อยท่ีดีตอ้งเร่ิมจากการหาใหไ้ดว้า่ลูกคา้ตอ้งการอะไร 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
ลูกคา้สามารถใชง้านซอฟทแ์วร์ไดอ้ยา่งสบายใจ โดยทัว่ไปซอฟทแ์วร์ท่ีผา่นการใชง้านมากเท่าไหร่
ซอฟท์แวร์นั้นก็จะผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากข้ึนเท่านั้น เพราะเม่ือใช้งานไปความ
ผดิพลาดท่ีฝังอยูใ่นตอนพฒันาซอฟทแ์วร์หรือปัญหาท่ีคาดไม่ถึงจะปรากฏข้ึนมา 

3. ความสามารถในการใชง้าน (Usability) ซอฟท์แวร์จะตอ้งสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบจอภาพท่ีน า
ทางการใชง้านของผูใ้ชไ้ด ้หรือแมแ้ต่มีคู่มือประกอบการติดตั้งและใชง้านท่ีเหมาะสม 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซอฟท์แวร์จะตอ้งก่อให้เกิดความประหยดั หรือ
ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด สามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและเหมาะสมในระดบัท่ีไม่เกินขีด
ความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรหน่วยความจ า ขนาดของพื้นท่ีจดัเก็บ
ขอ้มูล ความรวดเร็วในการประมวลผล หรือแมแ้ต่ความรวดเร็วในการตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของซอฟตแ์วร์ท่ีถูกออกแบบไว ้

5. ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) ซอฟท์แวร์จะตอ้งง่ายต่อ
การบ ารุงรักษา สามารถเปล่ียนแปลง (Change) ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม (Adaptive) และตอบสนอง 
(Response) ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยปราศจากผลกระทบข้างเคียง ในกรณีท่ีเกิด
วกิฤติการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์

6. ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ (Portability) ซอฟทแ์วร์สามารถโอนยา้ย
ระบบตามเทคโนโลยใีหม่ เช่น การเปล่ียนไปใชร้ะบบเวบ็เบส (Web-Based) ซอฟทแ์วร์ท่ีดี ควรยา้ย
ระบบไดง่้ายโดยไม่ตอ้งเขียนซอฟทแ์วร์ใหม่ 
 คุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาตินานาชาติ ISO/IEC9126 
สามารถแสดงเป็นรูปภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ท างานตามหนา้ท่ีไดห้รือไม่ 

ใชก้บัสภาพแวดลอ้มอ่ืน 

ไดห้รือไม่ 

บ ารุงรักษาง่ายหรือไม่ 

 

 
 

ภาพที ่1 แบบจ าลองคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพตาม ISO/IEC9126 
ทีม่า : กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและพนิดา พานิชกุล, 2550 : 299 

 
2.  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินองค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ 
  

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินองคป์ระกอบคุณภาพของซอฟทแ์วร์นั้น มีลกัษณะคุณภาพของ
ซอฟทแ์วร์ 2 ระดบั คือ 

1.   คุณภาพระดบัสูง เรียกวา่ องคป์ระกอบของคุณภาพ (Quality Factors)  
  2.  คุณภาพระดบัรอง เรียกวา่ เกณฑข์องคุณภาพ (Quality Criteria) 
 
 2.1  องค์ประกอบของคุณภาพ (Quality Factors) แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

2.1.1 Product Operation ประกอบดว้ย 
-  ความถูกตอ้ง (Correctness) 
-  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
-  ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
-  ความคงทนต่อการเปล่ียนแปลง (Integrity) 
-  ใชง้านได ้(Usability) 

 

มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ใชง้านง่ายหรือไม่ 

น่าเช่ือถือหรือไม่ 

(ท างานถูกตอ้งแม่นย  า) 
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2.1.2  Product Revision ประกอบดว้ย 
-  บ ารุงรักษาง่าย (Maintainability) 
-  ทดสอบง่าย (Testability) 
-  มีความยดืหยุน่ (Flexibility) 

2.1.3  Product Transition ประกอบดว้ย 
-  ใชไ้ดก้บัเคร่ืองทัว่ไป (Portability) 
-  น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(Reusability) 
-  ใชง้านไดห้ลายงาน (Interoperability) 

2.2  เกณฑ์ของคุณภาพ (Quality Criteria) ประกอบด้วย 23 เกณฑ์ ดังนี้ 
2.2.1  Access Audit คือ วิธีการส าหรับควบคุมและป้องกันการเข้าถึงตัว

ซอฟตแ์วร์และขอ้มูล 
2.2.2 Access Control คือ การควบคุมการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์และขอ้มูล 
2.2.3 Accuracy คือ ความถูกตอ้ง แม่นย  า ในการท างานของซอฟทแ์วร์ 
2.2.4 Communication Commonality คือ มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อ

ใช ้
2.2.5 Completeness คือ ความสมบูรณ์ของระบบงานของซอฟทแ์วร์ 
2.2.6 Communicativeness คือ ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน 
2.2.7 Consistency คือ ความสอดคลอ้งของการออกแบบซอฟทแ์วร์ 
2.2.8 Consisness คือ ความกระชบัของ Source Code 
2.2.9  Data Commonality คือ การใชรู้ปแบบการแทนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน 
2.2.10   Error Tolerance  คือ ระดบัความมัน่ใจในการท างานอยา่งต่อเน่ืองภายใต้

เง่ือนไขท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผดิพลาดได ้
2.2.11   Execution Efficiency คือ ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟทแ์วร์ 
2.2.12   Expandability คือ ความสามารถขยายระบบงานของซอฟทแ์วร์ 
2.2.13   Generality คือ ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของซอฟทแ์วร์ 
2.2.14   H/W Independence คือ ซอฟทแ์วร์สามารถ Implement ไดโ้ดยไม่ข้ึนกบั

ฮาร์ดแวร์ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 
2.2.15   Instrumentation คือ ความสามารถท่ีซอฟท์แวร์จะจดัการการใช้งานของ

ตนเอง หรือสามารถระบุความผดิพลาดได ้
2.2.16   Modularity คือ ซอฟทแ์วร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
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2.2.17   Operability คือ ระดบัความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟท์แวร์
สามารถท างานได ้

2.2.18   Self-Documentation คือ ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม 
2.2.19   Simplicity คือ ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเขา้ใจได ้
2.2.20   Software System Independence คือ ซอฟทแ์วร์สามารถท างานไดโ้ดยไม่

ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม 
2.2.21   Storage Efficiency คือ ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใช ้
2.2.22   Traceability คือ คุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์สามารถเช่ือมโยงจากองคป์ระกอบ

ไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้
2.2.23   Training คือ ระดบัความยากง่ายท่ีผูใ้ช้มือใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้

ซอฟทแ์วร์ได ้
 

3.  แนวคิดเกีย่วกบัโปรแกรมบัญชีพชีทรี 
 

กระบวนการท างานในแต่ละส่วนงานท่ีเช่ือมต่อกบัโปรแกรมบญัชีพีชทรีประกอบดว้ย 7 
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

3.1  กระบวนการท างานของงานจดัซ้ือ 
3.2 กระบวนการท างานของงานสินคา้คงคลงั 
3.3 กระบวนการท างานของงานขาย 
3.4 กระบวนการท างานของงานเจา้หน้ี 
3.5 กระบวนการท างานของงานการเงิน 
3.6 กระบวนการท างานของงานบญัชี 
3.7 กระบวนการท างานของงานฝ่ายผลิต 

 

3.1   กระบวนการท างานของงานจัดซ้ือ เม่ือไดรั้บใบเบิก เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้จะตรวจสอบ
ว่า มีสินค้าคงคลังเพียงพอหรือไม่ ถ้ามีไม่เพียงพอจะต้องด าเนินการจดัซ้ือ ในกรณีท่ีมีของใน
คลงัสินคา้จะตอ้งท าเร่ืองเบิกของออกจากคลงัสินคา้ ซ่ึงแต่ละกระบวนการจะบนัทึกรายการใน
โปรแกรมบญัชีพีชทรีท่ีแตกต่างกนัออกไป กระบวนการท างานเก่ียวขอ้งกบัระบบซ้ือสินคา้ ซ่ึงได้
แบ่งออกเป็นแต่ละขั้นตอนการท างานดงัน้ี 
 



8 
 

3.1.1  กระบวนการท างานของงานจัดซ้ือในระบบซ้ือสินค้า ส่วนของการจัดซ้ือ
(Purchase order)   เม่ือไดรั้บใบเบิก/ใบสั่งซ้ือวสัดุหรือสินคา้คงคลงั เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจะท าการ
สอบถามราคาไปยงัร้านคา้ต่าง ๆ ตามกระบวนการของงานจดัซ้ือ จนไดร้าคาท่ีเหมาะสมในการ
จดัซ้ือ กระบวนการท างานในโปรแกรมบญัชีพีชทรีเป็นดงัน้ี 

1. เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้าน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไป
บนัทึกรายการ 

2. การจดัท าใบขออนุมติัจดัซ้ือ บนัทึกรายการในเมนูบนัทึกใบเสนอซ้ือ
สินคา้ (Purchase order) โดย ก าหนดช่ือบริษทั ร้านคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือโดยเลือกเป็นรหสัของผูข้าย
(Vender ID) หากไม่มีตอ้งเขา้ไปก าหนดรหสัผูข้ายใหม่ในเมนู Maintain ในส่วนของการเพิ่มรายช่ือ
ผูข้าย 

3. ก าหนดสถานท่ีจดัส่งวสัดุหรือสินคา้คงคลงั 
4. ก าหนดเลขท่ีใบเสนอซ้ือสินคา้ โดยดูเลขท่ีใบเสนอสินคา้จากขอ้มูล

เดิม 
5. วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั 
6. เลือกรหัสสินคา้ตามรายการขอเบิก/สั่งซ้ือ ซ่ึงช่ือสินคา้และหน่วยนบั

จะปรากฏตามขอ้มูลท่ีไดก้ าหนดไวใ้นการตั้งรหสัสินคา้ 
7. กรณีท่ีเป็นรายการวสัดุ/สินค้าคงคลังท่ียงัไม่เคยมีการจัดซ้ือ ท่าน

จะแจง้เพิ่มรายละเอียดสินคา้ในเมนูสินคา้คงคลงักบัผูมี้อ  านาจในการเพิ่มรายละเอียดสินคา้ 
8. กรอกจ านวนของท่ีตอ้งการจดัซ้ือ จ านวนเงินของรายการท่ีจะสั่งซ้ือ 
9. กดปุ่ม Print  เพื่อพิมพแ์ละบนัทึกขอ้มูลรายการขออนุมติัจดัซ้ือ 
10. เม่ือผู ้ขายน าว ัสดุหรือสินค้ามาส่งมอบ ฝ่ายจัดซ้ือจะตรวจสอบ 

จ านวน / ราคา /  รายละเอียด ตามใบสั่งซ้ือ /สัญญาซ้ือขาย และประสานงานกบัผูท้  าหน้าท่ีจดัเก็บ
วสัดุ หรือสินคา้  ลงนามในใบส่งของ เม่ือรายการสินคา้และยอดเงินถูกตอ้ง 

 

3.1.2  กระบวนการท างานของงานจัดซ้ือในระบบซ้ือสินค้า ส่วนของการจัดการ
ระบบ(Maintain Vender) 

กรณีท่ีผูข้ายรายใหม่ไม่มีรหสัของเจา้หน้ี จะด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. บนัทึกรายละเอียดเจา้หน้ีเพิ่ม ในเมนู Maintain และเลือก Vender 

2. การก าหนดรหสัเจา้หน้ีจะแตกต่างกนั โดยกดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบ
รหสัเจา้หน้ี 

3. ก าหนดช่ือเจา้หน้ีตามเอกสารใบส่งของจากร้านคา้ 
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4. ระบุท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ และขอ้มูลผูติ้ดต่อในรายละเอียดนั้น 
5. เม่ือก าหนดรายละเอียดท่ีจ าเป็นครบแลว้ กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

  

3.2  กระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลัง  เม่ือไดรั้บใบเบิก เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้จะ
ตรวจสอบว่า มีสินคา้เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีสินคา้จะตอ้งด าเนินการจดัซ้ือ ในกรณีท่ีมีสินคา้ใน
คลงัสินคา้จะตอ้งท าเร่ืองเบิกสินคา้ออกจากคลงั กระบวนการท างานของสินคา้คงคลงัประกอบดว้ย 

 3.2.1  กระบวนการท างานของงานสินคา้คงคลงัในระบบซ้ือสินคา้ 
 3.2.2  กระบวนการท างานของงานสินคา้คงคลงัในระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
 3.2.3  กระบวนการท างานของงานสินคา้คงคลงัในระบบการขายสินคา้ 
 

3.2.1  กระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลังในระบบซ้ือสินค้า โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.2.1.1  กระบวนการท างานของงานสินคา้คงคลงัในส่วนของการน าของเขา้
คลงัสินคา้(Purchase/ Receive Inventory) 

3.2.1.2  กระบวนการงานสินคา้คงคลงัในระบบซ้ือสินคา้ ในส่วนของ 
รายการสินคา้คงเหลือ(Inventory Item) 

 

3.2.1.1  กระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลงัในส่วนของการน าของเข้า
คลงัสินค้า(Purchase/ Receive Inventory)  เม่ือไดรั้บใบส่งของ/ ใบก ากบัสินคา้/ ใบก ากบัภาษี จาก
เจา้หน้าท่ีจดัซ้ือพร้อมกบัไดรั้บวสัดุหรือสินคา้มาส่งมอบ จะตรวจสอบ จ านวน/ราคา/รายละเอียด 
ตามใบสั่งซ้ือ /สัญญาซ้ือขายและด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไป
บนัทึกรายการ  เม่ือผูข้ายน าวสัดุหรือสินคา้มาส่งมอบ จะตรวจสอบ จ านวน/ราคา/  รายละเอียด ตาม
ใบสั่งซ้ือ /สัญญาซ้ือขาย  

2.  บนัทึกรายการรับของในเมนูบนัทึก Purchase/receive Inventory  
3.  ก าหนดเลขท่ีใบรับสินคา้และวสัดุ โดยก าหนดตามเลขท่ีจากนอ้ยไป

หามาก 
4.  วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั 

5.  เลือกรหสัเจา้หน้ี จาก โดยก าหนดเจา้หน้ีตามใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บ
จากร้านคา้ 

6.  ดึงขอ้มูลจากรายการบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคา้ โดย เลือกท่ี Apply to 
purchase order no.  
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7.  รายการเจา้หน้ีจากรายการบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคา้กบัรายการบนัทึกซ้ือ
สินคา้,บริการ จะตอ้งเป็นรหสัเดียวกนั จึงจะสามารถดึงรายการบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคา้มาท ารายการ
ได ้

8.  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆตามท่ีไดบ้นัทึกไวท่ี้ใบสั่งซ้ือ เช่น 

รหสัสินคา้พร้อมกบัจ านวนสินคา้ราคาซ้ือ ต่อหน่วยส่วนลดและจ านวนเงินต่างๆ 
9.  กดปุ่ม Print เพื่อบนัทึกและพิมพข์อ้มูลรายการบนัทึกซ้ือสินคา้ 
10. ขอ้มูลจากรายการบนัทึกซ้ือสินคา้,บริการ จะเช่ือมโยงไปยงัระบบซ้ือ

สินคา้และระบบจดัการสินคา้คงคลงั 
11. รวบรวมเอกสารใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี ส าเนาใบสั่งซ้ือ น าส่งให้

งานบญัชี ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ และส่งต่อให้การเงินจ่ายท ารายการจ่าย
ช าระหน้ีต่อไป 

3.2.2  กระบวนการงานสินค้าคงคลังในระบบซ้ือสินค้า ในส่วนของ รายการสินค้า
คงเหลอื(Inventory Item) มีขั้นตอนการท าในกรณีท่ีวสัดุหรือสินคา้ท่ียงัไม่เคยมีการจดัซ้ือดงัน้ี  

1.  บนัทึกรายละเอียดสินคา้เพิ่ม ในเมนู Maintain/Inventory item  

2.  การก าหนดรหสัสินคา้จะแตกต่างกนั โดยกดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบ
รหสัสินคา้ 

3.  ก าหนดประเภทสินคา้ในเมนู Item class 
4.  ก าหนดช่ือสินคา้ตามเอกสารใบส่งของจากร้านคา้ 
5.  ส่วนของรายละเอียดสินคา้ควรก าหนดบญัชีสินคา้ บญัชีตน้ทุนสินคา้

บญัชีขายสินคา้ และรหสัหน่วยนบัมาตรฐาน โดยกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ 
6.  เม่ือก าหนดรายละเอียดท่ีจ าเป็นครบแลว้ กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
 

3.2.2  กระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลังในระบบจัดการสินค้าคงคลัง  เม่ือ
ไดรั้บใบเบิกวสัดุ (ในกรณีท่ีมีของในคลงัสินคา้) จะท าเอกสารขออนุมติัเบิกของออกจากคลงัสินคา้ 
และจดัวสัดุใหต้ามแผนก/โครงการท่ีเบิก ท าการลงทะเบียนคุมยอดพสัดุในคลงัพสัดุ โดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

1.  เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งานเป็นคลงัสินคา้ โดยใส่รหัสผ่าน
ของงานคลงัสินคา้ 

2. บนัทึกรายการในเมนู Inventory Adjustment บนัทึกเบิกใช้สินคา้
วตัถุดิบ 
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3.  ก าหนดเลขท่ีเอกสารโดยกดปุ่ม List  เพื่อก าหนดเลขท่ีเอกสารให้
ต่อเน่ืองกบัเลขท่ีในใบเบิกท่ีไดถู้กบนัทึกไปแลว้ 

4.  กด    เพื่อเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการเบิก โปรแกรมจะแสดงรหัสสินคา้ 
ช่ือสินคา้ คลงัท่ีเก็บ และหน่วยนบัให ้

5.  กรอกจ านวนท่ีเบิกและราคาต่อหน่วยของพสัดุท่ีเบิก ซ่ึงจ านวนเงิน
และจ านวนเงินรวม โปรแกรมจะค านวณให้ 

6.  กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกบนัทึกขอ้มูลรายการเบิกใชสิ้นคา้,วตัถุดิบ 
7.  เม่ือบนัทึกรายการเบิกใชสิ้นคา้,วตัถุดิบแลว้โปรแกรมจะตดัสินคา้ออก

จากคลงัพสัดุใหอ้ตัโนมติั 
8.  เลือกการน าออกขอ้มูลโดยการเลือกเมนู Report แลว้เลือกรายการท่ี

บนัทึกโดยเลือก Inventory adjustment journal เพื่อน าขอ้มูลท่ีบนัทึกออก โดยระบุเอกสารอา้งอิง 
 

3.2.3  กระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลงัในระบบการขายสินค้า 
    เม่ือไดรั้บใบเสนอขายจากฝ่ายขาย (Sale order) (ในกรณีท่ีมีของในคลงัสินคา้) จะ
ท าเอกสารขออนุมติัเบิกของออกจากคลงัสินคา้โดยจดัท าใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี และจดัสินคา้
ใหก้บัฝ่ายขาย โดยมีการด าเนินการในระบบขายสินคา้ดงัน้ี 

1.  เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งานเป็นคลงัสินคา้ โดยใส่รหัสผ่าน
ของงานคลงัสินคา้ และบนัทึกรายการในเมนู Sales Invoice บนัทึกเบิกสินคา้  

2.  ก าหนดเลขท่ีเอกสารโดยกดปุ่ม List  เพื่อก าหนดเลขท่ีเอกสารให้
ต่อเน่ืองกบัเลขท่ี ในใบเบิกท่ีไดถู้กบนัทึกไปแลว้ 

3.  ดึงขอ้มูลจากรายการบนัทึกใบเสนอขาย(Sale order) โดย เลือกท่ี 
Apply to sales order no. 

4.  กรอกจ านวนท่ีเบิก จ านวนเงินและจ านวนเงินรวม  
5.  กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลรายการขายสินคา้ 
6. เม่ือบนัทึกรายการขายสินค้าแล้วโปรแกรมจะตัดสินค้าออกจาก

คลงัสินคา้ใหอ้ตัโนมติั 
 

3.3   กระบวนการท างานของงานขาย  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของงานขายสินคา้ และ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกคา้ รวมถึงการดูแลกลุ่มลูกค้า ตอบขอ้ซักถาม และรายงานผลการขายสินค้า 
รวมถึงการตอบรับผลการบริการจากลูกคา้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
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3.3.1  กระบวนการท างานของการขายในระบบการขายสินคา้ 
3.3.2  กระบวนการท างานของการขายในการรับช าระหน้ี(Receipts) 
3.3.3  กระบวนการท างานของการขายในการตั้งรหสัลูกคา้(Maintain Customer ID) 
 

3.3.1  กระบวนการท างานของการขายในระบบการขายสินค้า  เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้จะจดัท าใบเสนอขาย(Sale order) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

1.  เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้านเป็นฝ่ายขาย  และบนัทึกขอ้มูลรายการใบ
เสนอขายสินคา้ โดย เลือกท่ี Quotes Sales order/Proposals และเลือกท่ี Sales order   

  2.  เลือกรหสัลูกหน้ีจาก โดยก าหนดลูกหน้ีตามท่ีไดรั้บจากรายช่ือจากลูกคา้ 
  3.  ก าหนดเลขท่ีใบเสนอขาย(Sales order)โดยก าหนด ตามเลขท่ี จากนอ้ยไปหา

มาก 
  4.  วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั 

  5.  เลือกรหสัสินคา้จาก โดยระบุจ านวนสินคา้ ราคาต่อหน่วย และราคาสินคา้
รวมจะถูกค านวณโดยโปรแกรม ส่วนลดใหลู้กคา้ 

6.  กดปุ่ม Print  เพื่อพิมพแ์ละบนัทึกขอ้มูลรายการใบเสนอขาย จดัส่งใบเสนอ
ขาย(Sales order)ใหก้บัฝ่ายคลงัสินคา้เพื่อเบิกสินคา้ 

3.3.2  กระบวนการท างานของงานขายสินค้าในการรับช าระหนี้ (Receipts)  กรณีมี
การรับเงินจากการขายสินคา้เป็นเงินสด มีการด าเนินการโดย 

1.  บนัทึกรายการในเมนู Receipts 
 1.1  ก าหนดเลขท่ีเอกสาร โดยจะก าหนดเลขท่ีเอกสารเร่ิมตน้เป็น RC 
 1.2  วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั 

 1.3  รหสัลูกคา้ จะกด เพื่อเลือกลูกคา้ 
 1.4  เลือกใบเสนอขายสินคา้ของลูกคา้โดยเขา้ไปใน Apply to Invoice 
 1.5  ระบุรายละเอียดการรับช าระหน้ี จ านวนเงินท่ีไดรั้บ 
 1.6 กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงิน/รับช าระหน้ีและพิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน(Receipts) 
2. รวบรวมเอกสารใบเสร็จรับเงิน(Receipts) น าส่งให้งานบัญชี ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ และส่งต่อใหก้ารเงินรับช าระหน้ีและน าฝากธนาคารต่อไป 
3.3.3  กระบวนการท างานของงานขายสินค้าในการตั้ งรหัสลูกค้า(Maintain 

Customer ID) ในกรณีท่ีลูกคา้ยงัไม่เคยมีการตั้งรหสัลูกคา้ โดยมีวธีิการดงัน้ี 
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1.  บนัทึกรายละเอียดลูกคา้เพิ่ม ในเมนู Maintain และเลือก Customers/Prospects  

2.  การก าหนดรหสัลูกคา้จะแตกต่างกนั โดยกดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบรหสัลูกคา้ 
3.  ก าหนดช่ือลูกค้า ระบุรายละเอียดท่ีอยู่ของลูกค้า เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้      

ผูติ้ดต่อ และอ่ืน ๆ ในรายละเอียดรหสัลูกคา้ 
4.  เม่ือก าหนดรายละเอียดท่ีจ าเป็นครบแลว้ กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

  

3.4.  กระบวนการท างานของงานเจ้าหนี้ (Account payable) เม่ือไดรั้บใบส่งของ/ใบก ากบั
สินคา้/ใบก ากบัภาษี จากการซ้ือสินคา้หรือบริการ พร้อมกบัใบอนุมติัซ้ือสินคา้หรือบริการจากฝ่าย
จัดซ้ือ กระบวนการท างานของงานเจ้าหน้ีในระบบซ้ือสินค้า ในส่วนของการบันทึกเจ้าหน้ี 
(Purchase/receive Inventory) ฝ่ายบญัชีเจา้หน้ีจะท าการบนัทึกรายการดงัต่อไปน้ี 

1. เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไปบนัทึก
รายการ  

2.  เม่ือฝ่ายจดัซ้ือน าใบส่งของ/ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี จากการซ้ือสินคา้หรือ
บริการ พร้อมกบัใบอนุมติัซ้ือสินคา้หรือบริการจะตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีไดรั้บและ
ลายมือช่ือท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นก่อนการบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมบญัชีพีชทรี  

2.1 บันทึกรายการรับของหรือใช้บริการในเมนูบันทึก Purchase/receive 
Inventory  

2.2  ก าหนดเลขท่ีใบรับสินคา้ วสัดุและบริการ โดยก าหนดตามเลขท่ีจากนอ้ย
ไปหามาก 

2.3  วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั 

2.4  เลือกรหสัเจา้หน้ี จาก โดยก าหนดเจา้หน้ีตามใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บจาก
ร้านคา้ 

2.5  ดึงขอ้มูลจากรายการบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคา้ โดย เลือกท่ี Apply to purchase 
order no.  

2.6  รายการเจา้หน้ีจากการบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคา้กบัรายการบนัทึกซ้ือสินคา้
,บริการ จะตอ้งเป็นรหสัเดียวกนั จึงจะสามารถดึงรายการบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคา้มาท ารายการได ้

2.7  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆตามท่ีไดบ้นัทึกไวท่ี้ใบสั่งซ้ือ เช่น 

รหสัสินคา้พร้อมกบัจ านวนสินคา้ราคาซ้ือ ต่อหน่วยส่วนลดและจ านวนเงินต่างๆ 
2.8 กดปุ่ม Print เพื่อบนัทึกและพิมพข์อ้มูลรายการบนัทึกซ้ือสินคา้หรือ

บริการ 
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3.  ขอ้มูลจากรายการบนัทึกซ้ือสินคา้,บริการ จะเช่ือมโยงไปยงัระบบซ้ือสินคา้ใน
ส่วนของการจดัซ้ือ(Purchase order) 

4.  รวบรวมเอกสารใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี ส าเนาใบสั่งซ้ือ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
และเตรียมท ารายการจ่ายช าระหน้ีต่อไป 

 

3.5  กระบวนการท างานของงานการเงิน (Financial Account) เม่ือได้รับเอกสาร
ประกอบการจ่ายช าระหน้ีมาแนบใบส าคญัจ่ายท่ีได้บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมบญัชีพีชทรี ซ่ึงมี
ขั้นตอนการท ารายการบนัทึกในโปรแกรมบญัชีพีชทรีแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1  กระบวนการท างานของงานการเงินในระบบขายสินคา้ ในส่วนของการบนัทึก
รับช าระหน้ี (Receipt  money) 

3.5.2  กระบวนการท างานของงานการเงินในระบบซ้ือสินคา้ ในส่วนของการบนัทึก
จ่ายช าระหน้ี (Purchase Payment) 

 

3.5.1  กระบวนการท างานของงานการเงินในระบบขายสินค้า ในส่วนของการบันทึก
รับช าระหนี ้(Receipt  money) มีขั้นตอนการบนัทึกโดย 

1. เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไปบนัทึก
รายการ น าส าเนาใบส่งของ/ใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี จากการขายสินค้าหรือบริการมา
ประกอบการบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมบญัชีพีชทรี ส าหรับการรับช าระหน้ี 

2. เขา้เมนู Sales บนัทึกรายการใน Task >> Receipts  

3. เลือกรหัสลูกหน้ี จาก โดยก าหนดลูกหน้ีตามใบก ากับภาษีท่ีได้รับจาก
ร้านคา้หรือระบุรหสั Customer ID เพื่อท าการเปิดรายการหน้ีคงคา้งทั้งหมดเพื่อเตรียมเลือกรายการ
ท่ีลูกคา้ตอ้งการช าระหน้ีของลูกหน้ีรายนั้น ๆ 

4. ก าหนดเลขท่ี Receipt Voucher โดยก าหนดตามเลขท่ีจากนอ้ยไปหามาก และ
วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั หากตอ้งการเปล่ียนแปลงวนัท่ีในการ      
รับเงินก็สามารถท าได ้

5. เลือกรายการท่ีตอ้งการช าระในแต่ละ Invoice ระบุจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระ หาก
มีรายละเอียดตอ้งการเพิ่มเติมใหร้ะบุในช่อง Description 

6. กดปุ่ม Print เพื่อบนัทึกและพิมพข์อ้มูลรายการบนัทึกซ้ือสินคา้หรือบริการ 
7. รวบรวมเอกสารใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี แนบกบัรายการรับช าระหน้ีเพื่อ

น าเสนอขออนุมติัต่อไป 
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3.5.2  กระบวนการท างานของงานการเงินในระบบซ้ือสินค้า ในส่วนของการบันทึก
จ่ายช าระหนี ้(Purchase Payment) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไปบนัทึก
รายการ  น าใบส่งของ/ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี จากการซ้ือสินคา้หรือบริการ พร้อมกบัใบ
อนุมติัซ้ือสินคา้หรือบริการมาประกอบการบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมบญัชีพีชทรี ส าหรับการจ่าย
ช าระหน้ี 

3.  เขา้เมนู Purchase บนัทึกรายการใน Payments  

4.  เลือกรหัสเจา้หน้ี จาก โดยก าหนดเจา้หน้ีตามใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บจาก
ร้านคา้หรือระบุรหสั Vender ID เพื่อท าการเปิดรายการหน้ีคงคา้งทั้งหมดเพื่อเตรียมเลือกรายการท่ี
ตอ้งการจ่ายช าระหน้ีของเจา้หน้ีรายนั้น  

5.  ก าหนดเลขท่ี Payment Voucher โดยก าหนดตามเลขท่ีจากนอ้ยไปหามาก และ
วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั หากตอ้งการเปล่ียนแปลงวนัท่ีในการ
จ่ายเงินก็สามารถท าได ้

6.  เลือกรายการท่ีตอ้งการช าระโดยแต่ละ Invoice ถูกระบุไวเ้ป็น Purchase Journal 
No. เช่น PJ1109002 ระบุจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระ หากมีรายละเอียดตอ้งการเพิ่มเติมให้ระบุใน
ช่อง Description 

7.  กดปุ่ม Print เพื่อบนัทึกและพิมพข์อ้มูลรายการบนัทึกซ้ือสินคา้หรือบริการ 
8.  รวบรวมเอกสารใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี ส าเนาใบสั่งซ้ือ แนบกบัรายการจ่าย

ช าระหน้ีเพื่อน าเสนอขออนุมติัต่อไป 
 

 3.6   กระบวนการท างานของงานบัญชี ในกระบวนการน้ีไดมี้ระบบท่ีเก่ียวขอ้งเกือบทุก
ระบบ ไม่วา่จะเป็น ระบบขอ้มูลบริษทั(Company) ระบบการขายสินคา้(Sales) ระบบการซ้ือสินคา้ 
(Purchase) ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger) ระบบสินคา้ (Inventory) โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี 

3.6.1  กระบวนการท างานของงานบญัชีในระบบขอ้มูลบริษทั (Company) 
3.6.2  กระบวนการท างานของงานบญัชีในระบบขายสินคา้ (Sales) 
3.6.3  กระบวนการท างานของงานบญัชีในระบบซ้ือสินคา้ (Purchases) 
3.6.4  กระบวนการท างานของงานบญัชีในระบบแยกประเภท (General Ledger) 
3.6.5  กระบวนการท างานของงานบญัชีในระบบสินคา้ (Inventory) 
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3.6.1  กระบวนการท างานของงานบัญชีในระบบข้อมูลบริษัท (Company) โดยแบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  การควบคุมภายในของโปรแกรม เป็นกระบวนการท างานของงานบญัชีท่ี
ส าคญัส่วนหน่ึง โดยมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.1  การส ารองขอ้มูล  
1.1.1 เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้

ไปบนัทึกรายการ 
1.1.2 เลือกเมนู Company ใชค้  าสั่ง “Back up” เพื่อส ารองไฟล์ฐานขอ้มูล 

ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัไฟล์ฐานขอ้มูลหลกั การส ารองไฟล์น้ีมีวิธีการโดยการบนัทึก
ค าสั่งส ารองไฟล ์โดยโปรแกรมจะสร้างไฟลส์ ารองท่ีมีช่ือบริษทัและวนัท่ีท่ีไดส้ ารองไฟล์ และไฟล์
ท่ีส ารองจะมีนามสกุลเป็น *.PTB 

1.2  การน าขอ้มูลมาใช ้ 
1.2.1 เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้

ไปบนัทึกรายการ 
1.2.2 เลือกเมนู Company ใช้ค  าสั่ง “Restore” เพื่อน าฐานข้อมูลท่ีได้

ส ารองไวก้ลบัมาใช้ใหม่ ค  าสั่งน้ีเอาไวใ้นในกรณีท่ีฐษนขอ้มูลเดิมเสียหายหรือถูกท าลาย การน า
ฐานขอ้มูลมาใชใ้หม่ สามารถเลือกไดจ้ากไฟลท่ี์ไดส้ ารองไวม้าใชง้าน 

1.3  การโอนฐานขอ้มูลเขา้และออก  
1.3.1 เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้

ไปบนัทึกรายการ 
1.3.2 เลือกเมนู Company ใช้ค  าสั่ง “Select Import/Export” เพื่อน า

ฐานขอ้มูลหลกัของบริษทัน าออกไปใชก้บัโปรแกรมอ่ืน หรือการน าฐานขอ้มูลท่ีเคยน าออกไวก้ลบั
เขา้มาใชใ้หม่ โดยแยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เป็นการน าบางส่วนของฐานขอ้มูลออก 
(Export) ไปจากโปรแกรม ซ่ึงฐานข้อมูลท่ีน าออกส่วนใหญ่จะเกิดกับการน าฐานข้อมูลลูกหน้ี 
เจา้หน้ี บญัชีแยกประเภท  ลกัษณะท่ีสองเป็นการน าเขา้ (Import) ฐานขอ้มูลท่ีเคยน าออกไว ้หรือ
น าเขา้ฐานขอ้มูลจากโปรแกรมอ่ืน ฐานขอ้มูลจากโปรแกรมอ่ืนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บัโปรแกรม 
Peachtree accounting ไดแ้ก่ โปรแกรม One-Write Plus โปรแกรม PCA for Dos โปรแกรม 
Quickken และ โปรแกรม Veritask Write-Up 
  2.  การก าหนดคุณลกัษณะการใชง้านของโปรแกรม 
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2.1 เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้าน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไปบนัทึก
รายการ 

2.2  เลือกเมนู Task ใชค้  าสั่ง “Memorized Transactions” เพื่อบนัทึกความทรง
จ าของรายการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบนัทึกความทรงจ าของใบก ากบัสินคา้ ใบสั่งซ้ือสินคา้ และรายการ
ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  3.  การก าหนดค่าปฏิบติัการของระบบงาน 

3.1 เขา้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้าน เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการเขา้ไปบนัทึก
รายการ 

3.2 เลือกเมนู Task ใช้ค  าสั่ง “System” เพื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงงวดบญัชี 
(Change Accounting Period) การปิดบญัชีประจ าปี (Close Fiscal Year) 

 

 3.6.2  กระบวนการท างานของงานบัญชีในระบบการขายสินค้า (Sales) เป็นการจดัท า
รายงานทางการเงินเก่ียวกบัรายการขายสินคา้ ประกอบดว้ยค าสั่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  การจดัท ารายงานเก่ียวกบับญัชีลูกหน้ี ใช้ค  าสั่ง “Accounting Receivable” เพื่อ
สร้างรายงานเก่ียวกบับญัชีลูกหน้ีในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  รายงานอายลูุกหน้ี (Aged Receivables) 
2. รายงานสมุดรายวนัรับเงิน(Cash Receipts Journal) 
3. รายงานบญัชีแยกประเภทลูกคา้ (Customer Ledgers) 
4. รายงานฐานขอ้มูลของลูกคา้ (Customer List) 
5. รายงานใบก ากบัสินคา้ (Invoice Register) 
6. รายงานภาษีขาย (Sales Tax Code) 

3.6.3  กระบวนการท างานของงานบัญชีในระบบการซ้ือสินค้า (Purchases) เป็นการ
จดัท ารายงานทางการเงินเก่ียวกบัรายการซ้ือสินคา้ ประกอบดว้ยค าสั่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  การจดัท ารายงานเก่ียวกบับญัชีเจา้หน้ี ใชค้  าสั่ง “Accounting Payable” เพื่อสร้าง
รายงานเก่ียวกบับญัชีเจา้หน้ีในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. รายงานอายเุจา้หน้ี (Aged Payables) 
2. รายงานสมุดรายวนัซ้ือจากผูข้าย(Purchase Journal) 
3. รายงานสมุดรายวนัจ่ายเงิน(Cash Disbursements Journal) 
4. รายงานบญัชีแยกประเภทผูข้าย (Vender Ledgers) 
5. รายงานฐานขอ้มูลของเจา้หน้ี (Vender List) 
6. รายงานใบก ากบัสินคา้ (Invoice Register) 
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3.6.4  กระบวนการท างานของงานบัญชีในระบบแยกประเภท (General Ledger) 
ประกอบดว้ยการสร้างผงับญัชี(Chart of Account) การบนัทึกรายการในสมุดรายวนั การจดัท างบ
การเงิน การจดัท ารายงานบญัชีแยกประเภท ซ่ึงแต่ละรายการ องคก์รไดน้ ามาใชด้งัต่อไปน้ี 

1.  การสร้างผงับญัชี โดยสร้างช่ือบญัชีต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่ สินทรพยั ์หน้ีสิน ทุน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย โดยเขา้ไปในเมนู Maintain เลือกรายการ Chart of Account ซ่ึงตอ้งการบนัทึก
ผงับญัชี ปรับเปล่ียนผงับญัชีให้เหมาะสมกบัองค์กร  ผูใ้ช้ตอ้งระบุ รายละเอียดของเลขท่ีบญัชี ช่ือ
บญัชี ประเภทของบญัชี 

2.  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนั โดยเขา้ไปในเมน Task ใชค้  าสั่ง General 
Journal Entry เพื่อบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป หรือการปรับปรุงรายการต่าง ๆ  โดย
ก าหนดเลขท่ีของเอกสาร ก าหนดวนัท่ี และบนัทึกและปรับปรุงรายการในบญัชีต่าง ๆ  

3.  การจดัท างบการเงิน ก าหนดรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรายงานแต่รายการนั้น
จะสามารถน าออกขอ้มูลเป็นไปในรูปของ Excel Program เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถน ามาปรับเปล่ียน
รูปแบบหรือเพิ่มเติมขอ้มูลได ้รายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินไดแ้ก่ 

- รายงานผงับญัชี (Chart of Account) 

- รายงานสมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) 

- รายงานบญัชีแยกประเภททัว่ไป (General Ledger) 

- รายงานงบทดลอง(General Ledger Trial Balance) 

4.  ในการจดัท างบการเงิน ผูใ้ชจ้ะเลือกเขา้เมนู Report เขา้ค  าสั่ง Financial 
Statement เพื่อสร้างรายงานทางการเงินในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- งบดุล(Balance Sheet) 

- งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 

- รายงานบญัชีแยกประเภท (GL Account Summary) 

- งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบ 2 งวด 

- งบก าไรขาดทุนประจ างวด (Income Statement)  

3.6.5  กระบวนการท างานของงานบัญชีในระบบสินค้า (Inventory) ก า ร ส ร้ า ง
ฐานขอ้มูลสินคา้และราคาสินคา้ โดยผูใ้ชจ้ะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  การบนัทึกข้อมูลสินค้าโดยเข้าไปในเมนู Maintain เลือกค าสั่งในเมนู 
“Inventory Item” เพื่อบนัทึกรายละเอียดของสินคา้ในฐานขอ้มูลหลกัของสินคา้ ประกอบดว้ย
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รายละเอียดของ รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ ประเภทของสินคา้ ราคาขาย จ านวนต ่าสุดท่ีคงเหลือในสต๊อค 
จุดสั่งซ้ือ และวธีิตีราคาสินคา้  

2.  การบนัทึกราคาสินคา้ โดยเขา้ไปในเมนู Maintain เลือกใช้ค  าสั่ง “Item 
Price” เพื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงราคา
สินคา้ ก าหนดราคาเป็น 5 ระดบัราคา 

3.  การปรับปรุงบญัชีสินคา้ โดยในการปรับปรุงบญัชีสินคา้ ในส่วนของการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินคา้หลงัการตรวจนบัสินคา้ ในกรณีท่ีจ านวนสินคา้ในโปรแกรมบญัชี
พีชทรีไม่ตรงกบัจ านวนสินคา้ท่ีนบัได้จริง วิธีการท าโดยผูใ้ช้จะท าเขา้ไปในเมนู Task ใช้ค  าสั่ง 
“Inventory Adjustment” เพื่อบนัทึกปรับปรุงสินคา้คงเหลือ โดยระบุรหสัสินคา้ท่ีตอ้งการปรับปรุง 
วนัท่ีและจ านวนท่ีตอ้งการปรับปรุง 

4.  การตรวจสอบรายการสินคา้คงเหลือ ผูใ้ชจ้ะท าการน าออกขอ้มูล โดยเขา้ไป
ในเมนู Report เลือกรายงานท่ีเก่ียวขอ้งในค าสั่ง Inventory ซ่ึงประกอบดว้ย 

- รายงานสมุดรายวนัปรับปรุงวตัถุดิบ(Assembles Adjustment Journal) 

- รายงานสมุดรายวนัปรับปรุงสินคา้คงคลงั(Inventory Adjustment Journal) 

- รายงานสินคา้คงคลงัตามประเภทของงานท่ีท า(Inventory unit Activity 

Report) 

- รายงานสินคา้คงคลงั (Item List) 

- รายงานสินคา้คงคลงั(Item Price List) 
 

3.7   กระบวนการท างานของงานฝ่ายผลิต  เม่ือกระบวนการผลิตสินคา้เสร็จสมบูรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิตจะตรวจสอบว่า มีสินค้าท่ีผลิตได้นั้นครบถ้วนตามจ านวนท่ีสั่งผลิตหรือไม่ 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายผลิตจะน าจ านวนสินคา้ท่ีผลิตไดน้ั้นมาบนัทึกในระบบจดัการสินคา้คงคลงัในส่วน
ของการน าเขา้สินคา้ โดยมีขั้นตอนการท างานในระบบการจดัการสินคา้คงคลงัในส่วนจองการน า
ของเขา้คลงัสินคา้ (Adjustment Inventory) ดงัต่อไปน้ี 

1. เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งาน เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการเข้าไปบันทึก
รายการ 

2. เ ม่ือฝ่ายผลิตผลิตสินค้าตามปริมาณการสั่งผลิตตามรายการขายสินค้าแล้ว 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายผลิตจะท าการตรวจสอบจ านวนท่ีผลิตไดจ้ริงและตน้ทุนในการผลิตเพื่อน ามาบนัทึก
ในรายการรับของ  
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2.1  บนัทึกรายการรับของในเมนูบนัทึก Inventory Adjustment บนัทึกจ านวนท่ี
ผลิตสินคา้ได ้ 

2.2  ก าหนดเลขท่ีเอกสารโดยกดปุ่ม List เพื่อก าหนดเลขท่ีเอกสารให้ต่อเน่ืองกบั
เลขท่ีในใบเบิกท่ีไดถู้กบนัทึกไปแลว้ 

2.3  วนัท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะก าหนดตามวนัท่ีปัจจุบนั 

2.4  เลือกรหสัสินคา้ จาก โดยตรวจสอบรายการสินคา้ใหถู้กตอ้ง 
2.5 บนัทึกจ านวนสินคา้ท่ีผลิตได ้และจ านวนของตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย 
2.6  บนัทึกรายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มเติมในช่อง Description 
2.7 กดปุ่ม SAVE เพื่อบนัทึกขอ้มูลรายการปรับปรุงสินคา้คงคลงัในการน าเขา้

สินคา้ 
3.  รวบรวมเอกสารใบสั่งผลิตและใบส่งมอบสินคา้ท่ีออกโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายผลิตส่ง

สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ละเอกสารใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีงานสินคา้คงคลงั 
 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมทางการบัญชีที่ดี มี 6 ประการ ดงัน้ี (Accounting 
Software. 2553 : ระบบออนไลน์) 
 

1.  โปรแกรมบญัชี ระดบัมาตรฐาน มีผูใ้ชก้นัอยา่งแพร่หลาย และกรมสรรพากรยอมรับ 
 2.  พฒันาโดยบริษทัท่ีมัน่คง และมีช่ือเสียงมายาวนาน ดว้ยทีมโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ 
 3.  ท างานบน Windows ดว้ย ระบบบญัชี ต่าง ๆ ครบวงจร  

4.  ใชง้านง่าย สะดวก ลดเวลาการท างาน และมีรายงานท่ีสมบูรณ์แบบ 
5.  การอบรมเพื่อการใชง้านไดจ้ริงก่อนซ้ือและมีบริการหลงัการขายท่ีดีเยีย่ม  
6.  สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได ้เช่น E- Commerce 

 
5.  แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี    
(วชันีพร  เศรษฐศกัโก, 2545 : 203-212) 
 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี
ประกอบดว้ย 8 ประการส าคญัดงัน้ี 

1.  วิธีการผ่านรายการ วิธีการผ่านรายการในระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ี
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การผ่านรายการแบบกลุ่ม (Batch Posting 
Transactions) 
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2. หลักฐานการตรวจสอบ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีท่ีดีควรมีชุดค าสั่งท่ี
สามารถจดัท าหลกัฐานการตรวจสอบเพื่อให้ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในสามารถติดตามหา
หลกัฐานการบนัทึกรายการคา้จนถึงการจดัท ารายงานทางการเงินหรือยอ้นรายการคน้หาโดยเร่ิมตน้
จากรายงานการเงินกลบัไปหาหลกัฐานการบนัทึกรายการคา้ได ้

3. ความครบถ้วนของบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนั โปรแกรมควรมีบญัชี
แยกประเภทและสมุดรายวนัให้ครบถ้วนเหมาะสมกบัขนาด และประเภทของกิจการท่ีคาดว่าจะ
ขยายตวัต่อไปในอนาคต เช่น ในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจซ้ือมาขายไป แต่ถ้าในอนาคตกิจการมี
แผนการเพิ่มสายธุรกิจ โดยด าเนินธุรกิจการผลิตดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ก็ควรจะสามารถเพิ่มสาย
งานการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนนั้นได ้มิเช่นนั้นในเวลาท่ีตอ้งบนัทึกรายการคา้เพิ่มข้ึนโปรแกรมท่ีมีอยูอ่าจไม่
สามารถใชง้านไดต่้อไปท าใหต้อ้งมีการพฒันาใหม่หรือจดัซ้ือใหม่ ท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายโดย
ไม่จ  าเป็น 

4. ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้มูลในโมดูลของระบบบญัชีแต่ละโมดูล โมดูล
ของระบบบญัชีแต่ละโมดูลควรเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัได ้เพื่อให้กิจการสามารถบริหารงานไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น โมดูลของระบบเจา้หน้ีเป็นตน้ ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ขอ้มูลระหวา่งโมดูลของระบบบญัชีแต่ละโมดูลนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ท าให้บริหารงาน และ
การตดัสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้ว ยงัมีประโยชน์ในแง่ของเป็นหลกัฐานการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรอีกดว้ย 

5. การควบคุมภายใน โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท่ีดีควรมีระบบการควบคุม
ภายในทั้งดา้นการควบคุมการน าเขา้ การควบคุมการประมวลผล และการควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การประมวลผล เพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องสารสนเทศทางการบญัชี รวมทั้ง
ตอ้งใหค้วามมัน่ใจวา่ไดมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ควรมีการตรวจสอบ
การป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้ไม่มีสิทธิสามารถน าเขา้ขอ้มูลเขา้ถึงขอ้มูลหรือแฟ้มขอ้มูล แกไ้ขเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลหรือแฟ้มขอ้มูลไดโ้ดยการก าหนดรหสัเขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลน าเขา้ดว้ย การใชโ้ปรแกรมการตรวจสอบ เช่น การใชว้ิธี Zero-Balance Check, Validity 
Check, Limit Check, Field Check, Self-Checking Digit, Range Check เป็นตน้ ควรก าหนดให้มี
การตรวจสอบกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน (Electronic Checklists) อยูต่ลอดเวลาเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจว่า ผูใ้ช้จะไดรั้บสารสนเทศซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลท่ีถูกตอ้งครบถว้น
และเช่ือถือได้ควรมีการตรวจสอบในแง่ของความถูกต้องของสารสนเทศท่ีได้รับว่า ถูกต้อง
ครบถว้นหรือไม่ เช่น รายงานทางการเงินสามารถพิมพอ์อกมาไดถึ้งแมว้า่ยงัไม่มีการผ่านรายการ
หรือไม่ 
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6. ความสามารถในการจัดท ารายงาน ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลของ
สารสนเทศทางบญัชีนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชภ้ายนอกและส่วนท่ีสอง
เป็นส่วนท่ีจดัท าและน าเสนอต่อผูใ้ช้ภายในกิจการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและ
กลุ่มน าเสนอใหก้บัผูใ้ชภ้ายนอก เช่น กรมสรรพากร ผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบญัชีควรสามารถน าขอ้มูลจากแหล่งเดียวกนัมาจดัท ารายงานใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและเหมาะสม
แก่ผูใ้ชท้ ั้งสองส่วน  รวมทั้งควรมีความยดืหยุน่ในการปรับแต่งรูปแบบของรายงานแต่ละประเภท ท่ี
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ในอนาคตไดด้ว้ย 

7. คู่มือการปฏิบติังาน การฝึกอบรม และการให้ค  าปรึกษา โดยจะตอ้งง่ายต่อการ
อ่านและปฏิบติัตาม โปรแกรมส าเร็จรูปควรมีคู่มือการปฏิบติังานให้กบัผูใ้ช้ รวมทั้งควรมีตวัอย่าง
และรายละเอียดการปฏิบติังานในแต่ละหนา้จอภาพ นอกจากน้ีควรมีการอธิบายถึงความหมายของ
ขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพท่ีช้ีให้เห็นขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน และวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม
ดว้ย อน่ึง โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอาจมีค าช่วยอธิบายปรากฏทางหนา้จอภาพ
(On-line Help Screen) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช ้ นอกจากน้ีความสะดวกในการติดต่อกบั
ตวัแทนจ าหน่ายโปรแกรมเพื่อปรึกษาปัญหาในกรณีฉุกเฉินก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัด้วยเช่นกนั 
หากการติดต่อกบัตวัแทนจ าหน่ายเป็นไปอย่างยากล าบากอาจท าให้ผูใ้ช้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ส าคญัเฉพาะหนา้ได ้และส่งผลกระทบท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างานอีกดว้ย 

8. ความง่ายและความคล่องตวัในการใชง้าน โปรแกรมส าเร็จรูปควรมีระบบท่ีใช้
งาน เช่น การออกแบบให้สามารถใช้งานบน Windows ได ้มีค าช่วยอธิบายบนจอภาพ รวมทั้งมี
ระบบท่ีผูใ้ช้สามารถส่ือสารกับตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และได้รับการตอบสนองโดยทนัทีอย่าง
รวดเร็ว  นอกจากน้ีโปรแกรมควรมีความคล่องตวัในการใชง้านตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของ
กิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรด้วยการเขียน
โปรแกรมทางเลือก (Option) เอาไวใ้หผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการ 

 
6.  แนวคิดวงจรรายการค้าทีเ่กีย่วข้องกบัระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี 
 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบการท างานหน่ึงท่ีน านโยบาย ทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบกนัโดยเนน้การใชป้ระโยชน์ทางการบญัชีท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินธุรกิจ และมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจดงัน้ี (อรรถพล  ตริตานนท,์ 2546: 2) 

1. การเก็บบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ 
2. การประมวลผลขอ้มูลให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการวางแผน การสั่งการและ

การควบคุม 
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3. การควบคุมสินทรัพย์(รวมถึงสารสนเทศ) ของธุรกิจให้มั่นใจว่า ข้อมูลท่ีได้มานั้น
ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
 

รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของธุรกิจนั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 วงจรไดแ้ก่ 
1. วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัซ้ือ การช าระหน้ี 
2. วงจรการผลิต (Production Cycle) ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัซ้ือ การช าระหน้ี 
3. วงจรทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources/Payroll Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การสรรหาคดัเลือก เงินเดือน ค่าตอบแทนของพนกังาน 
4. วงจรรายรับ (Revenue Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การขาย

สินคา้และบริการ 
5. วงจรการเงิน (Financing Cycle) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัหา

เงิน การช าระเงินกู ้การจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
 

7.  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

วาสนา  วงศ์สิทธ์ิ (2543)  ได้ศึกษาเร่ือง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ของธนาคาร     
ออมสิน สาขาในเขตภาค 5 พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความล่าชา้และการลม้เหลวของระบบ
เครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูล(Network) นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นบุคลากรท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบอย่างเพียงพอ  เน่ืองจากไม่ไดรั้บการฝึกอบรมการใช้ระบบและไม่มีความรู้พื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ ปัญหาดา้นโปรแกรมส าเร็จรูป SAP  ท างานไดช้้าไม่ทนัเวลา มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้น มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง ปัญหาความล่าชา้ในการช่วยเหลือ
เม่ือเกิดปัญหาท่ีระบบ คู่มือการใช้งานอ่านเขา้ใจยาก ไม่มีรายการช่วยเหลือ(Help Manu) ในตวั
ระบบ และปัญหาดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีขีดความสามารถนอ้ย จ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน 

วิสุทธร  จิตอารี (2545) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมทางบัญชี : 
กรณีศึกษาโปรแกรม Quick Book และ โปรแกรม Peachtree Accounting” เม่ือเปรียบเทียบ
โครงสร้างหลกัของทั้ง 2 โปรแกรมแลว้ ไม่วา่จะเป็น การสร้างฐานขอ้มูล การประมวลผลรายการ
คา้และการสร้างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ จะเห็นไดว้่า มีลกัษณะโครงสร้างท่ีคลา้ย ๆ กนั แต่เม่ือ



24 
 

เปรียบเทียบตวัโปรแกรม Quick Book และ โปรแกรม Peachtree Accounting แลว้ จะเห็นไดว้า่ การ
เข้าถึงขอ้มูล การบนัทึกข้อมูล และการออกรายงานของทั้ง 2 โปรแกรม ยงัมีความแตกต่างกัน
เล็กนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามทั้ง 2 โปรแกรมก็สามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดีตามความตอ้งการของผูใ้ช้
ระบบในแต่ละราย ส่วนการควบคุมภายในของโปรแกรมนั้น ทั้ง 2 โปรแกรมมีระบบควบคุมภายใน
ของโปรแกรมท่ีเหมือนกนัทั้งในดา้นของหลกัฐานการตรวจสอบ การส ารวจขอ้มูล การตรวจสอบ
ขอ้มูลน าเขา้ การตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูล และการตรวจสอบผลลพัธ์จากการประมวลผล
เวน้แต่ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีการเขา้ถึงโปรแกรม Peachtree Accounting มีการก าหนด
รหสัผา่นไดห้ลายระดบัชั้นกวา่โปรแกรม Quick Book 

ณัฐวุฒิ  อภิสิทธยากร (2545) ศึกษาเร่ือง “การน าระบบโปรแกรมส าเร็จรูป Navision 
Financials มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบญัชีของ บริษทั รอยลั สแกนดิเนเวีย (ประเทศไทย) 
จ ากดั” Navision Financials เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลาง โดยใช้หลกั MRP 
(Material Requirement Planning) และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลแต่ละระบบเขา้ดว้ยกนัไดท้ั้งหมด  
นอกจากน้ียงัสามารถน ามาใช้ในรูปแบบเครือข่ายภายในองค์กร  ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีได้แบ่ง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเป็น 4 วงจร ไดแ้ก่ วงจรรายได ้วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการผลิต และวงจร
บญัชีแยกประเภททัว่ไป ส่วนปัญหาท่ีพบจากการศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูป Navision Financials คือ 
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของระบบ ท่ีมีรูปแบบเขา้ใจยาก ไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์ใชง้านยาก 
สลบัซับซ้อน และไม่สอดคล้องกบัลกัษณะการท างาน ปัญหาด้านขอ้มูลน าเขา้จากกระบวนการ
ท างานในสถานท่ีปฏิบติังานจริง  มกัจะเกิดความล่าช้าและขอ้มูลน าเขา้ผิดพลาด ปัญหาดา้นคู่มือท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังานมีแต่ภาษาองักฤษ จึงท าใหเ้ม่ือเกิดปัญหาท่ีระบบแลว้ไม่สามารถแกไ้ขได ้

อุมาทิพย์  ตั้งมานะกิจ (2550) ศึกษาเร่ือง “ผลของการน าระบบขนส่งและรถร่วม   ธนาธร
มาใชใ้นธุรกิจขนส่งของ บริษทั เชียงใหม่ธนาธร จ ากดั”  โดยศึกษาผลของการน าซอฟแวร์ระบบ
ขนส่งและรถร่วมธนาธร มาใชใ้นธุรกิจขนส่งของบริษทั เชียงใหม่ธนาธร จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจัย ท่ีมีผลกระทบต่อความพร้อมของการน าระบบขนส่งและรถร่วมธนาธรมาใช้ และ
กระบวนการท างานของระบบคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ควรจดัอบรมระบบขนส่งและรถร่วมธนาธร
และจดัอบรม Microsoft Office ให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานใชง้านไดค้ล่องและลดการต่อตา้น
ระบบของพนกังาน ปัจจยัดา้นระบบช่วยเหลือ ควรจดัหาคู่มือการใชง้านให้กบัพนกังาน โดยแยก
เป็นของแต่ละฝ่ายใหก้บัพนกังานเพื่อใหส้ะดวกต่อการปฏิบติังาน 

ยุวพาพร  พลเวียง (2550) ศึกษาเร่ือง “การประเมินการใช้โปรแกรมระบบบญัชีแยก
ประเภทของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ สตท.7(เชียงใหม่)”  โดยศึกษาการประเมิน
และปัญหาของสหกรณ์ในการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ใน
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พื้นท่ีรับผิดชอบ สตท.7(เชียงใหม่)  ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ได้รับประโยชน์ และมีความ        
พึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทมาก โปรแกรมช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา และ
ขอ้ผิดพลาดในการจดัท าบญัชีของสหกรณ์ สามารถใชข้อ้มูลรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงิน 
และรายงานต่าง ๆ จากโปรแกรมมาใชใ้นการบริหารงานของสหกรณ์ไดดี้ การจดัท าบญัชีเรียบร้อย
เป็นปัจจุบนั การออกรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ จากโปรแกรมได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของสหกรณ์ ปัญหาในการใชโ้ปรแกรมส่วนใหญ่ผูใ้ชต้อ้งการ
ให้มีรายงานต่าง ท่ีเพิ่มเติม เช่น รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกเทียบกบัปีก่อน 
การให้บริการส าหรับกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีบุคลากรคอยแนะน า แก้ไขปัญหาและให้บริการ
โปรแกรมยงัไม่เพียงพอและขา้ราชการควรมีความพร้อมในการใหค้  าแนะน าการใชโ้ปรแกรม 

ภรัณยา  เช้ือวรสถิตย์ (2552) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาและปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า
โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express For Windows มาใชใ้นธุรกิจเคมีเกษตรของบริษทั โคว้ตงเซ้ง 
จ  ากดั” โดยศึกษาปัญหาและปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express 
for Windows มาใชใ้นธุรกิจเคมีเกษตรของบริษทั โคว้ตงเซ้ง จ  ากดั ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัไดมี้
การน าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express for Windows มาใชใ้นแต่ละวงจรคือ วงจรรายได ้วงจร
ค่าใช้จ่าย วงจรผลิต และวงจรบญัชีแยกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการปฏิบติัใน
ระบบบญัชี จะมีการแบ่งงานตามระบบงานแต่ละโมดูล เนน้ให้ผูใ้ชง้านมีความช านาญเฉพาะหนา้ท่ี 
มีการสอนงานแบบฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน(Training on the Job) เพื่อให้ผูใ้ช้งานโปรแกรมมี
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท างาน 

สุพรรษา  สุยะโรจน์ (2552) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป BC 
Account Version 5.5 Standard ส าหรับงานสารสนเทศทางการบญัชีของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี” โดย
ศึกษา ผลจากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard ส าหรับงานสารสนเทศ
ทางการบัญชีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงข้อมูลของแต่ละระบบงาน ส่งผลท าให้การประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ
บนัทึกขอ้มูลของวงจรรายการคา้ต่าง ๆ ไดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขององค์กร ผูใ้ช้สามารถบนัทึก
ข้อมูลด้านรายได้ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายได้ บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงาน
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยชี์วภาพ รวมทั้งจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามรูปแบบบญัชีภาครัฐได ้
ส่วนทางดา้นกระบวนการท างาน พบวา่ ผูใ้ชส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอน
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยตน้ทุนจากการน าโปรแกรมมาใชน้อ้ยกวา่ตน้ทุนท่ีคาดไว ้
และทางดา้นรายงานบริหารจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมฯ สามารถจดัท ารายงานไดห้ลากหลาย
รูปแบบตามความตอ้งการของผูบ้ริหารในทุกวงจรรายการคา้ เช่น รายงานวิเคราะห์การขายแบบ



26 
 

แจกแจงวนัท่ี และรายงานการรับเงินส าหรับรายงานดา้นการขาย รายงานการซ้ือสินคา้แบบแจกแจง
ตามแผนก ส าหรับรายงานดา้นงบประมาณ รายงานรายการสินคา้แบบมี Serial Number ส าหรับ
รายงานดา้นสินทรัพย ์และงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับรายงานทางการเงิน 

นิตยา  มณีรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง “การใชร้ะบบบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยระบบคอมพิวเตอร์(e-LASS) ในจงัหวดัเชียงใหม่” โดยศึกษาการใชร้ะบบบริหารการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LASS) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการใช้ระบบ e-LASS ทั้ง 5 ปัจจยัคือ ดา้นบุคลากร 
ดา้นการจดัการและสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเทคโนโลยี ดา้นกระบวนการของโปรแกรม 
และด้านคู่มือ อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบ e-LASS ทั้ง 5 
ปัจจยัดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลางและนอ้ยทุกดา้น 

กรรณกิาร์  มอญแก้ว (2554) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีบี
ซีท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยศึกษาการประเมินผลการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีบีซีท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช ้
แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน
คุณภาพของซอฟท์แวร์ คุณสมบติัของโปรแกรมทางการบญัชีท่ีดีและคุณสมบติัของโปรแกรม
ทางการบญัชีท่ีไม่มีคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา่ โปรแกรมมีระบบควบคุมภายในท่ีดี ทั้งควบคุมการ
น าเขา้ขอ้มูล ควบคุมการประมวลผลและควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล มีการก าหนดรหสั
ผูใ้ช้งาน หน้าจอโปรแกรมสวยงาม เข้าใจง่าย วิธีการน าเข้าข้อมูลในระบบท าได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการและสร้างแบบฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารของสถาบนัฯได ้
การประมวลผลท าได้ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา โมดูลของระบบฯแต่ละโมดูลสามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ ช่วยลด
เวลาในการท างาน โปรแกรมใชร้ะบบ Multi Document สามารถเปิดหลาย ๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้
สามารถ Import/Export ข้อมูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได้ โปรแกรมสามารถใช้ได้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อและทุกรุ่น โดยไม่เกิดปัญหาการใช้งาน โปรแกรมแยกเป็นแต่ละโมดูลอย่าง
ชัดเจน กระบวนการท างานในแต่ละโมดูลแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและโปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบการใชง้านยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนได ้

วิทิดา  เชยสวรรค์ (2554) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการใชโ้ปรแกรมอินโฟโปร ในงาน
สนเทศทางการบญัชี ณ มหาวิทยาลยัพายพั” โดยศึกษาเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟ      
โปรท่ีมหาวิทยาลยัพายพั เชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี 6 แนวคิด คือ ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี การประเมินระบบสารสนเทศ การประเมินคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ การ
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ประเมินองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ การประเมินเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ และ
แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรมอินโฟโปร ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจ
ในโปรแกรมอินโฟโปรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานท างานกบัโปรแกรมน้ีมากกวา่ 7 
ปี แต่มีความพึงพอใจดา้นคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ ด้านองค์ประกอบคุณภาพของ
ซอฟท์แวร์ และ เกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านประโยชน์ใช้สอย 
โปรแกรมไม่สามารถสร้างรายงานไดต้ามท่ีตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการให้รองรับระบบงาน
ได้หลากหลาย และรองรับธุรกิจในอนาคตได้ โปรแกรมไม่สามารถท างานและประมวลผลได้
รวดเร็ว ด้านความสามารถในการใช้งาน เร่ืองของ คู่มือการใช้งานของโปรแกรมท่ีตอ้งมีความ
ครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย บริษทัควรมีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใชโ้ปรแกรม และจดัอบรมแบบเต็ม
ระบบ บริษทัควรปรับปรุงในเร่ืองของเมนูช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ 
Html ท่ีอยู่บน อินเตอร์เน็ต ให้ผูใ้ช้สามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที  องคป์ระกอบคุณภาพ
ซอฟท์แวร์  บริษัทควรปรับปรุงกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ ในด้านประสิทธิภาพคือ 
ปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถท างานและประมวลผลได้รวดเร็ว และทันเวล า ปรับปรุงให้
โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแมว้่าปริมาณขอ้มูลจะมีมากข้ึน และ ปรับปรุง
โปรแกรมให้สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก โดยไม่กระทบความเร็วในการบนัทึกขอ้มูล
และการประมวลผล  ดา้นเกณฑ์คุณภาพซอฟทแ์วร์ บริษทั ควรปรับปรุงในเกณฑ์ความยากง่ายใน
การน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน ใหมี้วธีิการน าเขา้ขอ้มูลในระบบท าไดง่้ายไม่ยุง่ยาก สามารถสร้าง
รายงานเองไดต้ามท่ีตอ้งการ และ สร้างฟอร์มใหต้รงกบัเอกสารมหาวิทยาลยัได ้เกณฑ์ความกระชบั
ของ รหสัแหล่งท่ีมาใหโ้ปรแกรมสามารถท างาน และประมวลผลไดร้วดเร็ว เกณฑ์ดา้นปริมาณของ
หน่วยความจ าท่ีใช ้ควรปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก โดยไม่ส่งผล
ต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล และเกณฑ์คุณสมบติัท่ีซอฟท์แวร์สามารถ
เช่ือมโยงจากองค์ประกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได้ โดยปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบการใชง้านยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนได ้

สุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาใช้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าพูน” เพื่อศึกษา
ปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าพูน  ใชแ้นวคิดทฤษฎี 8 แนวคิด คือ แนวคิดเก่ียวกบัการ
ประเมินคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินองค์ประกอบของ
คุณภาพซอฟทแ์วร์  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินเกณฑ์ของคุณภาพซอฟทแ์วร์  แนวคิดท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี  แนวคิดงานพื้นฐานของโปรแกรม
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ส าเร็จรูปทางการบญัชีในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
ระบบสารสนเทศ  แนวคิดเก่ียวกบัระบบงานคลงัและงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และแนวคิดการจดัท าบญัชีตามระบบ e-LAAS  ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานระบบ      
e-LAAS มีความรู้ความเขา้ใจในระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย และ
ระบบบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  การประเมินคุณภาพของระบบ e-LAAS ในเร่ืองคุณลกัษณะ
ของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  6  ด้าน  โดยรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  โดยด้าน
ความสามารถในการบ ารุงรักษา  ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  อยู่ในระดบัมาก  ดา้น
ความน่าเช่ือถือ  ดา้นประสิทธิภาพ  ดา้นความสามารถในการใช้งาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  และ
ด้านประโยชน์ใช้สอย  อยู่ในระดับน้อย  การประเมินคุณภาพของระบบ e-LAAS ในเร่ือง
องค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ 3 องค์ประกอบ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้าน
กระบวนการท างานของซอฟทแ์วร์  และดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลงซอฟทแ์วร์  อยูใ่นระดบัมาก  
ด้านกระบวนการปรับปรุงซอฟท์แวร์  อยู่ในระดบัปานกลาง  การประเมินคุณภาพของระบบ         
e-LAAS ในเร่ืองเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ 23  เกณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ประกอบดว้ยความสอดคลอ้ง  ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของซอฟทแ์วร์ และซอฟทแ์วร์สามารถใชง้าน
ได้โดยไม่ข้ึนกับฮาร์ดแวร์  ยี่ห้อใด  ยี่ห้อหน่ึง  ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้โดยไม่ข้ึนกับ
สภาพแวดลอ้ม  ซอฟทแ์วร์สามารถแยกออกเป็นระบบงานยอ่ยท่ีเป็นอิสระต่อกนั  การใชรู้ปแบบ
การแทนข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน  ความมัน่ใจในการท างานอย่างต่อเน่ืองภายใต้เง่ือนไขท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ การควบคุมการเขา้ถึงตวัซอฟท์แวร์ของระบบ e-LAAS และข้อมูล  
ค  าอธิบายการท างานของโปรแกรม  คุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์ของระบบ e-LAAS  สามารถเช่ือมโยง
จากองคป์ระกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้ ความถูกตอ้ง  แม่นย  า  และการตรวจสอบการ
เข้าถึงตัวซอฟท์แวร์ และข้อมูล  อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด  ความสมบูรณ์  มาตรฐานท่ี
โพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช ้ ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน  ประสิทธิภาพใน
การท างานของซอฟทแ์วร์  และความง่ายท่ีผูใ้ชมื้อใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ของระบบ  
e-LAAS  ได ้ ความกระชบัของ Source  Code  ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใช ้ ความสามารถขยาย
ระบบงานของซอฟทแ์วร์ของระบบ e-LAAS  ความยากง่ายท่ีระบบ e-LAAS สามารถเขา้ใจได ้ 
ความสามารถท่ีซอฟทแ์วร์ของระบบ e-LAAS  จะจดัการการใชง้านของตนเอง  หรือสามารถระบุ
ความผิดพลาดได้  ความยากง่ายในการจดัเตรียมระบบ เพื่อให้ซอฟท์แวร์ของระบบ  e-LAAS 
สามารถท างานได ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด   

 


