บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชีพีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม. ฟลาว
เวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์)จากัด นี้ ผูศ้ ึกษาได้แนวความคิด ทฤษฎี ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์
3. แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีพีชทรี
4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมทางการบัญชีที่ดี
5. แนวคิดปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางด้านบัญชี
6. แนวคิดวงจรรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี
7. ผลการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการประเมินผลโปรแกรมบัญชีพีชทรี น้ ี ใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
Software นั้น ตามเกณฑ์คุณลักษณะของ Softwareที่มีคุณภาพ 6 ประการ คือ ประโยชน์ใช้สอย
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความสามารถในการใช้ง าน ประสิ ทธิ ภ าพ ความสามารถในการบ ารุ งรั ก ษา
ความสามารถในการโอนย้ายระบบ และประเมินองค์ประกอบของคุณภาพ Software ใน 3 เรื่ อง คือ
เรื่ องที่ 1 การทางานของตัวโปรแกรม เรื่ องที่ 2 ประกอบด้วย การบารุ งรักษา การทดสอบง่ายและมี
ความยืดหยุน่ เรื่ องที่ 3 ประกอบด้วย ใช้ได้กบั เครื่ องทัว่ ไป นากลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้งานได้หลายงาน
โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 23 เกณฑ์ (อภิชาติ หาจัตุรัส, 2553 : ระบบออนไลน์) ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ทมี่ ีคุณภาพ
การประกันคุณภาพของซอฟท์แวร์ได้มีการกาหนดเป็ นมาตรนานาชาติ เป็ นที่ยอมรับกันทัว่
โลกโดยต้องมีคุณลักษณะตามที่มาตรฐานนานาชาติกาหนดดังนี้คือ
คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานนานาชาติ ISO/IEC9126 กาหนดไว้
ดังนี้ (กิตติ ภักดีวฒั นะกุลและพนิดา พานิชกุล, 2550 : 299)
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1. ประโยชน์ใช้สอย (Functionality) ซอฟท์แวร์ ตอ้ งมีประโยชน์ ตรงตามความ
ต้องการของลู ก ค้า เช่ น ซอฟท์แวร์ ต้องประมวลผลออกมาถู ก ต้อง มี ค วามปลอดภัย การท าให้
ซอฟท์แวร์ มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีตอ้ งเริ่ มจากการหาให้ได้วา่ ลูกค้าต้องการอะไร
2. ความน่ า เชื่ อถื อ (Reliability) ซอฟท์แวร์ สามารถท างานได้อย่า งสมบูรณ์
ลูกค้าสามารถใช้งานซอฟท์แวร์ ได้อย่างสบายใจ โดยทัว่ ไปซอฟท์แวร์ ที่ผา่ นการใช้งานมากเท่าไหร่
ซอฟท์แวร์ น้ ันก็จะผ่า นการปรั บปรุ งแก้ไขให้ส มบูรณ์ มากขึ้ นเท่ านั้น เพราะเมื่ อใช้งานไปความ
ผิดพลาดที่ฝังอยูใ่ นตอนพัฒนาซอฟท์แวร์หรื อปั ญหาที่คาดไม่ถึงจะปรากฏขึ้นมา
3. ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ซอฟท์แวร์ จะต้องสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน สามารถเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบจอภาพที่ นา
ทางการใช้งานของผูใ้ ช้ได้ หรื อแม้แต่มีคู่มือประกอบการติดตั้งและใช้งานที่เหมาะสม
4. ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ซอฟท์แวร์ จะต้องก่ อให้เกิ ดความประหยัด หรื อ
สิ้ นเปลื องน้อยที่สุด สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ ม้ ค่าและเหมาะสมในระดับที่ไม่เกินขีด
ความสามารถของทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรหน่ วยความจา ขนาดของพื้นที่จดั เก็บ
ข้อมูล ความรวดเร็ วในการประมวลผล หรื อแม้แต่ความรวดเร็ วในการตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างหรื อสถาปั ตยกรรมของซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบไว้
5. ความสามารถในการบารุ งรักษา (Maintainability) ซอฟท์แวร์ จะต้องง่ ายต่อ
การบารุ งรักษา สามารถเปลี่ยนแปลง (Change) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Adaptive) และตอบสนอง
(Response) ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และทัน ท่ ว งที โดยปราศจากผลกระทบข้า งเคี ย ง ในกรณี ที่ เ กิ ด
วิกฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
6. ความสามารถในการโอนย้ายระบบ (Portability) ซอฟท์แวร์ สามารถโอนย้าย
ระบบตามเทคโนโลยีใหม่ เช่น การเปลี่ยนไปใช้ระบบเว็บเบส (Web-Based) ซอฟท์แวร์ ที่ดี ควรย้าย
ระบบได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งเขียนซอฟท์แวร์ใหม่
คุ ณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาตินานาชาติ ISO/IEC9126
สามารถแสดงเป็ นรู ปภาพที่ 1 ดังนี้
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ทางานตามหน้าที่ได้หรื อไม่

ใช้กบั สภาพแวดล้อมอื่น
ได้หรื อไม่

น่าเชื่อถือหรื อไม่
(ทางานถูกต้องแม่นยา)

บารุ งรักษาง่ายหรื อไม่

ใช้งานง่ายหรื อไม่

มีประสิ ทธิภาพหรื อไม่

ภาพที่ 1 แบบจาลองคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ทมี่ ีคุณภาพตาม ISO/IEC9126
ทีม่ า : กิตติ ภักดีวฒั นะกุลและพนิดา พานิชกุล, 2550 : 299
2. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินองค์ ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์น้ นั มีลกั ษณะคุณภาพของ
ซอฟท์แวร์ 2 ระดับ คือ
1. คุณภาพระดับสู ง เรี ยกว่า องค์ประกอบของคุณภาพ (Quality Factors)
2. คุณภาพระดับรอง เรี ยกว่า เกณฑ์ของคุณภาพ (Quality Criteria)
2.1 องค์ ประกอบของคุณภาพ (Quality Factors) แบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1.1 Product Operation ประกอบด้วย
- ความถูกต้อง (Correctness)
- ความน่าเชื่ อถือ (Reliability)
- ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
- ความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลง (Integrity)
- ใช้งานได้ (Usability)
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2.1.2 Product Revision ประกอบด้วย
- บารุ งรักษาง่าย (Maintainability)
- ทดสอบง่าย (Testability)
- มีความยืดหยุน่ (Flexibility)
2.1.3 Product Transition ประกอบด้วย
- ใช้ได้กบั เครื่ องทัว่ ไป (Portability)
- นากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability)
- ใช้งานได้หลายงาน (Interoperability)
2.2 เกณฑ์ ของคุณภาพ (Quality Criteria) ประกอบด้ วย 23 เกณฑ์ ดังนี้
2.2.1 Access Audit คื อ วิธี ก ารส าหรั บ ควบคุ ม และป้ องกัน การเข้า ถึ ง ตัว
ซอฟต์แวร์และข้อมูล
2.2.2 Access Control คือ การควบคุมการเข้าถึงตัวซอฟท์แวร์และข้อมูล
2.2.3 Accuracy คือ ความถูกต้อง แม่นยา ในการทางานของซอฟท์แวร์
2.2.4 Communication Commonality คือ มาตรฐานที่โพรโตคอลและการเชื่อมต่อ
ใช้
2.2.5 Completeness คือ ความสมบูรณ์ของระบบงานของซอฟท์แวร์
2.2.6 Communicativeness คือ ความยากง่ายในการนาเข้าข้อมูลและออกรายงาน
2.2.7 Consistency คือ ความสอดคล้องของการออกแบบซอฟท์แวร์
2.2.8 Consisness คือ ความกระชับของ Source Code
2.2.9 Data Commonality คือ การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
2.2.10 Error Tolerance คือ ระดับความมัน่ ใจในการทางานอย่างต่อเนื่องภายใต้
เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
2.2.11 Execution Efficiency คือ ประสิ ทธิภาพในการทางานของซอฟท์แวร์
2.2.12 Expandability คือ ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์
2.2.13 Generality คือ ความต้องการเบื้องต้นของซอฟท์แวร์
2.2.14 H/W Independence คือ ซอฟท์แวร์ สามารถ Implement ได้โดยไม่ข้ ึนกับ
ฮาร์ดแวร์ยหี่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง
2.2.15 Instrumentation คือ ความสามารถที่ซอฟท์แวร์ จะจัดการการใช้งานของ
ตนเอง หรื อสามารถระบุความผิดพลาดได้
2.2.16 Modularity คือ ซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็ นโมดูลที่เป็ นอิสระต่อกัน
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2.2.17 Operability คือ ระดับความยากง่ ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟท์แวร์
สามารถทางานได้
2.2.18 Self-Documentation คือ คาอธิบายการทางานของโปรแกรม
2.2.19 Simplicity คือ ความยากง่ายที่โปรแกรมสามารถเข้าใจได้
2.2.20 Software System Independence คือ ซอฟท์แวร์ สามารถทางานได้โดยไม่
ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
2.2.21 Storage Efficiency คือ ปริ มาณของหน่วยความจาที่ใช้
2.2.22 Traceability คือ คุณสมบัติที่ซอฟท์แวร์ สามารถเชื่อมโยงจากองค์ประกอบ
ไปยังข้อกาหนดความต้องการได้
2.2.23 Training คือ ระดับความยากง่ ายที่ผูใ้ ช้มือใหม่ จะเรี ยนรู้ จนสามารถใช้
ซอฟท์แวร์ได้
3. แนวคิดเกีย่ วกับโปรแกรมบัญชีพชี ทรี
กระบวนการทางานในแต่ละส่ วนงานที่เชื่ อมต่อกับโปรแกรมบัญชีพีชทรี ประกอบด้วย 7
กระบวนการดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการทางานของงานจัดซื้ อ
3.2 กระบวนการทางานของงานสิ นค้าคงคลัง
3.3 กระบวนการทางานของงานขาย
3.4 กระบวนการทางานของงานเจ้าหนี้
3.5 กระบวนการทางานของงานการเงิน
3.6 กระบวนการทางานของงานบัญชี
3.7 กระบวนการทางานของงานฝ่ ายผลิต
3.1 กระบวนการทางานของงานจัดซื้อ เมื่อได้รับใบเบิก เจ้าหน้าที่คลังสิ นค้าจะตรวจสอบ
ว่า มี สิ นค้า คงคลัง เพี ย งพอหรื อไม่ ถ้า มี ไ ม่ เพียงพอจะต้องดาเนิ นการจัดซื้ อ ในกรณี ที่ มี ข องใน
คลังสิ นค้าจะต้องทาเรื่ องเบิกของออกจากคลังสิ นค้า ซึ่ งแต่ละกระบวนการจะบันทึกรายการใน
โปรแกรมบัญชี พีชทรี ที่แตกต่างกันออกไป กระบวนการทางานเกี่ยวข้องกับระบบซื้ อสิ นค้า ซึ่ งได้
แบ่งออกเป็ นแต่ละขั้นตอนการทางานดังนี้
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3.1.1 กระบวนการทางานของงานจัดซื้อในระบบซื้อสิ นค้ า ส่ วนของการจัดซื้อ
(Purchase order) เมื่อได้รับใบเบิก/ใบสั่งซื้อวัสดุหรื อสิ นค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อจะทาการ
สอบถามราคาไปยังร้านค้าต่าง ๆ ตามกระบวนการของงานจัดซื้ อ จนได้ราคาที่เหมาะสมในการ
จัดซื้ อ กระบวนการทางานในโปรแกรมบัญชีพีชทรี เป็ นดังนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้าไป
บันทึกรายการ
2. การจัดทาใบขออนุ มตั ิจดั ซื้ อ บันทึกรายการในเมนูบนั ทึกใบเสนอซื้ อ
สิ นค้า (Purchase order) โดย กาหนดชื่อบริ ษทั ร้านค้าที่ตอ้ งการสั่งซื้ อโดยเลือกเป็ นรหัสของผูข้ าย
(Vender ID) หากไม่มีตอ้ งเข้าไปกาหนดรหัสผูข้ ายใหม่ในเมนู Maintain ในส่ วนของการเพิ่มรายชื่อ
ผูข้ าย
3. กาหนดสถานที่จดั ส่ งวัสดุหรื อสิ นค้าคงคลัง
4. กาหนดเลขที่ใบเสนอซื้ อสิ นค้า โดยดูเลขที่ใบเสนอสิ นค้าจากข้อมูล
เดิม
5. วันที่ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั
6. เลื อกรหัสสิ นค้าตามรายการขอเบิก/สั่งซื้ อ ซึ่ งชื่ อสิ นค้าและหน่ วยนับ
จะปรากฏตามข้อมูลที่ได้กาหนดไว้ในการตั้งรหัสสิ นค้า
7. กรณี ที่ เ ป็ นรายการวัส ดุ / สิ น ค้า คงคลัง ที่ ย งั ไม่ เ คยมี ก ารจัด ซื้ อ ท่ า น
จะแจ้งเพิม่ รายละเอียดสิ นค้าในเมนูสินค้าคงคลังกับผูม้ ีอานาจในการเพิม่ รายละเอียดสิ นค้า
8. กรอกจานวนของที่ตอ้ งการจัดซื้ อ จานวนเงินของรายการที่จะสั่งซื้อ
9. กดปุ่ ม Print เพื่อพิมพ์และบันทึกข้อมูลรายการขออนุมตั ิจดั ซื้ อ
10. เมื่ อ ผู้ข ายน าวัส ดุ ห รื อสิ น ค้า มาส่ ง มอบ ฝ่ ายจัด ซื้ อ จะตรวจสอบ
จานวน / ราคา / รายละเอียด ตามใบสั่งซื้ อ /สัญญาซื้ อขาย และประสานงานกับผูท้ าหน้าที่จดั เก็บ
วัสดุ หรื อสิ นค้า ลงนามในใบส่ งของ เมื่อรายการสิ นค้าและยอดเงินถูกต้อง
3.1.2 กระบวนการทางานของงานจัดซื้อในระบบซื้อสิ นค้ า ส่ วนของการจัดการ
ระบบ(Maintain Vender)
กรณี ที่ผขู ้ ายรายใหม่ไม่มีรหัสของเจ้าหนี้ จะดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. บันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้ เพิ่ม ในเมนู Maintain และเลือก Vender
2. การกาหนดรหัสเจ้าหนี้จะแตกต่างกัน โดยกดปุ่ ม เพื่อตรวจสอบ
รหัสเจ้าหนี้
3. กาหนดชื่อเจ้าหนี้ตามเอกสารใบส่ งของจากร้านค้า
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4. ระบุที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ และข้อมูลผูต้ ิดต่อในรายละเอียดนั้น
5. เมื่อกาหนดรายละเอียดที่จาเป็ นครบแล้ว กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2 กระบวนการทางานของงานสิ นค้ าคงคลัง เมื่อได้รับใบเบิก เจ้าหน้าที่ คลังสิ นค้าจะ
ตรวจสอบว่า มีสินค้าเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่มีสินค้าจะต้องดาเนิ นการจัดซื้ อ ในกรณี ที่มีสินค้าใน
คลังสิ นค้าจะต้องทาเรื่ องเบิกสิ นค้าออกจากคลัง กระบวนการทางานของสิ นค้าคงคลังประกอบด้วย
3.2.1 กระบวนการทางานของงานสิ นค้าคงคลังในระบบซื้อสิ นค้า
3.2.2 กระบวนการทางานของงานสิ นค้าคงคลังในระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
3.2.3 กระบวนการทางานของงานสิ นค้าคงคลังในระบบการขายสิ นค้า
3.2.1 กระบวนการท างานของงานสิ น ค้ า คงคลัง ในระบบซื้ อ สิ น ค้ า โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
3.2.1.1 กระบวนการทางานของงานสิ นค้าคงคลังในส่ วนของการนาของเข้า
คลังสิ นค้า(Purchase/ Receive Inventory)
3.2.1.2 กระบวนการงานสิ นค้าคงคลังในระบบซื้ อสิ นค้า ในส่ วนของ
รายการสิ นค้าคงเหลือ(Inventory Item)
3.2.1.1 กระบวนการทางานของงานสิ นค้ าคงคลังในส่ วนของการนาของเข้ า
คลังสิ นค้ า(Purchase/ Receive Inventory) เมื่อได้รับใบส่ งของ/ ใบกากับสิ นค้า/ ใบกากับภาษี จาก
เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อพร้ อมกับได้รับวัสดุหรื อสิ นค้ามาส่ งมอบ จะตรวจสอบ จานวน/ราคา/รายละเอียด
ตามใบสั่งซื้อ /สัญญาซื้อขายและดาเนินการดังต่อไปนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้าไป
บันทึกรายการ เมื่อผูข้ ายนาวัสดุหรื อสิ นค้ามาส่ งมอบ จะตรวจสอบ จานวน/ราคา/ รายละเอียด ตาม
ใบสั่งซื้อ /สัญญาซื้อขาย
2. บันทึกรายการรับของในเมนูบนั ทึก Purchase/receive Inventory
3. กาหนดเลขที่ใบรับสิ นค้าและวัสดุ โดยกาหนดตามเลขที่จากน้อยไป
หามาก
4. วันที่ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั
5. เลือกรหัสเจ้าหนี้ จาก

โดยกาหนดเจ้าหนี้ ตามใบกากับภาษีที่ได้รับ

จากร้านค้า
6.
purchase order no.

ดึ งข้อมูลจากรายการบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้า โดย เลือกที่ Apply to
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7. รายการเจ้าหนี้ จากรายการบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้ากับรายการบันทึกซื้ อ
สิ นค้า,บริ การ จะต้องเป็ นรหัสเดียวกัน จึงจะสามารถดึงรายการบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้ามาทารายการ
ได้
8. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆตามที่ได้บนั ทึกไว้ที่ใบสั่งซื้ อ เช่น
รหัสสิ นค้าพร้อมกับจานวนสิ นค้าราคาซื้อ ต่อหน่วยส่ วนลดและจานวนเงินต่างๆ
9. กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรายการบันทึกซื้ อสิ นค้า
10. ข้อมูลจากรายการบันทึกซื้ อสิ นค้า,บริ การ จะเชื่อมโยงไปยังระบบซื้ อ
สิ นค้าและระบบจัดการสิ นค้าคงคลัง
11. รวบรวมเอกสารใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษี สาเนาใบสั่งซื้ อ นาส่ งให้
งานบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ และส่ งต่อให้การเงิ นจ่ายทารายการจ่าย
ชาระหนี้ต่อไป
3.2.2 กระบวนการงานสิ นค้ าคงคลังในระบบซื้อสิ นค้ า ในส่ วนของ รายการสิ นค้ า
คงเหลือ(Inventory Item) มีข้ นั ตอนการทาในกรณี ที่วสั ดุหรื อสิ นค้าที่ยงั ไม่เคยมีการจัดซื้ อดังนี้
1. บันทึกรายละเอียดสิ นค้าเพิ่ม ในเมนู Maintain/Inventory item
2. การกาหนดรหัสสิ นค้าจะแตกต่างกัน โดยกดปุ่ ม
เพื่อตรวจสอบ
รหัสสิ นค้า
3. กาหนดประเภทสิ นค้าในเมนู Item class
4. กาหนดชื่อสิ นค้าตามเอกสารใบส่ งของจากร้านค้า
5. ส่ วนของรายละเอียดสิ นค้าควรกาหนดบัญชีสินค้า บัญชีตน้ ทุนสิ นค้า
บัญชีขายสิ นค้า และรหัสหน่วยนับมาตรฐาน โดยกดปุ่ ม เพื่อเลือกรายการ
6. เมื่อกาหนดรายละเอียดที่จาเป็ นครบแล้ว กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.2 กระบวนการทางานของงานสิ นค้ าคงคลังในระบบจัดการสิ นค้ าคงคลัง เมื่อ
ได้รับใบเบิกวัสดุ (ในกรณี ที่มีของในคลังสิ นค้า) จะทาเอกสารขออนุมตั ิเบิกของออกจากคลังสิ นค้า
และจัดวัสดุให้ตามแผนก/โครงการที่เบิก ทาการลงทะเบียนคุมยอดพัสดุในคลังพัสดุ โดยมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลื อกรหัสผูใ้ ช้งานเป็ นคลังสิ นค้า โดยใส่ รหัสผ่าน
ของงานคลังสิ นค้า
2. บันทึกรายการในเมนู Inventory Adjustment บันทึกเบิกใช้สินค้า
วัตถุดิบ
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3. ก าหนดเลขที่ เ อกสารโดยกดปุ่ ม List เพื่อ ก าหนดเลขที่ เอกสารให้
ต่อเนื่องกับเลขที่ในใบเบิกที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว
4. กด
เพื่อเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการเบิก โปรแกรมจะแสดงรหัสสิ นค้า
ชื่อสิ นค้า คลังที่เก็บ และหน่วยนับให้
5. กรอกจานวนที่เบิกและราคาต่อหน่ วยของพัสดุ ที่เบิก ซึ่ งจานวนเงิ น
และจานวนเงินรวม โปรแกรมจะคานวณให้
6. กดปุ่ ม เพื่อบันทึกบันทึกข้อมูลรายการเบิกใช้สินค้า,วัตถุดิบ
7. เมื่อบันทึกรายการเบิกใช้สินค้า,วัตถุดิบแล้วโปรแกรมจะตัดสิ นค้าออก
จากคลังพัสดุให้อตั โนมัติ
8. เลือกการนาออกข้อมูลโดยการเลือกเมนู Report แล้วเลือกรายการที่
บันทึกโดยเลือก Inventory adjustment journal เพื่อนาข้อมูลที่บนั ทึกออก โดยระบุเอกสารอ้างอิง
3.2.3 กระบวนการทางานของงานสิ นค้ าคงคลังในระบบการขายสิ นค้ า
เมื่อได้รับใบเสนอขายจากฝ่ ายขาย (Sale order) (ในกรณี ที่มีของในคลังสิ นค้า) จะ
ทาเอกสารขออนุ มตั ิเบิกของออกจากคลังสิ นค้า โดยจัดทาใบส่ งของ/ใบกากับภาษี และจัดสิ นค้า
ให้กบั ฝ่ ายขาย โดยมีการดาเนินการในระบบขายสิ นค้าดังนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้ง านเป็ นคลังสิ นค้า โดยใส่ รหัสผ่าน
ของงานคลังสิ นค้า และบันทึกรายการในเมนู Sales Invoice บันทึกเบิกสิ นค้า
2. กาหนดเลขที่เอกสารโดยกดปุ่ ม List เพื่อกาหนดเลขที่เอกสารให้
ต่อเนื่องกับเลขที่ ในใบเบิกที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว
3. ดึ งข้อมูลจากรายการบันทึกใบเสนอขาย(Sale order) โดย เลื อกที่
Apply to sales order no.
4. กรอกจานวนที่เบิก จานวนเงินและจานวนเงินรวม
5. กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขายสิ นค้า
6. เมื่ อ บัน ทึ ก รายการขายสิ น ค้า แล้ว โปรแกรมจะตัดสิ นค้า ออกจาก
คลังสิ นค้าให้อตั โนมัติ
3.3 กระบวนการทางานของงานขาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบของงานขายสิ นค้า และ
เรี ยกเก็บหนี้ จากลู กค้า รวมถึ งการดูแลกลุ่ มลูกค้า ตอบข้อซักถาม และรายงานผลการขายสิ นค้า
รวมถึงการตอบรับผลการบริ การจากลูกค้า โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
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3.3.1 กระบวนการทางานของการขายในระบบการขายสิ นค้า
3.3.2 กระบวนการทางานของการขายในการรับชาระหนี้(Receipts)
3.3.3 กระบวนการทางานของการขายในการตั้งรหัสลูกค้า(Maintain Customer ID)
3.3.1 กระบวนการทางานของการขายในระบบการขายสิ นค้ า เมื่อได้รับคาสั่งซื้ อจาก
ลูกค้าจะจัดทาใบเสนอขาย(Sale order) โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งานเป็ นฝ่ ายขาย และบันทึกข้อมูลรายการใบ
เสนอขายสิ นค้า โดย เลือกที่ Quotes Sales order/Proposals และเลือกที่ Sales order
2. เลือกรหัสลูกหนี้จาก โดยกาหนดลูกหนี้ตามที่ได้รับจากรายชื่อจากลูกค้า
3. กาหนดเลขที่ใบเสนอขาย(Sales order)โดยกาหนด ตามเลขที่ จากน้อยไปหา
มาก
4. วันที่ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั
5. เลือกรหัสสิ นค้าจาก โดยระบุจานวนสิ นค้า ราคาต่อหน่วย และราคาสิ นค้า
รวมจะถูกคานวณโดยโปรแกรม ส่ วนลดให้ลูกค้า
6. กดปุ่ ม Print เพื่อพิมพ์และบันทึกข้อมูลรายการใบเสนอขาย จัดส่ งใบเสนอ
ขาย(Sales order)ให้กบั ฝ่ ายคลังสิ นค้าเพื่อเบิกสิ นค้า
3.3.2 กระบวนการทางานของงานขายสิ นค้ าในการรับชาระหนี้ (Receipts) กรณี มี
การรับเงินจากการขายสิ นค้าเป็ นเงินสด มีการดาเนินการโดย
1. บันทึกรายการในเมนู Receipts
1.1 กาหนดเลขที่เอกสาร โดยจะกาหนดเลขที่เอกสารเริ่ มต้นเป็ น RC
1.2 วันที่ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั
1.3 รหัสลูกค้า จะกด เพื่อเลือกลูกค้า
1.4 เลือกใบเสนอขายสิ นค้าของลูกค้าโดยเข้าไปใน Apply to Invoice
1.5 ระบุรายละเอียดการรับชาระหนี้ จานวนเงินที่ได้รับ
1.6 กดปุ่ ม เพื่ อ บัน ทึ ก ข้ อ มู ล ใบเสร็ จรั บ เงิ น /รั บ ช าระหนี้ และพิ ม พ์
ใบเสร็ จรับเงิน(Receipts)
2. รวบรวมเอกสารใบเสร็ จ รั บเงิ น(Receipts) น าส่ ง ให้ง านบัญชี ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการบันทึกรายการ และส่ งต่อให้การเงินรับชาระหนี้และนาฝากธนาคารต่อไป
3.3.3 กระบวนการท างานของงานขายสิ น ค้ า ในการตั้ ง รหั ส ลู ก ค้ า (Maintain
Customer ID) ในกรณี ที่ลูกค้ายังไม่เคยมีการตั้งรหัสลูกค้า โดยมีวธิ ีการดังนี้
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1. บันทึกรายละเอียดลูกค้าเพิ่ม ในเมนู Maintain และเลือก Customers/Prospects
2. การกาหนดรหัสลูกค้าจะแตกต่างกัน โดยกดปุ่ ม เพื่อตรวจสอบรหัสลูกค้า
3. ก าหนดชื่ อลู ก ค้า ระบุ รายละเอี ย ดที่ อยู่ของลู กค้า เบอร์ โทรศัพท์ที่ ติดต่ อได้
ผูต้ ิดต่อ และอื่น ๆ ในรายละเอียดรหัสลูกค้า
4. เมื่อกาหนดรายละเอียดที่จาเป็ นครบแล้ว กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูล
3.4. กระบวนการทางานของงานเจ้ าหนี้ (Account payable) เมื่อได้รับใบส่ งของ/ใบกากับ
สิ นค้า/ใบกากับภาษี จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ พร้อมกับใบอนุมตั ิซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การจากฝ่ าย
จัด ซื้ อ กระบวนการท างานของงานเจ้า หนี้ ในระบบซื้ อ สิ น ค้า ในส่ ว นของการบัน ทึ ก เจ้า หนี้
(Purchase/receive Inventory) ฝ่ ายบัญชีเจ้าหนี้จะทาการบันทึกรายการดังต่อไปนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลื อกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้าไปบันทึก
รายการ
2. เมื่อฝ่ ายจัดซื้ อนาใบส่ งของ/ใบกากับสิ นค้า/ใบกากับภาษี จากการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ พร้อมกับใบอนุ มตั ิซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับและ
ลายมือชื่อที่ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นก่อนการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชีพีชทรี
2.1 บัน ทึ ก รายการรั บ ของหรื อ ใช้บ ริ ก ารในเมนู บ ัน ทึ ก Purchase/receive
Inventory
2.2 กาหนดเลขที่ใบรับสิ นค้า วัสดุและบริ การ โดยกาหนดตามเลขที่จากน้อย
ไปหามาก
2.3 วันที่ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั
2.4 เลือกรหัสเจ้าหนี้ จาก

โดยกาหนดเจ้าหนี้ ตามใบกากับภาษีที่ได้รับจาก

ร้านค้า
2.5 ดึงข้อมูลจากรายการบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้า โดย เลือกที่ Apply to purchase
order no.
2.6 รายการเจ้าหนี้ จากการบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้ากับรายการบันทึกซื้ อสิ นค้า
,บริ การ จะต้องเป็ นรหัสเดียวกัน จึงจะสามารถดึงรายการบันทึกใบสั่งซื้อสิ นค้ามาทารายการได้
2.7 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆตามที่ได้บนั ทึกไว้ที่ใบสั่งซื้ อ เช่ น
รหัสสิ นค้าพร้อมกับจานวนสิ นค้าราคาซื้อ ต่อหน่วยส่ วนลดและจานวนเงินต่างๆ
2.8 กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรายการบันทึกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ
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3. ข้อมูลจากรายการบันทึกซื้ อสิ นค้า,บริ การ จะเชื่อมโยงไปยังระบบซื้ อสิ นค้าใน
ส่ วนของการจัดซื้ อ(Purchase order)
4. รวบรวมเอกสารใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษี สาเนาใบสั่งซื้ อ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
และเตรี ยมทารายการจ่ายชาระหนี้ต่อไป
3.5 กระบวนการทางานของงานการเงิน (Financial Account) เมื่อได้รับเอกสาร
ประกอบการจ่ ายช าระหนี้ ม าแนบใบสาคัญจ่า ยที่ได้บนั ทึ กข้อมูลในโปรแกรมบัญชี พีชทรี ซึ่ ง มี
ขั้นตอนการทารายการบันทึกในโปรแกรมบัญชีพีชทรี แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังต่อไปนี้
3.5.1 กระบวนการทางานของงานการเงินในระบบขายสิ นค้า ในส่ วนของการบันทึก
รับชาระหนี้ (Receipt money)
3.5.2 กระบวนการทางานของงานการเงินในระบบซื้ อสิ นค้า ในส่ วนของการบันทึก
จ่ายชาระหนี้ (Purchase Payment)
3.5.1 กระบวนการทางานของงานการเงินในระบบขายสิ นค้ า ในส่ วนของการบันทึก
รับชาระหนี้ (Receipt money) มีข้ นั ตอนการบันทึกโดย
1. เข้าโปรแกรมโดยเลื อกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้าไปบันทึก
รายการ นาส าเนาใบส่ ง ของ/ใบก ากับ สิ นค้า /ใบก ากับ ภาษี จากการขายสิ นค้า หรื อ บริ ก ารมา
ประกอบการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชีพีชทรี สาหรับการรับชาระหนี้
2. เข้าเมนู Sales บันทึกรายการใน Task >> Receipts
3. เลื อกรหัส ลู ก หนี้ จาก โดยก าหนดลู ก หนี้ ตามใบก ากับ ภาษี ที่ ไ ด้รับจาก
ร้านค้าหรื อระบุรหัส Customer ID เพื่อทาการเปิ ดรายการหนี้ คงค้างทั้งหมดเพื่อเตรี ยมเลือกรายการ
ที่ลูกค้าต้องการชาระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น ๆ
4. กาหนดเลขที่ Receipt Voucher โดยกาหนดตามเลขที่จากน้อยไปหามาก และ
วันที่ ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั หากต้องการเปลี่ ยนแปลงวันที่ในการ
รับเงินก็สามารถทาได้
5. เลือกรายการที่ตอ้ งการชาระในแต่ละ Invoice ระบุจานวนเงินที่ได้รับชาระ หาก
มีรายละเอียดต้องการเพิ่มเติมให้ระบุในช่อง Description
6. กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรายการบันทึกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
7. รวบรวมเอกสารใบส่ ง สิ นค้า /ใบก ากับภาษี แนบกับ รายการรับ ชาระหนี้ เพื่ อ
นาเสนอขออนุมตั ิต่อไป
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3.5.2 กระบวนการทางานของงานการเงินในระบบซื้อสิ นค้ า ในส่ วนของการบันทึก
จ่ ายชาระหนี้ (Purchase Payment) โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าโปรแกรมโดยเลื อกรหัสผูใ้ ช้งาน เลื อกฐานข้อ มูลที่ตอ้ งการเข้าไปบันทึก
รายการ นาใบส่ งของ/ใบกากับสิ นค้า/ใบกากับภาษี จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ พร้อมกับใบ
อนุ มตั ิซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การมาประกอบการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี พีชทรี สาหรับการจ่าย
ชาระหนี้
3. เข้าเมนู Purchase บันทึกรายการใน Payments
4. เลือกรหัสเจ้าหนี้ จาก โดยกาหนดเจ้าหนี้ ตามใบกากับภาษีที่ได้รับจาก
ร้านค้าหรื อระบุรหัส Vender ID เพื่อทาการเปิ ดรายการหนี้ คงค้างทั้งหมดเพื่อเตรี ยมเลือกรายการที่
ต้องการจ่ายชาระหนี้ของเจ้าหนี้รายนั้น
5. กาหนดเลขที่ Payment Voucher โดยกาหนดตามเลขที่จากน้อยไปหามาก และ
วันที่ ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั หากต้องการเปลี่ ยนแปลงวันที่ในการ
จ่ายเงินก็สามารถทาได้
6. เลือกรายการที่ตอ้ งการชาระโดยแต่ละ Invoice ถูกระบุไว้เป็ น Purchase Journal
No. เช่ น PJ1109002 ระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการชาระ หากมีรายละเอียดต้องการเพิ่มเติมให้ระบุใน
ช่อง Description
7. กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรายการบันทึกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
8. รวบรวมเอกสารใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษี สาเนาใบสั่งซื้ อ แนบกับรายการจ่าย
ชาระหนี้เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิต่อไป
3.6 กระบวนการทางานของงานบัญชี ในกระบวนการนี้ ได้มีระบบที่เกี่ ยวข้องเกื อบทุก
ระบบ ไม่วา่ จะเป็ น ระบบข้อมูลบริ ษทั (Company) ระบบการขายสิ นค้า(Sales) ระบบการซื้ อสิ นค้า
(Purchase) ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ระบบสิ นค้า (Inventory) โดยแบ่งเป็ น 5 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
3.6.1 กระบวนการทางานของงานบัญชีในระบบข้อมูลบริ ษทั (Company)
3.6.2 กระบวนการทางานของงานบัญชีในระบบขายสิ นค้า (Sales)
3.6.3 กระบวนการทางานของงานบัญชีในระบบซื้อสิ นค้า (Purchases)
3.6.4 กระบวนการทางานของงานบัญชีในระบบแยกประเภท (General Ledger)
3.6.5 กระบวนการทางานของงานบัญชีในระบบสิ นค้า (Inventory)
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3.6.1 กระบวนการทางานของงานบัญชี ในระบบข้ อมูลบริ ษัท (Company) โดยแบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
1. การควบคุมภายในของโปรแกรม เป็ นกระบวนการทางานของงานบัญชี ที่
สาคัญส่ วนหนึ่ง โดยมีวธิ ี การดังต่อไปนี้
1.1 การสารองข้อมูล
1.1.1 เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้า
ไปบันทึกรายการ
1.1.2 เลือกเมนู Company ใช้คาสั่ง “Back up” เพื่อสารองไฟล์ฐานข้อมูล
ป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับไฟล์ฐานข้อมูลหลัก การสารองไฟล์น้ ี มีวิธีการโดยการบันทึก
คาสั่งสารองไฟล์ โดยโปรแกรมจะสร้างไฟล์สารองที่มีชื่อบริ ษทั และวันที่ที่ได้สารองไฟล์ และไฟล์
ที่สารองจะมีนามสกุลเป็ น *.PTB
1.2 การนาข้อมูลมาใช้
1.2.1 เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้า
ไปบันทึกรายการ
1.2.2 เลื อกเมนู Company ใช้คาสั่ง “Restore” เพื่อนาฐานข้อมูลที่ไ ด้
สารองไว้ก ลับมาใช้ใหม่ คาสั่งนี้ เอาไว้ในในกรณี ที่ฐษนข้อมูลเดิมเสี ยหายหรื อถูกทาลาย การนา
ฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ สามารถเลือกได้จากไฟล์ที่ได้สารองไว้มาใช้งาน
1.3 การโอนฐานข้อมูลเข้าและออก
1.3.1 เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้า
ไปบันทึกรายการ
1.3.2 เลื อกเมนู Company ใช้คาสั่ง “Select Import/Export” เพื่ อนา
ฐานข้อมูลหลักของบริ ษทั นาออกไปใช้กบั โปรแกรมอื่น หรื อการนาฐานข้อมูลที่เคยนาออกไว้กลับ
เข้ามาใช้ใหม่ โดยแยกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็ นการนาบางส่ วนของฐานข้อมูลออก
(Export) ไปจากโปรแกรม ซึ่ ง ฐานข้อ มูล ที่ นาออกส่ วนใหญ่ จ ะเกิ ดกับ การนาฐานข้อมูล ลู ก หนี้
เจ้าหนี้ บัญชี แยกประเภท ลักษณะที่สองเป็ นการนาเข้า (Import) ฐานข้อมูลที่เคยนาออกไว้ หรื อ
นาเข้าฐานข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ฐานข้อมูลจากโปรแกรมอื่นที่สามารถนามาใช้ได้กบั โปรแกรม
Peachtree accounting ได้แก่ โปรแกรม One-Write Plus โปรแกรม PCA for Dos โปรแกรม
Quickken และ โปรแกรม Veritask Write-Up
2. การกาหนดคุณลักษณะการใช้งานของโปรแกรม
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2.1 เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้าไปบันทึก
รายการ
2.2 เลือกเมนู Task ใช้คาสั่ง “Memorized Transactions” เพื่อบันทึกความทรง
จาของรายการต่าง ๆ ได้แก่ การบันทึกความทรงจาของใบกากับสิ นค้า ใบสั่งซื้ อสิ นค้า และรายการ
ในสมุดรายวันทัว่ ไป
3. การกาหนดค่าปฏิบตั ิการของระบบงาน
3.1 เข้าโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งาน เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการเข้าไปบันทึก
รายการ
3.2 เลื อกเมนู Task ใช้คาสั่ง “System” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงงวดบัญชี
(Change Accounting Period) การปิ ดบัญชีประจาปี (Close Fiscal Year)
3.6.2 กระบวนการทางานของงานบัญชี ในระบบการขายสิ นค้ า (Sales) เป็ นการจัดทา
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายการขายสิ นค้า ประกอบด้วยคาสั่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การจัดทารายงานเกี่ ยวกับบัญชี ลูกหนี้ ใช้คาสั่ง “Accounting Receivable” เพื่อ
สร้างรายงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. รายงานอายุลูกหนี้ (Aged Receivables)
2. รายงานสมุดรายวันรับเงิน(Cash Receipts Journal)
3. รายงานบัญชีแยกประเภทลูกค้า (Customer Ledgers)
4. รายงานฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer List)
5. รายงานใบกากับสิ นค้า (Invoice Register)
6. รายงานภาษีขาย (Sales Tax Code)
3.6.3 กระบวนการทางานของงานบัญชี ในระบบการซื้อสิ นค้ า (Purchases) เป็ นการ
จัดทารายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายการซื้ อสิ นค้า ประกอบด้วยคาสั่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การจัดทารายงานเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ ใช้คาสั่ง “Accounting Payable” เพื่อสร้าง
รายงานเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. รายงานอายุเจ้าหนี้ (Aged Payables)
2. รายงานสมุดรายวันซื้อจากผูข้ าย(Purchase Journal)
3. รายงานสมุดรายวันจ่ายเงิน(Cash Disbursements Journal)
4. รายงานบัญชีแยกประเภทผูข้ าย (Vender Ledgers)
5. รายงานฐานข้อมูลของเจ้าหนี้ (Vender List)
6. รายงานใบกากับสิ นค้า (Invoice Register)
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3.6.4 กระบวนการทางานของงานบัญชี ในระบบแยกประเภท (General Ledger)
ประกอบด้วยการสร้างผังบัญชี(Chart of Account) การบันทึกรายการในสมุดรายวัน การจัดทางบ
การเงิน การจัดทารายงานบัญชีแยกประเภท ซึ่ งแต่ละรายการ องค์กรได้นามาใช้ดงั ต่อไปนี้
1. การสร้ างผังบัญชี โดยสร้างชื่ อบัญชีต่าง ๆ เริ่ มตั้งแต่ สิ นทรพัย ์ หนี้ สิน ทุน
รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยเข้าไปในเมนู Maintain เลือกรายการ Chart of Account ซึ่ งต้องการบันทึก
ผังบัญชี ปรับเปลี่ยนผังบัญชี ให้เหมาะสมกับองค์กร ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุ รายละเอียดของเลขที่บญั ชี ชื่ อ
บัญชี ประเภทของบัญชี
2. การบันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยเข้าไปในเมน Task ใช้คาสั่ง General
Journal Entry เพื่อบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป หรื อการปรับปรุ งรายการต่าง ๆ โดย
กาหนดเลขที่ของเอกสาร กาหนดวันที่ และบันทึกและปรับปรุ งรายการในบัญชีต่าง ๆ
3. การจัดทางบการเงิน กาหนดรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานแต่รายการนั้น
จะสามารถนาออกข้อมูลเป็ นไปในรู ปของ Excel Program เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถนามาปรับเปลี่ยน
รู ปแบบหรื อเพิ่มเติมข้อมูลได้ รายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทางบการเงินได้แก่
- รายงานผังบัญชี (Chart of Account)
- รายงานสมุดรายวันทัว่ ไป (General Journal)
- รายงานบัญชีแยกประเภททัว่ ไป (General Ledger)
- รายงานงบทดลอง(General Ledger Trial Balance)
4. ในการจัดทางบการเงิน ผูใ้ ช้จะเลือกเข้าเมนู Report เข้าคาสั่ง Financial
Statement เพื่อสร้างรายงานทางการเงินในลักษณะดังต่อไปนี้
- งบดุล(Balance Sheet)
- งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
- รายงานบัญชีแยกประเภท (GL Account Summary)
- งบกาไรขาดทุนเปรี ยบเทียบ 2 งวด
- งบกาไรขาดทุนประจางวด (Income Statement)
3.6.5 กระบวนการทางานของงานบัญชีในระบบสิ นค้ า (Inventory) ก า ร ส ร้ า ง
ฐานข้อมูลสิ นค้าและราคาสิ นค้า โดยผูใ้ ช้จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การบันทึ ก ข้อมูล สิ นค้าโดยเข้าไปในเมนู Maintain เลื อกค าสั่ง ในเมนู
“Inventory Item” เพื่อบันทึกรายละเอียดของสิ นค้าในฐานข้อมูลหลักของสิ นค้า ประกอบด้วย
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รายละเอียดของ รหัสสิ นค้า ชื่อสิ นค้า ประเภทของสิ นค้า ราคาขาย จานวนต่าสุ ดที่คงเหลือในสต๊อค
จุดสั่งซื้อ และวิธีตีราคาสิ นค้า
2. การบันทึกราคาสิ นค้า โดยเข้าไปในเมนู Maintain เลื อกใช้คาสั่ง “Item
Price” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้า ประกอบด้วยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงราคา
สิ นค้า กาหนดราคาเป็ น 5 ระดับราคา
3. การปรับปรุ งบัญชี สินค้า โดยในการปรับปรุ งบัญชี สินค้า ในส่ วนของการ
ปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นค้าหลังการตรวจนับสิ นค้า ในกรณี ที่จานวนสิ นค้าในโปรแกรมบัญชี
พีชทรี ไม่ตรงกับจานวนสิ นค้าที่นบั ได้จริ ง วิธีการทาโดยผูใ้ ช้จะทาเข้าไปในเมนู Task ใช้คาสั่ง
“Inventory Adjustment” เพื่อบันทึกปรับปรุ งสิ นค้าคงเหลือ โดยระบุรหัสสิ นค้าที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
วันที่และจานวนที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
4. การตรวจสอบรายการสิ นค้าคงเหลือ ผูใ้ ช้จะทาการนาออกข้อมูล โดยเข้าไป
ในเมนู Report เลือกรายงานที่เกี่ยวข้องในคาสั่ง Inventory ซึ่งประกอบด้วย
- รายงานสมุดรายวันปรับปรุ งวัตถุดิบ(Assembles Adjustment Journal)
- รายงานสมุดรายวันปรับปรุ งสิ นค้าคงคลัง(Inventory Adjustment Journal)
- รายงานสิ นค้าคงคลังตามประเภทของงานที่ทา(Inventory unit Activity
Report)
- รายงานสิ นค้าคงคลัง (Item List)
- รายงานสิ นค้าคงคลัง(Item Price List)
3.7 กระบวนการทางานของงานฝ่ ายผลิต เมื่อกระบวนการผลิตสิ นค้าเสร็ จสมบูรณ์
เจ้า หน้า ที่ ฝ่ายผลิ ต จะตรวจสอบว่า มี สิ น ค้า ที่ ผลิ ตได้น้ ัน ครบถ้วนตามจานวนที่ ส่ัง ผลิ ตหรื อไม่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิ ตจะนาจานวนสิ นค้าที่ผลิตได้น้ นั มาบันทึกในระบบจัดการสิ นค้าคงคลังในส่ วน
ของการนาเข้าสิ นค้า โดยมีข้ นั ตอนการทางานในระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ในส่ วนจองการนา
ของเข้าคลังสิ นค้า (Adjustment Inventory) ดังต่อไปนี้
1. เข้า โปรแกรมโดยเลื อ กรหัส ผูใ้ ช้ง าน เลื อ กฐานข้อ มู ล ที่ ต้อ งการเข้า ไปบัน ทึ ก
รายการ
2. เมื่ อ ฝ่ ายผลิ ต ผลิ ต สิ น ค้า ตามปริ มาณการสั่ ง ผลิ ต ตามรายการขายสิ น ค้า แล้ ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตจะทาการตรวจสอบจานวนที่ผลิตได้จริ งและต้นทุนในการผลิตเพื่อนามาบันทึก
ในรายการรับของ
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2.1 บันทึกรายการรับของในเมนูบนั ทึก Inventory Adjustment บันทึกจานวนที่
ผลิตสิ นค้าได้
2.2 กาหนดเลขที่เอกสารโดยกดปุ่ ม List เพื่อกาหนดเลขที่เอกสารให้ต่อเนื่องกับ
เลขที่ในใบเบิกที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว
2.3 วันที่ออกเอกสาร โปรแกรมจะกาหนดตามวันที่ปัจจุบนั
2.4 เลือกรหัสสิ นค้า จาก โดยตรวจสอบรายการสิ นค้าให้ถูกต้อง
2.5 บันทึกจานวนสิ นค้าที่ผลิตได้ และจานวนของต้นทุนสิ นค้าต่อหน่วย
2.6 บันทึกรายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่มเติมในช่อง Description
2.7 กดปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูลรายการปรับปรุ งสิ นค้าคงคลังในการนาเข้า
สิ นค้า
3. รวบรวมเอกสารใบสั่งผลิตและใบส่ งมอบสิ นค้าที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิ ตส่ ง
สิ นค้าที่ผลิตได้และเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่งานสิ นค้าคงคลัง
4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมทางการบัญชี ที่ดี มี 6 ประการ ดังนี้ (Accounting
Software. 2553 : ระบบออนไลน์)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โปรแกรมบัญชี ระดับมาตรฐาน มีผใู้ ช้กนั อย่างแพร่ หลาย และกรมสรรพากรยอมรับ
พัฒนาโดยบริ ษทั ที่มน่ั คง และมีชื่อเสี ยงมายาวนาน ด้วยทีมโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ
ทางานบน Windows ด้วย ระบบบัญชี ต่าง ๆ ครบวงจร
ใช้งานง่าย สะดวก ลดเวลาการทางาน และมีรายงานที่สมบูรณ์แบบ
การอบรมเพื่อการใช้งานได้จริ งก่อนซื้อและมีบริ การหลังการขายที่ดีเยีย่ ม
สามารถรองรับธุ รกิจในอนาคตได้ เช่น E- Commerce

5. แนวคิ ด ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติง านของโปรแกรมส าเร็ จ รู ปทางด้ า นบัญ ชี
(วัชนีพร เศรษฐศักโก, 2545 : 203-212)
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางด้า นบัญ ชี
ประกอบด้วย 8 ประการสาคัญดังนี้
1. วิธีก ารผ่านรายการ วิธี การผ่า นรายการในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การผ่านรายการแบบกลุ่ ม (Batch Posting
Transactions)
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2. หลัก ฐานการตรวจสอบ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางบัญ ชี ที่ ดี ค วรมี ชุ ด ค าสั่ ง ที่
สามารถจัดทาหลักฐานการตรวจสอบเพื่อให้ผสู้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในสามารถติดตามหา
หลักฐานการบันทึกรายการค้าจนถึงการจัดทารายงานทางการเงินหรื อย้อนรายการค้นหาโดยเริ่ มต้น
จากรายงานการเงินกลับไปหาหลักฐานการบันทึกรายการค้าได้
3. ความครบถ้วนของบัญชี แยกประเภทและสมุดรายวัน โปรแกรมควรมีบญ
ั ชี
แยกประเภทและสมุดรายวันให้ครบถ้วนเหมาะสมกับขนาด และประเภทของกิ จการที่คาดว่าจะ
ขยายตัว ต่ อไปในอนาคต เช่ น ในกิ จ การที่ ดาเนิ นธุ ร กิ จซื้ อมาขายไป แต่ ถ้า ในอนาคตกิ จการมี
แผนการเพิ่มสายธุ รกิ จ โดยดาเนิ นธุ รกิจการผลิตด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ก็ควรจะสามารถเพิ่มสาย
งานการผลิตที่เพิม่ ขึ้นนั้นได้ มิเช่นนั้นในเวลาที่ตอ้ งบันทึกรายการค้าเพิ่มขึ้นโปรแกรมที่มีอยูอ่ าจไม่
สามารถใช้งานได้ต่อไปทาให้ตอ้ งมีการพัฒนาใหม่หรื อจัดซื้ อใหม่ ทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายโดย
ไม่จาเป็ น
4. ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงของข้อมูลในโมดูลของระบบบัญชี แต่ละโมดูล โมดูล
ของระบบบัญชี แต่ละโมดูลควรเชื่ อมโยงข้อมูลถึงกันได้ เพื่อให้กิจการสามารถบริ หารงานได้อย่าง
รวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น โมดูลของระบบเจ้าหนี้ เป็ นต้น ความสามารถในการเชื่ อมโยง
ข้อมูลระหว่างโมดูลของระบบบัญชีแต่ละโมดูลนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ทาให้บริ หารงาน และ
การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างรวดเร็ วแล้ว ยังมีประโยชน์ในแง่ ข องเป็ นหลักฐานการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอีกด้วย
5. การควบคุ มภายใน โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี ที่ดีควรมีระบบการควบคุ ม
ภายในทั้งด้านการควบคุมการนาเข้า การควบคุมการประมวลผล และการควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประมวลผล เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของสารสนเทศทางการบัญชี รวมทั้ง
ต้องให้ความมัน่ ใจว่าได้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ควรมีการตรวจสอบ
การป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่ไม่มีสิทธิ สามารถนาเข้าข้อมูลเข้าถึงข้อมูลหรื อแฟ้ มข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหรื อแฟ้ มข้อมูลได้โดยการกาหนดรหัสเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลนาเข้าด้วย การใช้โปรแกรมการตรวจสอบ เช่น การใช้วิธี Zero-Balance Check, Validity
Check, Limit Check, Field Check, Self-Checking Digit, Range Check เป็ นต้น ควรกาหนดให้มี
การตรวจสอบกระบวนการทางานแต่ละขั้นตอน (Electronic Checklists) อยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้เกิ ด
ความมัน่ ใจว่า ผูใ้ ช้จะได้รับสารสนเทศซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วน
และเชื่ อ ถื อ ได้ค วรมี ก ารตรวจสอบในแง่ ข องความถู ก ต้อ งของสารสนเทศที่ ไ ด้รั บ ว่า ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนหรื อไม่ เช่ น รายงานทางการเงินสามารถพิมพ์ออกมาได้ถึงแม้วา่ ยังไม่มีการผ่านรายการ
หรื อไม่
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6. ความสามารถในการจัด ท ารายงาน ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการประมวลผลของ
สารสนเทศทางบัญชี น้ นั แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้ภายนอกและส่ วนที่สอง
เป็ นส่ วนที่ จดั ทาและนาเสนอต่อผูใ้ ช้ภายในกิ จการ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เกี่ ยวข้องและ
กลุ่มนาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้ภายนอก เช่น กรมสรรพากร ผูถ้ ือหุ ้น ผูท้ ี่สนใจ เป็ นต้น โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางบัญชีควรสามารถนาข้อมูลจากแหล่งเดียวกันมาจัดทารายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม
แก่ผใู ้ ช้ท้ งั สองส่ วน รวมทั้งควรมีความยืดหยุน่ ในการปรับแต่งรู ปแบบของรายงานแต่ละประเภท ที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ในอนาคตได้ดว้ ย
7. คู่มือการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม และการให้คาปรึ กษา โดยจะต้องง่ายต่อการ
อ่านและปฏิบตั ิตาม โปรแกรมสาเร็ จรู ปควรมีคู่มือการปฏิบตั ิงานให้กบั ผูใ้ ช้ รวมทั้งควรมีตวั อย่าง
และรายละเอียดการปฏิบตั ิงานในแต่ละหน้าจอภาพ นอกจากนี้ ควรมีการอธิ บายถึงความหมายของ
ข้อความที่แสดงบนจอภาพที่ช้ ี ให้เห็นข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน และวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
ด้วย อนึ่ง โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อาจมีคาช่วยอธิ บายปรากฏทางหน้าจอภาพ
(On-line Help Screen) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้ นอกจากนี้ ความสะดวกในการติดต่อกับ
ตัวแทนจาหน่ ายโปรแกรมเพื่อปรึ กษาปั ญหาในกรณี ฉุกเฉิ นก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญด้วยเช่ นกัน
หากการติ ดต่อกับตัวแทนจาหน่ ายเป็ นไปอย่างยากลาบากอาจทาให้ผูใ้ ช้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
สาคัญเฉพาะหน้าได้ และส่ งผลกระทบทาให้เกิดความล่าช้าในการทางานอีกด้วย
8. ความง่ายและความคล่องตัวในการใช้งาน โปรแกรมสาเร็ จรู ปควรมีระบบที่ใช้
งาน เช่ น การออกแบบให้สามารถใช้งานบน Windows ได้ มีคาช่ วยอธิ บายบนจอภาพ รวมทั้งมี
ระบบที่ ผูใ้ ช้ส ามารถสื่ อสารกับ ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ และได้รับ การตอบสนองโดยทันทีอย่า ง
รวดเร็ ว นอกจากนี้ โปรแกรมควรมีความคล่องตัวในการใช้งานตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของ
กิ จการ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายบัญ ชี ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายภาษี อากรด้วยการเขี ย น
โปรแกรมทางเลือก (Option) เอาไว้ให้ผใู้ ช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ
6. แนวคิดวงจรรายการค้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็ นระบบการทางานหนึ่ งที่นานโยบาย ทรัพยากรมนุ ษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบกันโดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินธุ รกิจ และมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจดังนี้ (อรรถพล ตริ ตานนท์, 2546: 2)
1. การเก็บบันทึกรายการที่เกิดขึ้นของธุรกิจ
2. การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผน การสั่งการและ
การควบคุม
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3. การควบคุ ม สิ นทรั พ ย์(รวมถึ ง สารสนเทศ) ของธุ รกิ จ ให้ม ่นั ใจว่า ข้อ มูล ที่ ไ ด้ม านั้น
ถูกต้องและเชื่อถือได้
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของธุรกิจนั้น สามารถแบ่งได้เป็ น 5 วงจรได้แก่
1. วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle) ประกอบด้วยกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดซื้ อ การชาระหนี้
2. วงจรการผลิต (Production Cycle) ประกอบด้วยกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดซื้ อ การชาระหนี้
3. วงจรทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources/Payroll Cycle) ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ การสรรหาคัดเลือก เงินเดือน ค่าตอบแทนของพนักงาน
4. วงจรรายรับ (Revenue Cycle) ประกอบด้วยกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ การขาย
สิ นค้าและบริ การ
5. วงจรการเงิน (Financing Cycle) ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหา
เงิน การชาระเงินกู้ การจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้
7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วาสนา วงศ์ สิทธิ์ (2543) ได้ศึก ษาเรื่ อง การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP ของธนาคาร
ออมสิ น สาขาในเขตภาค 5 พบว่า ปั ญหาที่พบมากที่สุด คือ ความล่าช้าและการล้มเหลวของระบบ
เครื อข่ายเชื่ อมโยงข้อมูล(Network) นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับระบบอย่างเพียงพอ เนื่ องจากไม่ได้รับการฝึ กอบรมการใช้ระบบและไม่มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ ปั ญหาด้านโปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP ทางานได้ช้าไม่ทนั เวลา มีข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่ยงุ่ ยากซับซ้อน มักเกิดปั ญหาในการทางานบ่อยครั้ง ปั ญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือ
เมื่อเกิ ดปั ญหาที่ระบบ คู่มือการใช้งานอ่านเข้าใจยาก ไม่มีรายการช่ วยเหลือ(Help Manu) ในตัว
ระบบ และปั ญหาด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มีขีดความสามารถน้อย จานวนไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน
วิ สุ ท ธร จิ ต อารี (2545) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บโปรแกรมทางบัญ ชี :
กรณี ศึกษาโปรแกรม Quick Book และ โปรแกรม Peachtree Accounting” เมื่อเปรี ยบเทียบ
โครงสร้างหลักของทั้ง 2 โปรแกรมแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น การสร้างฐานข้อมูล การประมวลผลรายการ
ค้าและการสร้ างรายงานในรู ปแบบต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า มีลกั ษณะโครงสร้างที่คล้าย ๆ กัน แต่เมื่อ
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เปรี ยบเทียบตัวโปรแกรม Quick Book และ โปรแกรม Peachtree Accounting แล้ว จะเห็นได้วา่ การ
เข้าถึ ง ข้อมู ล การบันทึ กข้อมู ล และการออกรายงานของทั้ง 2 โปรแกรม ยัง มี ความแตกต่ างกัน
เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โปรแกรมก็สามารถนามาใช้ได้เป็ นอย่างดีตามความต้องการของผูใ้ ช้
ระบบในแต่ละราย ส่ วนการควบคุมภายในของโปรแกรมนั้น ทั้ง 2 โปรแกรมมีระบบควบคุมภายใน
ของโปรแกรมที่เหมือนกันทั้งในด้านของหลักฐานการตรวจสอบ การสารวจข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูลนาเข้า การตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล และการตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผล
เว้นแต่ระบบรักษาความปลอดภัยที่การเข้าถึ งโปรแกรม Peachtree Accounting มีการกาหนด
รหัสผ่านได้หลายระดับชั้นกว่าโปรแกรม Quick Book
ณัฐวุ ฒิ อภิ สิ ทธยากร (2545) ศึ ก ษาเรื่ อง “การนาระบบโปรแกรมส าเร็ จรู ป Navision
Financials มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชี ของ บริ ษทั รอยัล สแกนดิเนเวีย (ประเทศไทย)
จากัด” Navision Financials เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อธุ รกิ จขนาดกลาง โดยใช้หลัก MRP
(Material Requirement Planning) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบเข้าด้วยกันได้ท้ งั หมด
นอกจากนี้ ยงั สามารถนามาใช้ใ นรู ป แบบเครื อข่ ายภายในองค์ก ร ซึ่ งการศึ กษาในครั้ง นี้ ได้แบ่ ง
การศึกษาการใช้โปรแกรมเป็ น 4 วงจร ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต และวงจร
บัญชีแยกประเภททัว่ ไป ส่ วนปั ญหาที่พบจากการศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ป Navision Financials คือ
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของระบบ ที่มีรูปแบบเข้าใจยาก ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้งานยาก
สลับซับซ้อน และไม่สอดคล้องกับลักษณะการทางาน ปั ญหาด้านข้อมูลนาเข้าจากกระบวนการ
ทางานในสถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง มักจะเกิดความล่าช้าและข้อมูลนาเข้าผิดพลาด ปั ญหาด้านคู่มือที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงานมีแต่ภาษาอังกฤษ จึงทาให้เมื่อเกิดปัญหาที่ระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
อุมาทิพย์ ตั้งมานะกิจ (2550) ศึกษาเรื่ อง “ผลของการนาระบบขนส่ งและรถร่ วม ธนาธร
มาใช้ในธุ รกิ จขนส่ งของ บริ ษทั เชี ยงใหม่ธนาธร จากัด” โดยศึกษาผลของการนาซอฟแวร์ ระบบ
ขนส่ งและรถร่ วมธนาธร มาใช้ในธุ รกิจขนส่ งของบริ ษทั เชียงใหม่ธนาธร จากัด ผลการศึกษาพบว่า
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความพร้ อ มของการน าระบบขนส่ ง และรถร่ วมธนาธรมาใช้ และ
กระบวนการทางานของระบบคือ ปั จจัยด้านบุคลากร ควรจัดอบรมระบบขนส่ งและรถร่ วมธนาธร
และจัดอบรม Microsoft Office ให้กบั พนักงาน เพื่อให้พนักงานใช้งานได้คล่องและลดการต่อต้าน
ระบบของพนักงาน ปั จจัยด้านระบบช่วยเหลือ ควรจัดหาคู่มือการใช้งานให้กบั พนักงาน โดยแยก
เป็ นของแต่ละฝ่ ายให้กบั พนักงานเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
ยุ ว พาพร พลเวี ยง (2550) ศึ ก ษาเรื่ อง “การประเมิ นการใช้โ ปรแกรมระบบบัญ ชี แยก
ประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ สตท.7(เชียงใหม่)” โดยศึกษาการประเมิน
และปัญหาของสหกรณ์ในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใน
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พื้ นที่ รับ ผิดชอบ สตท.7(เชี ย งใหม่ ) ผลการศึ ก ษาพบว่า สหกรณ์ ไ ด้รับ ประโยชน์ และมี ค วาม
พึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทมาก โปรแกรมช่ วยลดขั้นตอน ลดเวลา และ
ข้อผิดพลาดในการจัดทาบัญชี ของสหกรณ์ สามารถใช้ขอ้ มูลรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงิน
และรายงานต่าง ๆ จากโปรแกรมมาใช้ในการบริ หารงานของสหกรณ์ได้ดี การจัดทาบัญชีเรี ยบร้อย
เป็ นปั จจุบนั การออกรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ จากโปรแกรมได้
ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันต่อความต้องการของสหกรณ์ ปั ญหาในการใช้โปรแกรมส่ วนใหญ่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
ให้มีรายงานต่าง ที่เพิ่มเติม เช่น รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกเทียบกับปี ก่อน
การให้บริ การสาหรั บกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ มีบุคลากรคอยแนะนา แก้ไขปั ญหาและให้บริ การ
โปรแกรมยังไม่เพียงพอและข้าราชการควรมีความพร้อมในการให้คาแนะนาการใช้โปรแกรม
ภรัณยา เชื้อวรสถิตย์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาและปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนา
โปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป Express For Windows มาใช้ในธุ รกิ จเคมีเกษตรของบริ ษทั โค้วตงเซ้ง
จากัด” โดยศึกษาปั ญหาและปั จจัย ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express
for Windows มาใช้ในธุ รกิจเคมีเกษตรของบริ ษทั โค้วตงเซ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ได้มี
การนาโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express for Windows มาใช้ในแต่ละวงจรคือ วงจรรายได้ วงจร
ค่าใช้จ่า ย วงจรผลิ ต และวงจรบัญชี แยกประเภทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นโยบายการปฏิ บตั ิใ น
ระบบบัญชี จะมีการแบ่งงานตามระบบงานแต่ละโมดูล เน้นให้ผใู้ ช้งานมีความชานาญเฉพาะหน้าที่
มีการสอนงานแบบฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน(Training on the Job) เพื่อให้ผใู้ ช้งานโปรแกรมมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางาน
สุ พรรษา สุ ยะโรจน์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป BC
Account Version 5.5 Standard สาหรับงานสารสนเทศทางการบัญชีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ” โดย
ศึกษา ผลจากการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป BC Account Version 5.5 Standard สาหรับงานสารสนเทศ
ทางการบัญ ชี ข องเชี ย งใหม่ ไ นท์ซ าฟารี ผลการศึ ก ษาพบว่า โปรแกรมมี ค วามสามารถในการ
เชื่ อมโยงข้อมูล ของแต่ ละระบบงาน ส่ งผลทาให้การประยุก ต์ใช้โปรแกรมช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถ
บันทึกข้อมูลของวงจรรายการค้าต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ผูใ้ ช้สามารถบันทึก
ข้อ มู ล ด้า นรายได้ที่ มี รูป แบบที่ หลากหลายได้ บันทึ ก รายการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ รายงาน
สิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ชีวภาพ รวมทั้งจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามรู ปแบบบัญชีภาครัฐได้
ส่ วนทางด้านกระบวนการทางาน พบว่า ผูใ้ ช้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถลดขั้นตอน
การทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยต้นทุนจากการนาโปรแกรมมาใช้นอ้ ยกว่าต้นทุนที่คาดไว้
และทางด้านรายงานบริ หารจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมฯ สามารถจัดทารายงานได้หลากหลาย
รู ปแบบตามความต้องการของผูบ้ ริ หารในทุกวงจรรายการค้า เช่ น รายงานวิเคราะห์การขายแบบ

26

แจกแจงวันที่ และรายงานการรับเงินสาหรับรายงานด้านการขาย รายงานการซื้ อสิ นค้าแบบแจกแจง
ตามแผนก สาหรับรายงานด้านงบประมาณ รายงานรายการสิ นค้าแบบมี Serial Number สาหรับ
รายงานด้านสิ นทรัพย์ และงบแสดงฐานะทางการเงินสาหรับรายงานทางการเงิน
นิตยา มณีรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “การใช้ระบบบริ หารการคลังขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LASS) ในจังหวัดเชี ยงใหม่” โดยศึกษาการใช้ระบบบริ หารการ
คลังขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( e-LASS) ในจัง หวัดเชี ย งใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการใช้ระบบ e-LASS ทั้ง 5 ปั จจัยคือ ด้านบุคลากร
ด้านการจัดการและสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการของโปรแกรม
และด้านคู่มื อ อยู่ในระดับมากและมากที่ สุด ปั ญหาและอุป สรรคในการใช้ระบบ e-LASS ทั้ง 5
ปั จจัยดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลางและน้อยทุกด้าน
กรรณิการ์ มอญแก้ ว (2554) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีบี
ซี ที่ ส ถาบันวิจยั วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ ” โดยศึ ก ษาการประเมิ นผลการใช้
โปรแกรมส าเร็ จรู ป บัญชี บี ซี ที่ ส ถาบันวิจยั วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยใช้
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการประเมินคุ ณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ แนวคิดเกี่ ยวกับการประเมิน
คุ ณภาพของซอฟท์แวร์ คุ ณสมบัติของโปรแกรมทางการบัญชี ที่ดีและคุ ณสมบัติของโปรแกรม
ทางการบัญชีที่ไม่มีคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมมีระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งควบคุมการ
นาเข้าข้อมูล ควบคุมการประมวลผลและควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล มีการกาหนดรหัส
ผูใ้ ช้งาน หน้า จอโปรแกรมสวยงาม เข้าใจง่ าย วิธี ก ารนาเข้า ข้อมูล ในระบบท าได้ง่ายไม่ ยุ่ง ยาก
สามารถสร้างรายงานได้เองตามที่ตอ้ งการและสร้างแบบฟอร์ มให้ตรงกับเอกสารของสถาบันฯได้
การประมวลผลท าได้ถู กต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา โมดูลของระบบฯแต่ละโมดูลสามารถเชื่ อมโยง
ข้อมูลถึงกันได้ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกิจการ ช่วยลด
เวลาในการทางาน โปรแกรมใช้ระบบ Multi Document สามารถเปิ ดหลาย ๆ หน้าจอพร้อมกันได้
สามารถ Import/Export ข้อ มู ล ไปยัง โปรแกรมอื่ น ๆ ได้ โปรแกรมสามารถใช้ไ ด้ก ับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ทุกยี่ห้อและทุกรุ่ น โดยไม่เกิ ดปั ญหาการใช้งาน โปรแกรมแยกเป็ นแต่ละโมดูลอย่าง
ชัดเจน กระบวนการท างานในแต่ ละโมดูล แยกออกจากกันอย่างชัดเจนและโปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังของผูใ้ ช้งานแต่ละคนได้
วิทิดา เชยสวรรค์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟโปร ในงาน
สนเทศทางการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ” โดยศึกษาเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟ
โปรที่มหาวิทยาลัยพายัพ เชี ยงใหม่ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 6 แนวคิด คือ ระบบสารสนเทศทางการ
บัญ ชี การประเมิ นระบบสารสนเทศ การประเมิ น คุ ณลัก ษณะของซอฟท์แวร์ ที่ มี คุณ ภาพ การ
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ประเมิ นองค์ป ระกอบของคุ ณภาพซอฟท์แวร์ การประเมิ นเกณฑ์คุณ ภาพของซอฟท์แวร์ และ
แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมอินโฟโปร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้ความเข้าใจ
ในโปรแกรมอินโฟโปรอยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องจากผูป้ ฏิบตั ิงานทางานกับโปรแกรมนี้มากกว่า 7
ปี แต่มีความพึงพอใจด้านคุ ณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ ด้านองค์ประกอบคุ ณภาพของ
ซอฟท์แ วร์ และ เกณฑ์คุ ณ ภาพของซอฟท์แ วร์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ด้า นประโยชน์ ใ ช้ส อย
โปรแกรมไม่สามารถสร้างรายงานได้ตามที่ตอ้ งการที่เปลี่ยนแปลงของกิจการให้รองรับระบบงาน
ได้หลากหลาย และรองรั บ ธุ รกิ จในอนาคตได้ โปรแกรมไม่สามารถทางานและประมวลผลได้
รวดเร็ ว ด้า นความสามารถในการใช้งาน เรื่ องของ คู่ มือการใช้งานของโปรแกรมที่ตอ้ งมีค วาม
ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย บริ ษทั ควรมีการอบรมเบื้องต้นก่อนการใช้โปรแกรม และจัดอบรมแบบเต็ม
ระบบ บริ ษทั ควรปรับปรุ งในเรื่ องของเมนูช่วยเหลือในหน้าจอโปรแกรม มีขอ้ ความช่วยเหลือ แบบ
Html ที่อยู่บน อินเตอร์ เน็ต ให้ผใู้ ช้สามารถดูและพิมพ์ออกมาได้ทนั ที องค์ประกอบคุณภาพ
ซอฟท์แ วร์ บริ ษ ัท ควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานของซอฟท์แ วร์ ในด้า นประสิ ท ธิ ภาพคื อ
ปรั บ ปรุ ง โปรแกรมให้ ส ามารถท างานและประมวลผลได้ร วดเร็ ว และทัน เวล า ปรั บ ปรุ ง ให้
โปรแกรมสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแม้ว่าปริ มาณข้อมูลจะมีมากขึ้น และ ปรับปรุ ง
โปรแกรมให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริ มาณมาก โดยไม่กระทบความเร็ วในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผล ด้านเกณฑ์คุณภาพซอฟท์แวร์ บริ ษทั ควรปรับปรุ งในเกณฑ์ความยากง่ายใน
การนาเข้าข้อมูลและออกรายงาน ให้มีวธิ ีการนาเข้าข้อมูลในระบบทาได้ง่ายไม่ยุง่ ยาก สามารถสร้าง
รายงานเองได้ตามที่ตอ้ งการ และ สร้างฟอร์มให้ตรงกับเอกสารมหาวิทยาลัยได้ เกณฑ์ความกระชับ
ของ รหัสแหล่งที่มาให้โปรแกรมสามารถทางาน และประมวลผลได้รวดเร็ ว เกณฑ์ดา้ นปริ มาณของ
หน่วยความจาที่ใช้ ควรปรับปรุ งโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริ มาณมาก โดยไม่ส่งผล
ต่อความเร็ วในการบันทึ ก ข้อมูลและการประมวลผล และเกณฑ์คุ ณสมบัติที่ซอฟท์แวร์ สามารถ
เชื่ อมโยงจากองค์ประกอบไปยังข้อกาหนดความต้องการได้ โดยปรับปรุ งให้โปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังของผูใ้ ช้งานแต่ละคนได้
สุ ภาวดี เนตรสุ วรรณ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาการนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นมาใช้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัด ล าพูน” เพื่อศึก ษา
ปั ญหาการนาระบบบัญชี อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (e-LAAS) มาใช้กบั
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดลาพูน ใช้แนวคิดทฤษฎี 8 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ แนวคิดเกี่ ยวกับการประเมินองค์ประกอบของ
คุณภาพซอฟท์แวร์ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเกณฑ์ของคุณภาพซอฟท์แวร์ แนวคิดที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี แนวคิดงานพื้นฐานของโปรแกรม
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สาเร็ จรู ปทางการบัญชี ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และแนวคิดการจัดทาบัญชี ตามระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานระบบ
e-LAAS มีความรู ้ ความเข้าใจในระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย และ
ระบบบัญชี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก การประเมินคุณภาพของระบบ e-LAAS ในเรื่ องคุณลักษณะ
ของซอฟท์แ วร์ ที่ มี คุ ณภาพ
6 ด้า น โดยรวมมี ความพึ ง พอใจระดับ ปานกลาง โดยด้า น
ความสามารถในการบารุ งรักษา ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ อยู่ในระดับมาก ด้าน
ความน่ าเชื่ อถื อ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสามารถในการใช้งาน อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ด้า นประโยชน์ ใ ช้ส อย อยู่ใ นระดับ น้อย การประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบ e-LAAS ในเรื่ อ ง
องค์ป ระกอบคุ ณภาพของซอฟท์แวร์ 3 องค์ประกอบ โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง โดยด้า น
กระบวนการทางานของซอฟท์แวร์ และด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ อยูใ่ นระดับมาก
ด้านกระบวนการปรั บปรุ งซอฟท์แวร์ อยู่ในระดับปานกลาง การประเมิ นคุ ณภาพของระบบ
e-LAAS ในเรื่ อ งเกณฑ์ คุ ณ ภาพของซอฟท์แ วร์ 23 เกณฑ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
ประกอบด้วยความสอดคล้อง ความต้องการเบื้องต้นของซอฟท์แวร์ และซอฟท์แวร์ สามารถใช้งาน
ได้โ ดยไม่ ข้ ึ น กับ ฮาร์ ด แวร์ ยี่ ห้ อ ใด ยี่ ห้ อ หนึ่ ง ซอฟท์แ วร์ ส ามารถท างานได้โ ดยไม่ ข้ ึ น กับ
สภาพแวดล้อม ซอฟท์แวร์ สามารถแยกออกเป็ นระบบงานย่อยที่เป็ นอิสระต่อกัน การใช้รูปแบบ
การแทนข้อมู ล ที่เป็ นมาตรฐาน ความมัน่ ใจในการท างานอย่า งต่ อเนื่ องภายใต้เงื่ อนไขที่อาจ
ก่ อให้เกิ ดความผิดพลาดได้ การควบคุ มการเข้าถึ งตัวซอฟท์แวร์ ของระบบ e-LAAS และข้อมูล
คาอธิ บายการทางานของโปรแกรม คุณสมบัติที่ซอฟท์แวร์ ของระบบ e-LAAS สามารถเชื่อมโยง
จากองค์ประกอบไปยังข้อกาหนดความต้องการได้ ความถูกต้อง แม่นยา และการตรวจสอบการ
เข้า ถึ ง ตัว ซอฟท์ แ วร์ และข้อ มู ล อยู่ใ นระดับ มากและมากที่ สุ ด ความสมบู ร ณ์ มาตรฐานที่
โพรโตคอลและการเชื่อมต่อใช้ ความยากง่ายในการนาเข้าข้อมูลและออกรายงาน ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของซอฟท์แวร์ และความง่ายที่ผใู้ ช้มือใหม่จะเรี ยนรู้จนสามารถใช้ซอฟท์แวร์ ของระบบ
e-LAAS ได้ ความกระชับของ Source Code ปริ มาณของหน่วยความจาที่ใช้ ความสามารถขยาย
ระบบงานของซอฟท์แวร์ ของระบบ e-LAAS ความยากง่ายที่ระบบ e-LAAS สามารถเข้าใจได้
ความสามารถที่ซอฟท์แวร์ ของระบบ e-LAAS จะจัดการการใช้งานของตนเอง หรื อสามารถระบุ
ความผิดพลาดได้ ความยากง่ายในการจัดเตรี ยมระบบ เพื่อให้ซอฟท์แวร์ ของระบบ e-LAAS
สามารถทางานได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด

