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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันการท�าบัญชีเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เนื่องจากมีการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีเข้า
มาช่วยในการจัดท�าบัญชีมากขึ้น ช่วยให้กิจการสามารถท�าบัญชีได้ทันตามก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้มากขึ้น โดยการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปในการจัดท�าบัญชี สามารถช่วยได้ตั้งแต่ขั้นของการบันทึกรายการในสมุดรายวัน ไปจนกระทั่งถึงการออกรายงานทางการเงิน 
และยงัสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้จากโปรแกรมส�าเรจ็รปูมาใช้ในการวเิคราะห์ด้านอืน่ๆ อกีด้วย ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าการจดัท�าบญัชด้ีวยโปรแกรม
ส�าเร็จรูปเป็นการช่วยให้นักบัญชีท�างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และผู้บริหารกิจการสามารถตัดสินใจในการบริหารได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

Abstract

Nowaday, doing a financial account is easy comparing to the past. An Accounting Software can help a company 
to process an account in time by applying an Accounting Software from daily bookkeeping to prepare a financial report. In 
addition, they can use database from an Accounting Software to analyze for the other purposes. Therefore, an Accounting 
Software can help an accountant to make a financial report and decision making for the executive can be easier and faster. 

บทน�า

ข้อมลูทางการบญัชมีคีวามส�าคญัในการให้ข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจด�าเนนิงานทางธรุกจิ ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการท�างานของผูบ้รหิาร
กิจการ รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของกิจการ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และหน่วยงานราชการต่างๆ โดย
ข้อมลูทางการบญัชจีะถกูน�าเสนอออกมา เพือ่ให้ทราบถงึผลการด�าเนนิงานและสถานะทางการเงนิของกจิการว่ามฐีานะการเงนิเป็นอย่างไร 
ซึง่จะน�าเสนอออกมาในรปูของ “งบการเงนิ” โดยผูใ้ช้ข้อมลูสามารถน�างบการเงนิดงักล่าวไปใช้ในการวเิคราะห์ต่างๆ ได้อกีมากมาย โดย
ผูท้ีต้่องการใช้ประโยชน์จากข้อมลูทางการเงนิมคีวามจ�าเป็นจะต้องรูจ้กัและเข้าใจข้อมลูดงักล่าวด้วย เพือ่จะได้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การพฒันาทางด้านบญัชขีึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ เนือ่งจากความต้องการในการใช้งานข้อมลูทางการบญัชมีคีวาม
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การจัดท�าบัญชีก็ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้ โดยจะสังเกตได้จากรูปแบบของการน�า
เสนองบการเงินในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงบการเงินบางงบก็มีการน�าเสนอในหลากหลายรูปแบบหรือมิติ เพื่อ
สนองตอบความต้องการในการใช้งานให้ได้มากที่สุด 

การจัดท�าบัญชีเป็นเครื่องมือวัดความส�าเร็จของการท�าธุรกิจ เนื่องจากการท�าบัญชีจะท�าให้สามารถทราบผลการด�าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจของกิจการได้ โดยการจัดท�าบัญชีจะมีการบันทึกรายการค้าต่างๆ ของกิจการ และน�าข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดท�าเป็นรายงานทางการเงิน ได้แก่ 

l งบแสดงฐานะการเงิน ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด โดยจะท�าให้ทราบถึงมูลค่า
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของกิจการ 

l งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ช่วยให้ทราบผลการด�าเนินงานของกิจการว่ามีผลก�าไรหรือขาดทุน 
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	 l งบกระแสเงินสด แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสดว่ามีเงินสดรับ หรือจ่า ยจากแหล่งใดมากกว่ากัน  
โดยแบ่งเป็น 3 แหล่ง ได้แก่ กิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
และกิจกรรมจัดหาเงิน

นอกจากงบการเงินทั้ง 3 งบที่กล่าวมาแล้ว ข้อมูล
ทางการเงินต่างๆ ยังสามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินงานของกิจการในรูปแบบของการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน เพื่อวัดผลการด�าเนินงานของกิจการ เช่น การวัด
สภาพคล่องของธุรกิจ การวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ การ
วัดความสามารถในการช�าระหนี้ และการวัดความสามารถใน
การท�าก�าไรของธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้น เมื่อกิจการสามารถ
น�าข้อมูลจากรายงานทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินแล้ว ยังสามารถน�าข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาเป็น
เครื่องมือในการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ด้วย 
เพราะข้อมลูจากการวเิคราะห์จะท�าให้ผูบ้รหิารสามารถน�าไปใช้ใน
การพยากรณ์เหตกุารณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
จากประโยชน์ที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีกิจการจ�านวนมากที่น�าข้อมูล
ทางการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนก�าไรและควบคุม
ค่าใช้จ่ายของกิจการ รวมถึงการน�าข้อมูลทางการเงินไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการวางแผนภาษี เพื่อให้กิจการเสียภาษีได้อย่างถูก
ต้องและประหยัดมากที่สุด

วิวัฒนาการการบัญชีไทย

การจัดท�าบัญชีในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
โดยในเบื้องต้นการท�าบัญชียังไม่ได้รับความนิยมมากนัก มี
เพียงแค่การท�าบัญชีเงินสดเพื่อให้ทราบถึงการคงอยู่ของเงินสด
เท่านั้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการ
แบ่งการท�าบัญชีเป็นหมวดหมู ่ส�าหรับการบันทึกเงินพระคลัง 
ส่วนการเรียนวิชาการบัญชีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกไม่ใช่ 
การท�าบญัชตีามหลกัการบญัชคีูท่ีแ่ท้จรงิ แต่เป็นการท�าบญัชเีกีย่ว
กับการเงินเท่านั้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตั้งโรงเรียน
พณิชยการขึ้น 2 แห่ง คือ โรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา 
และโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้า โดยมีการสอนระบบการบัญชี
คู่เป็นครั้งแรก โดยมีการใช้บัญชีเพียง 3 เล่ม ได้แก่ สมดุรายวนั 
สมดุบญัชเีงนิสด และสมดุแยกประเภท และในปี 2481 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดตั้งคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีขึ้น 

การท�าบัญชีที่คุ้นเคยกันในยุคสมัยปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่
การจัดท�าบัญชีด้วยระบบมือ ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและ 
มีหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึก

รายการในสมุดรายวัน การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป การรวบรวมข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดท�างบ
ทดลองและจัดท�างบการเงินต่อไป โดยนักบัญชีทั้งหลายจะคุ้น
เคยกับการวิเคราะห์เดบิต เครดิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักส�าหรับ
การท�าบัญชี ต่อมาจึงได้มีการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัด
ท�าบัญชีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่คุ้นเคย
กันโดยทั่วไป คือ โปรแกรมสเปรดชีทมาช่วยในการจัดท�าบัญชี  
ซึ่งท�าให้การจัดท�าบัญชีท�าได้ง ่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู ้ที่
จะใช้โปรแกรมสเปรดชีทมาใช้ในการจัดท�าบัญชีได้ก็ต้องมี 
พื้นฐานความรู้บัญชีค่อนข้างมาก จึงมีการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชีเข้ามาช่วยในส่วนนี้แทน ซึ่งผู ้ที่จะใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบญัชอีาจจะไม่ต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการบญัชี
มากนกักส็ามารถใช้งานโปรแกรมได้ เพราะโปรแกรมมกีารท�างาน
ให้อัตโนมัติเกือบจะทุกระบบงาน

กระบวนการจัดท�าบัญชี

	 การท�าบัญชีด้วยระบบมือ
 การท�าบัญชีในยุคแรกเริ่มจะเป็นการจัดท�าบัญชีด้วย
ระบบมือ ซึ่งมีขั้นตอนการท�างานที่ยุ่งยากพอสมควร โดยขั้นตอน
การท�างานประกอบด้วย 
 1. การรวบรวมเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี พนักงาน
บัญชีจะต้องรวบรวมเอกสารทางการบัญชีทั้งหมด เพื่อน�ามาเป็น
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบก�ากับสินค้า ใบเสร็จรับ
เงิน เป็นต้น
 2. การบั นทึ ก ร ายการ ในสมุ ดบั นทึ ก ร ายการ 
ขั้นต้น พนักงานบัญชีจะน�าเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 
ที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด มาบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นซึ่งมีหลายเล่ม ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย  
สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และสมุดรายวันทั่วไป  
ดังนั้น พนักงานบัญชีจ�าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
ด้วย นอกจากนั้น หากกิจการมีรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวน
มาก ก็จะท�าให้การบันทึกรายการค้าใช้เวลาค่อนข้างมาก และ
รายการค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนเดิมท�าให้พนักงานบัญชี
มีการท�างานที่ซ�้าซ้อน
 3. การผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไป
ยงับญัชแียกประเภททัว่ไป โดยการท�างานในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอน
การท�างานทีใ่ช้เวลาค่อนข้างมากและยงัอาจเกดิความผดิพลาดได้
ค่อนข้างสูง 
 4. การรวบรวมข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทเพื่อ
จัดท�างบทดลอง หลังจากได้มีการผ่านรายการไปยังบัญชี 



Executive Journal124

แยกประเภทแล้ว พนักงานบัญชีจะต้องเก็บรวบรวมยอดของบัญชี
แยกประเภททั้งหมด เพื่อน�ามาจัดท�างบทดลอง โดยการจัดท�า 
งบทดลองเป็นเพยีงการตรวจสอบว่ามกีารบนัทกึรายการตามหลกั
การบัญชีคู่ถูกต้องเท่านั้น
 5. การจดัท�ารายงานทางการเงนิ ซึง่ประกอบด้วยงบก�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกระแสเงนิสด และงบ
อืน่ๆ ซึง่โดยปกตกิารจดัท�าบญัชด้ีวยระบบมอืจะมกีารสรปุยอดเพือ่
จัดท�ารายงานทางการเงินเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 
 จากขัน้ตอนการจดัท�าบญัชด้ีวยระบบมอืทีม่คีวามยุง่ยาก
และซับซ้อน ท�าให้กิจการต่างๆ มีการปรับตัวในการจัดท�าบัญชี 
มีการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดท�าบัญชีมากขึ้น โดย
กิจการส่วนหนึ่งนิยมใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี เพื่อช่วย
ในการจดัท�าบญัชซีึง่จะเหน็ได้ว่าการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีท�าให้การจัดท�าบัญชีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น 

การท�าบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 ปัจจุบันการจัดท�าบัญชีโดยส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้การ
ท�าบัญชีด้วยระบบมือมากนัก เพราะใช้เวลาในการท�าบัญชี
ค่อนข้างมาก ท�าให้พนักงานบัญชีต้องท�างานกันทั้งวันโดย
เฉพาะช่วงการปิดบัญชีที่ต้องจัดท�ารายงานทางการเงินเพื่อยื่น 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งท�าให้เกิดการปิดงบการเงิน
ไม่ทันตามเวลาที่เราคุ้นเคยกัน ดังนั้น กิจการโดยส่วนใหญ่จึง 

มีการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดท�าบัญชี โดยมีการ
ใช้โปรแกรมสเปรดชีทที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
กิจการได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ 
เช่น ใบก�ากับภาษี จัดท�าใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น รวมถึงการจัด
ท�าสต็อกสินค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน บัญชีแยก
ประเภท การเรยีกดงูบทดลอง และรายงานทางการเงนิ แต่อย่างไร 
ก็ตามการใช้โปรแกรมสเปรดชีทในการท�าบัญชีนั้น พนักงาน
บัญชีหรือผู ้พัฒนาระบบจะต้องมีความสามารถในการใช้โปร
แกรมสเปรดชีท และมีความรู ้ เกี่ยวกับหลักการบัญชีค ่อน
ข้างมาก แต่การใช้โปรแกรมสเปรดชีทในการจัดท�าบัญชี 
ก็มีข้อจ�ากัดค่อนข้างมาก เนื่องจากหากระบบบัญชีของกิจการมี
การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องพัฒนาระบบกันใหม่ และจากข้อ
จ�ากดัของการใช้โปรแกรมสเปรดชทีในการจดัท�าบญัช ีจงึมกีารน�า
โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชมีาใช้ในการจดัท�าบญัชมีากขึน้ ซึง่
เป็นอกีทางเลอืกส�าหรบัการจดัท�าบญัชด้ีวยคอมพวิเตอร์ เนือ่งจาก
การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี ผู้ใช้งานอาจไม่ต้องมี
ความรู้ทางการบัญชีมากนัก เพราะบริษัทที่มีการพัฒนาโปรแกรม
ส�าเรจ็รปูออกมาจ�าหน่ายจะพยายามพฒันาให้โปรแกรมของตนเอง
มีความสามารถในการท�างานที่ครบถ้วน และด้วยคอมพิวเตอร์มี
ความง่ายในการท�างานมากทีส่ดุ เพือ่ให้ผูท้ีจ่ะเลอืกใช้งานให้ความ
สนใจและต้องการเลือกใช้โปรแกรมของบริษัทมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่างระหว่างการจัดท�าบัญชีด้วยระบบมือและโปรแกรมส�าเร็จรูป

รายการ การจัดท�าบัญชีด้วยมือ การจัดท�าบัญชีด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

แหล่งข้อมูลประกอบการลงบัญชี เอกสาร/หลักฐานประกอบรายการค้า ข้อมูลที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท�า
โดยโปรแกรม เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
และข้อมูลที่น�าเข้าจากเอกสารประกอบรายการ

สมุดบันทึกรายการขั้นต้น  
และการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
และสมุดรายวันเฉพาะ

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในแฟ้ม
ข้อมูลรายการเคลื่อนไหว (Transaction File)

สมุดบัญชีแยกประเภท  
และการบันทึกผ่านรายการ

ผ่านรายการจากสมุดรายวันทุกเล่ม 
ไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไป 
และบัญชีแยกประเภทย่อย

แฟ้มข้อมูลหลักของโปรแกรม (Master File) 
เช่น แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้า
โดยท�าการ Update ใหม่เมื่อต้องการทราบข้อมูล

การประมวลผลรายการ ประมวลผลรายการทั้งหมดด้วยมือ 
ใช้เวลามาก และมีโอกาสผิดพลาดสูง

ประมวลผลแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ใช้เวลาน้อย และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน มีเอกสารเป็นจ�านวนมาก ต้องใช้สถานที่เก็บ
จ�านวนมาก ยากต่อการค้นหา

เอกสารถูกเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย และสะดวก
ต่อการค้นหา
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 ในบทความนี้จะเน้นการจัดท�าบัญชีด้วยโปรแกรม
ส�าเร็จรูป เนื่องจากในปัจจุบันกิจการส่วนใหญ่มีการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปในการท�าบัญชีมากขึ้น และมีบริษัทผู ้ผลิตโปรแกรม
ส�าเร็จรูปได้ท�าการคิดค้นและประยุกต์โปรแกรมให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีมีหลากหลายขนาด ซึ่งมีราคาเริ่มต้น 
ในการซื้อโปรแกรมตั้งแต่ราคาหลักพันถึงหลักล้าน โปรแกรม
ที่มีขนาดต่างกันก็จะมีลักษณะการท�างานที่แตกต่างกันไป  
แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีทุกโปรแกรม  
จะมแีนวคดิในการท�าบญัชเีหมอืนกนัทัง้หมด ซึง่จะมกีารจดัท�างาน
ได้โดยอัตโนมัติ โดยจะต้องมีขั้นตอนการท�างาน ดังนี้
 1. การจัดเตรียมฐานข้อมูลแต่ละระบบ 
 2. การบันทึกยอดยกมาของแต่ละระบบ 
 3. การบันทึกเอกสารรายการค้า 
 4. การปิดบัญชีและการจัดท�ารายงานทางการเงิน

การเลือกซื้อโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี 

 เมื่อกิจการมีความต้องการจัดหาโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชีมาใช้งานในบริษัท บริษัทมีแนวทางในการจัดหา
โปรแกรมส�าเร็จรูปได้ 2 วิธีการ คือ 
 1. การพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปเองหรือการว่าจ้าง
บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมท�าการผลิตโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้นจะมีต้นทุนในการพัฒนาที่ค่อนข้างสูง ใช้เวลาในการ
พฒันาโปรแกรมเป็นระยะเวลาค่อนข้างมาก แต่มคีวามสอดคล้อง
กับการท�างานของกิจการมาก 
 2. โปรแกรมส�าเร็จประเภท Package เป็นโปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทีม่วีางขายตามท้องตลาดโดยทัว่ไป กจิการสามารถเลอืก
ซื้อโปรแกรมส�าเร็จรูปได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ 
โดยโปรแกรมประเภทนีม้ค่ีาใช้จ่ายในการจดัซือ้มาใช้งานไม่สงูนกั 
เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมท�าการผลิตโปรแกรมโดยมองจาก
ภาพรวมของธุรกิจและผลิตโปรแกรมขึ้นมาเพื่อรองรับการท�างาน
ของธุรกิจประเภทนั้นๆ และสามารถขายให้กับกิจการที่มีความ
ต้องการใช้ได้จ�านวนมาก เมื่อกิจการซื้อโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้
งานกิจการสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที แต่ข้อด้อยของโปรแกรม
ประเภทนี ้คอื คณุสมบตัขิองโปรแกรมอาจจะไม่สามารถตอบสนอง
กับความต้องการในการใช้งานของกิจการได้อย่างครบถ้วนเมื่อ
กจิการตดัสนิใจซือ้โปรแกรมส�าเรจ็รปูมาใช้งาน กจิการต้องท�าการ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของโปรแกรม ต้องเลือกโปรแกรมให้
เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ และสามารถรองรบัการขยายตวัของ

ธุรกิจได้ด้วย โดยวัตถุประสงค์หลักของการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชี คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�าบัญชี ช่วย
ให้การจัดท�าบัญชีมีความรวดเร็ว สามารถประหยัดก�าลังคน และ
ก�าลังทรัพย์ของกิจการด้วย นอกจากนั้นปัจจัยในการเลือกซื้อ
โปรแกรมส�าเร็จรูปที่กิจการควรค�านึงถึง มีหลายประการ เช่น 
 - ราคาของโปรแกรม กจิการต้องค�านงึถงึงบประมาณ
ในการจัดซื้อโปรแกรม โดยการซื้อโปรแกรมนั้นจะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการในการใช้งาน ไม่ซื้อโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และ
ราคาสูงเกินความจ�าเป็น 
 - คุณสมบัติของโปรแกรมต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ และสามารถรองรับการท�างานในอนาคตของ
กิจการเมื่อมีการเจริญเติบโต รวมถึงสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วย
 - ความเรว็ในการท�างานของโปรแกรม เนือ่งจากการ
ท�างานด้านบัญชีจะมีจ�านวนข้อมูลเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการ
ท�างาน 
 - วธิกีารใช้งานโปรแกรมกจิการควรเลอืกโปรแกรมที่
มีวิธีการใช้งานที่ง่าย รูปแบบบการท�างานที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
 - โปรแกรมส�าเร็จรูปที่เลือกใช้ ควรมีระบบการ
ท�างานครบทุกระบบ และทุกระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ซึ่งกันและกันได้ โดยโปรแกรมที่กิจการเลือกใช้อาจจะมีระบบ
มากกว่าทีก่จิการต้องการใช้ในปัจจบุนั แต่อย่างไรกต็ามเมือ่กจิการ
มีการขยายตัว อาจมีความจ�าเป็นต้องใช้ระบบการท�างานอื่นๆ 
เพิ่มเติม ดังนั้น หากการเลือกซื้อโปรแกรมไม่ได้วางแผนส�าหรับ
การขยายตวั อาจต้องเปลีย่นโปรแกรมส�าเรจ็รปูในอนาคตกเ็ป็นได้ 
 - โปรแกรมควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
ค�านงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้อง เช่น การเปลีย่นแปลงมาตรฐาน
รายงานทางการเงินของประเทศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวน
มากในปี 2553 นี้ 
 - โปรแกรมส�าเร็จรูปที่ดี ควรมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่รัดกุม 
 - การท�างานบนระบบ LAN หรือ Stand alone หรือ
การท�างานบนระบบ Web base
 - ความถูกต้องของหลักการบัญชี และรายงาน
ทางการเงินของโปรแกรม
 - คณุสมบตัขิองผูจ้�าหน่ายโปรแกรม ว่ามคีวามน่าเชือ่
ถือมากน้อยเพียงใด รวมถึงการบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือ 
 นอกจากนัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้โปรแกรมส�าเรจ็รปู
ทางการบญัช ีบคุคลทีค่วรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ ไม่ใช่เพยีง
แค่พนักงานฝ่ายบัญชีเท่านั้น แต่ยังต้องให้บุคลากรในส่วนงาน
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมด้วย และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะให้ผู้บริหารมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผู้ต้องวางแผนเกี่ยวกับการเงินของกิจการด้วย

นอกจากหลกัในการเลอืกซือ้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชทีีก่ล่าวมาแล้ว กจิการจ�าเป็นต้องศกึษาชนดิของโปรแกรมส�าเรจ็รปู
ทางการบัญชีที่สามารถน�ามาใช้ในการบันทึกรายการค้าตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 89 ซึ่งได้ก�าหนดว่าโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชีมี 4 ชนิด ที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

คุณสมบัติ ชนิด	ก ชนิด	ข ชนิด	ค ชนิด	ง

1. เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูล และโอนเข้าบัญชีแยกประเภทแล้ว จะ
แก้ไขรายการนั้นๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการ
ปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี

P P P P

2. เป็นโปรแกรมที่ช่วยไม่ให้หลีกเลี่ยงภาษี P P P P

3. เป็นโปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ P P P P

4. เป็นโปรแกรมที่การบันทึกรายการเป็นไปตามระบบบัญชีคู่ P P P P

5.  - เป็นโปรแกรมที่มีระบบซอฟต์แวร์ในระบบงานที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
    - ระบบซอฟต์แวร์ต้องโอนเข้าระบบบัญชีแยกประเภทได้โดยตรง

-

-

บางระบบ

P

ทุกระบบ

P

ทุกระบบ

P

6. มีการแจ้งรหัสผ่านต่อกรมสรรพากร เพื่อให้สามารถผ่าน 
ระบบรักษาความปลอดภัยได้ โดยให้ใส่ซองปิดผนึก  
ซึ่งกรมสรรพากรจะไม่เปิด เว้นแต่จะเปิดต่อหน้าผู้ประกอบการ

- - - P

บทสรุป 

 การจดัท�าบญัชใีนปัจจบุนั คงกล่าวได้ว่ามกีจิการจ�านวน
ไม่มากนักที่ยังคงใช้การบันทึกบัญชีด้วยระบบเดิมๆ เนื่องจาก 
การท�าบัญชีด้วยระบบมือใช้เวลาในการท�าบัญชีค่อนข้างนาน  
ผู้บริหารกิจการได้รับข้อมูลรายงานทางการเงินล่าช้า อาจท�าให้
กิจการไม่สามารถตัดสินใจในการบริหารได้ทันท่วงที หรือตัดสิน
ใจผิดพลาดได้ ดังนั้น ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน 
ที่ค่อนข้างรุนแรงกิจการโดยส่วนใหญ่จึงมีการน�าคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการจัดท�าบัญชีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม 
สเปรดชีท หรือโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งเป็นที่แน่นอน
ว่าการน�าคอมพวิเตอร์มาใช้ช่วยให้การจดัท�าบญัชจีะช่วยให้การท�า
บญัชเีป็นเรือ่งทีง่่ายขึน้ สามารถลดระยะเวลาในการจดัท�าบญัชลีง
ได้ รวมถึงการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ท�าให้ผู้บริหารสามารถ
ตดัสนิใจได้อย่างถกูต้องและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ โดยการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชี บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมจะมีการคิดค้นและ
พฒันาเพือ่ให้โปรแกรมใช้งานได้ง่ายและตอบสนอบความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้มากที่สุด 
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