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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันมีการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท�าบัญชีมากยิ่งขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	หรือโปรแกรมสเปรดชีต
ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ	 ช่วยให้การจัดท�าบัญชีง่ายขึ้น	 การน�าโปรแกรมสเปรดชีตมาจัดท�าบัญชีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น	
เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	ในส�านักงานอยู่แล้ว	ดังนั้น	การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตกับงานบัญชี	
จงึไม่ท�าให้มต้ีนทนุสงูขึน้	อกีทัง้ยงัสามารถใช้งบการเงนิทีไ่ด้จากการใช้โปรแกรมสเปรดชตียืน่ต่อกรมสรรพากรได้อกีด้วย	การท�าบญัชด้ีวย
โปรแกรมสเปรดชีตสามารถท�าได้ครบทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การบันทึกรายการในสมุดรายวัน	ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท	งบทดลอง	
และงบการเงิน	อีกทั้งยังสามารถน�าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินได้อีกด้วย

Abstract

	 Today,	computer	has	involved	in	facilitating	accounting	works,	either	in	the	forun	of	accounting	software	packages	
or	spreadsheet	program.	Using	spreadsheet	program	in	accounting	become	more	popular	due	mainly	to	the	use	of	Microsoft	
Office	applications	in	most	firms	that	does	not	lead	to	high	costs.	The	financial	statement	generated	from	the	spreadsheet	
program	can	also	be	submited	to	the	Department	of	Revenue.	Using	spreadsheet	program	in	accounting	covers	all		steps	
from	entries	journal,	general	ledger,	trial	balance,	and	financial	statements.	The	information	from	spreadsheet	can	be	
applied	to	the	financial	statement	analysis	as	well.

บทน�ำ

	 การท�าบัญชีในยุคเริ่มแรกเป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก	 เนื่องจากแต่เดิมเป็นการจัดท�าด้วยระบบมือ	 ซึ่งมี
กระบวนการท�าบัญชีที่ค่อนข้างซ�้าซ้อน	โดยเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ	เพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี	น�าเอกสารมาวิเคราะห์
และบนัทกึรายการในสมดุรายวนั	ผ่านรายการจากสมดุรายวนัไปยงับญัชแียกประเภท	เกบ็ยอดจากบญัชแียกประเภทเพือ่จดัท�างบทดลอง	
และการออกรายงานทางการเงิน	ทั้งงบก�าไรขาดทุน	และงบดุล	รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน	ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวทั้งหมดใช้เวลาใน
การจัดท�าค่อนข้างนาน	ท�าให้การท�างานทางด้านบัญชีเป็นงานที่ยุ่งยากและน่าเบื่อ	แต่ในปัจจุบันการท�างานด้านบัญชีไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่ง
ยากและน่าเบื่อเหมือนเดิมอีกต่อไป	 เนื่องจากในปัจจุบันมีการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท�างานมากขึ้น	ซึ่งมีความหลากหลายรูป
แบบไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการท�าบัญชี	 ซึ่งมีบริษัทที่ผลิตโปรแกรมส�าเร็จรูปหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน
ของผู้บริโภค	 นอกจากนั้น	 ยังมีการน�าโปรแกรมสเปรดชีตมาช่วยในการจัดท�าบัญชีโดยผู้ใช้จะพัฒนาโปรแกรมสเปรดชีตให้เป็นไปตาม
ความต้องการใช้งานของตนเอง	แต่อย่างไรก็ตามพนักงานบัญชียังคงต้องมีความรู้พื้นฐานในงานด้านบัญชีบ้าง	เพื่อให้การท�างานเป็นไป
ได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น	
	 ดงันัน้	บทความนีจ้ะกล่าวถงึการจดัท�าบญัชใีนยคุปัจจบุนัทีห่น่วยงานจ�านวนมากนยิมประยกุต์ใช้โปรแกรมสเปรดชตีขึน้มาใช้เอง	
ซึง่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รหิารได้อย่างครบถ้วน	อกีทัง้ยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีได้อีกด้วย	โดยโปรแกรมสเปรดชีตที่จะขอน�ามายกเป็นตัวอย่างในบทความนี้	ได้แก่	โปรแกรม	Microsoft	Excel	ซึ่งได้รับความนิยม
ในการใช้งานค่อนข้างมาก	
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ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

	 โปรแกรม	Microsoft	Excel	 เป็นโปรแกรมในกลุ่มของ	
Microsoft	Office	 และยังมีโปรแกรมอื่นๆ	 ที่คุ้นเคยกัน	 ได้แก่	
Microsoft	Word	 ซึ่งเหมาะกับการจัดท�าเอกสาร	Microsoft	
PowerPoint	ซึง่เหมาะกบัการน�าเสนองาน	โดยโปรแกรม	Microsoft	
Excel	เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต	(Spreadsheet)	ที่มีความ
สามารถในการน�าข้อมูลมาค�านวณ	 ไม่ว่าจะเป็นการค�านวณตาม
สตูรคณติศาสตร์พืน้ฐานหรอืสตูรทางการเงนิทีม่คีวามซบัซ้อนมาก
ขึ้น	เนื่องจากโปรแกรม	Microsoft	Excel	มีฟังก์ชันต่างๆ	ให้เลือก
ใช้มากมาย	 และเป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีตที่มีลักษณะเป็น
ตาราง	2	มิติ	คือ	มีแถวแนวตั้งเรียกว่า	“คอลัมน์”	(Column)	และ
บรรทดัแนวนอน	เรยีกว่า	“แถว”	(Row)	จดุตดัระหว่างคอลมัน์และ
แถว	เรียกว่า	“เซลล์”	(Cell)	โดยแต่ละเซลล์สามารถคีย์ข้อมูลได้
หลายชนิด	ได้แก่	ตัวอักษร	ตัวเลข	สูตร	และข้อมูลประเภทวันที่
และเวลา	โดยจากโครงสร้าง	Worksheet	ของ	Microsoft	Excel	ที่
ประกอบด้วยเซลล์จ�านวนมาก	 ท�าให้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้
ส�าหรับการออกเอกสารต่างๆ	ของระบบบัญชีได้อีกมากมาย	เช่น	
ใบขอซื้อ	ใบสั่งซื้อ	ใบเสร็จรับเงิน	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน	และเอก
สารอื่นๆ	

ควำมเป็นมำของกำรประยุกต์ ใช้โปรแกรมสเปรดชีตในกำรจัดท�ำ

บัญชี

	 โปรแกรมสเปรดชีตเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการท�างาน
เกี่ยวกับตาราง	 การค�านวณ	 อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง	Cell	หรือระหว่าง	Worksheet	ได้	ซึ่งเหมาะกับการน�ามา
ประยกุต์ใช้กบังานบญัชเีนือ่งจากการท�างานด้านบญัชจีะต้องมกีาร
เชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกนัและกนั	เช่น	การเชือ่มโยงข้อมลูระหว่าง
สมดุรายวนัและบญัชแียกประเภทเป็นต้น	ดงันัน้	นกับญัชทีีม่คีวาม
รู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสเปรดชีตจึงประยุกต์	
ใช้โปรแกรมสเปรดชีตกับงานบัญชีหลากหลายด้าน	 ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัท�างบประมาณ	การวเิคราะห์งบการเงนิ	หรอืการจดัท�า
บัญชีโดยทั่วไป	 ซึ่งประกอบด้วยการบันทึกรายการในสมุดรายวัน	
การจัดท�าบัญชีแยกประเภท	การจัดท�างบทดลอง	และการจัดท�า
งบการเงินและงบกระแสเงินสด	
	 นอกจากนั้น	 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	 เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ฉบับที่	89)	 เรื่อง	ก�าหนดแบบหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท�ารายงาน	 การลงรายการในรายงาน	
การเก็บใบก�ากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลง
รายงานภาษีซื้อ	ตามมาตรา	87	และมาตร	87/3	วรรคสอง	แห่ง
ประมวลรัษฎากร	โดยข้อก�าหนดข้อ	10	ความตอนหนึ่งว่า	“การ
ลงรายการในรายงานภาษขีาย	รายงานภาษซีือ้...	ให้เขยีนด้วยหมกึ	

หรือใช้วิธีพิมพ์	หรือจัดท�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์...	การพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด	 การพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป
สเปรดชีต	(Spreadsheet)	เช่น	LOTUS	หรือ	EXCEL	หรือโปรแกรม
ส�าเร็จรูปที่มีลักษณะท�านองเดียวกัน”	ข้อก�าหนดข้างต้นท�าให้การ
ท�าบญัชด้ีวยโปรแกรมสเปรดชตีได้รบัความนยิมมากขึน้และเป็นที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย	 ธุรกิจจ�านวนมากหันมาใช้โปรแกรม
สเปรดชีตในการจัดท�าบัญชี	 เพราะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดหาโปรแกรมส�าเร็จรูปที่มีราคาสูงมาใช้งาน	นอกจากนั้น	
การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการท�าบัญชียังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รหิารกจิการได้อย่างถกูต้องตรงความต้องการ
อกีด้วย	และข้อดอีกีประการหนึ่งของการใช้โปรแกรมสเปรดชตีใน
การท�าบัญชี	 คือ	 กิจการสามารถน�าผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมมา
ใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้อีก

ขั้นตอนกำรท�ำบัญชีด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

	 การใช้โปรแกรมสเปรดชตีในการจดัท�าบญัชมีขีัน้ตอนการ
ท�างานที่คล้ายคลึงกับการจัดท�าบัญชีด้วยระบบเดิม	 โดยจะมีการ
เก็บข้อมูลของรายการผ่านบัญชีทั้งหมดไว้ในแฟ้มข้อมูลรายการ
ผ่านบัญชี	ไม่มีการแยกข้อมูลออกเป็นแฟ้มย่อย	ๆ 	เหมือนกับการ
ท�าบัญชีด้วยระบบเดิมที่แยกเป็นสมุดรายวันแต่ละเล่ม	 อย่างไร
ก็ตาม	 หากกิจการต้องการดูข้อมูลโดยแยกตามสมุดรายวัน	 ก็
สามารถเรยีกดไูด้จากแฟ้มข้อมลูรายการผ่านบญัชโีดยใช้ค�าสัง่ของ
การจัดเรียงข้อมูลตามรหัสของสมุดรายวันขั้นต้นที่ต้องการได้
	 ขั้นตอนในการท�างานเริ่มต้นจากกิจการต้องก�าหนดว่า
ต้องการแยกสมุดบันทึกรายการขั้นต้นออกเป็นกี่เล่ม	ซึ่งส่วนใหญ่
จะแบ่งเป็น	5	เล่ม	ได้แก่	สมุดรายวันขาย	สมุดรายวันซื้อ	สมุด
เงนิสดรบั	สมดุเงนิสดจ่าย	และสมดุรายวนัทัว่ไป	นอกจากนัน้ต้อง
มีการก�าหนดผังบัญชีส�าหรับการบันทึกรายการก่อน	เพราะว่าการ
จัดท�าบัญชีด้วยโปรแกรมสเปรดชีตจะเป็นการท�าบัญชีที่ประยุกต์
จากการท�าบัญชีด้วยระบบมือ	ดังนั้น	จะพยายามลดขั้นตอนของ
การคีย์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้	
ซึง่ถ้าหากมกีารก�าหนดผงับญัชไีว้เบือ้งต้นแล้ว	เมือ่ต้องการบนัทกึ
รายการค้าก็จะใช้การดึงข้อมูลจากผังบัญชีมาบันทึกแทนการคีย์
ข้อมลูเอง	เมือ่ท�าการก�าหนดประเภทสมดุรายวนั	และผงับญัชแีล้ว	
ก็สามารถบันทึกรายการค้าได้ทันที	 และสามารถเรียกดูรายงาน	
ต่างๆ	ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูรายงานข้อมูล	ซึ่งสามารถเรียกดู
ได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 การเรียงตามวันที	่ เรียงตามประเภทสมุด	
เรียงตามเลขที่บัญชีเป็นต้น	 และนอกจากรายงานข้อมูลแล้ว	 ยัง
สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้ด้วย	 เช่น	 งบดุล	 งบก�าไร
ขาดทุน	เป็นต้น
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ภาพที่ 1	โครงสร้างระบบบัญชีที่จัดท�าด้วยคอมพิวเตอร์
ที่มา:	ประยกุต์จากเอกสารประกอบการสอน	หลกัสตูรการจดัวางระบบบญัชแีละการใช้โปรแกรม	Excel	เพือ่งานบญัช	ีอ.พฒันพงศ์		สวุรรณชาต

ขั้นตอนกำรท�ำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตมีดังนี้

 - กำรก�ำหนด Worksheet ผังบัญชีและกระดำษท�ำกำร เป็น	Worksheet	ส�าหรับการสร้างผังบัญชี	และเป็นกระดาษท�าการ
ด้วย	โดยข้อมูลใน	Worksheet	นี้	ประกอบด้วย	2	ส่วนหลักๆ	คือ	ส่วนของผังบัญชี	ไว้ใช้ส�าหรับการน�าชื่อบัญชีไปใช้ในการบันทึกรายการ
ค้า	และส่วนของกระดาษท�าการ	ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลสรุปจาก	Worksheet	อื่นเพื่อน�ามาจัดท�างบก�าไรขาดทุนและงบดุลของกิจการต่อไป	
โดยใน	Worksheet	นี้	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

AR สมุดรายวันขาย

AP สมุดรายวันซื้อ

RV สมุดเงินสดรับ

PV สมุดเงินสดจ่าย

สมุดรายวัน

ผังบัญชี

งวดบัญชี

รายการผ่านบัญชี

    รายงาน

งบทดลอง

งบดุล        งบก�าไรขาดทุน        งบกระแสเงิน

หมวด 1 สินทรัพย์

หมวด 2 หนี้สิน

หมวด 3 ทุน

หมวด 4 รายได้

รายงานข้อมูล

เรียงตามเลขที่บัญชี

เรียงตามเอกสาร

เรียงตามประเภท

รูปที่ 2	Worksheet	 ผังบัญชีและกระดาษ
ท�าการ
ที่มา:	 ประยุกต์จากเอกสารประกอบการสอน	
หลักสูตรการจัดวางระบบบัญชีและการใช้
โปรแกรม	Excel	 เพื่องานบัญชี	 อ.พัฒนพงศ์		
สุวรรณชาต

	 o	 รหสับญัชี	ส�าหรบัการก�าหนดรหสับญัชีของแต่ละชือ่บญัชี	นอกจากนัน้	ยงัใช้ส�าหรบัการอ้างองิเซลล์ส�าหรบัการบันทึกรายการ
ค้าอีกด้วย
	 o	 หมวดบัญชี ส�าหรับการระบุหมวดบัญชี	ซึ่งโดยปกติจะมี	5	หมวด	ได้แก่	
	 	 หมวด	1	สินทรัพย์	
	 	 หมวด	2	หนี้สิน
	 	 หมวด	3	ทุน
	 	 หมวด	4	รายได้
	 	 หมวด	5	ค่าใช้จ่าย
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	 อย่างไรก็ตาม	 หากกิจการมีการแบ่งหมวดบัญชีเป็น
มากกว่า	5	หมวด	ก็สามารถก�าหนดเพิ่มเติมได้	โดยการก�าหนด
หมวดบัญชีนี้	 จะใช้ส�าหรับการอ้างอิงค่าในการดึงข้อมูลไปใช้
ส�าหรับการจัดท�างบการเงินด้วย
	 •	 ชื่อบัญชี ส�าหรับระบุชื่อบัญชีของแต่ละรหัสบัญช	ี ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับเลขที่บัญชี	และหมวดบัญชีด้วย
	 •	 งบทดลองยกมา	ส�าหรับการระบุยอดงบทดลองยกมา	
(ในกรณีกิจการมียอดยกมาจากงวดบัญชีก่อน)	 การคีย์ข้อมูลใน
คอลัมน์นี้	 คือ	 หากยอดยกมาเป็นเดบิตให้มีค่าเป็นบวก	 และถ้า
ยอดยกมาเป็นเครดิตให้มีค่าเป็นลบ	 เนื่องจากเป็นการก�าหนดค่า
ในคอลัมน์เดียวกัน	โดยยอดรวมของงบทดลองจะเท่ากับศูนย์	
	 •	 งบทดลองประจ�างวด	 ส�าหรับการดึงข ้อมูลจาก	
Worksheet	งบทดลองประจ�างวด	โดยข้อมลูในช่องนีจ้ะน�ามาเพือ่
ใช้ประโยชน์ในการค�านวณหายอดรวมงบทดลองต่อไป	 และยอด
รวมของงบทดลองจะเท่ากับศูนย์
	 •	 รวมงบทดลอง	 เป็นการน�ายอดงบทดลองยกมา	 บวก
กับงบทดลองประจ�างวด	โดยข้อมูลที่ได้จะน�าไปใช้ส�าหรับการจัด
ท�างบการเงินต่อไป	และยอดรวมของงบทดลองจะเท่ากับศูนย์
	 •	 งบก�าไรขาดทุน	 เป็นการน�าข้อมูลจากช่องรวมงบ
ทดลองมาเพื่อใช้แสดงผลการด�าเนินงานประจ�างวดบัญชีของ

กจิการ	และยอดรวมในคอลมัน์นีจ้ะแสดงถงึผลการด�าเนนิงานของ
กจิการ	ถ้ายอดเป็นบวกแสดงว่าผลการด�าเนนิงานเป็นขาดทนุสทุธิ	
แต่ถ้ายอดรวมเป็นลบแสดงว่าผลการด�าเนนิงานเป็นก�าไรสทุธ	ิโดย
ข้อมูลในคอลัมน์นี้จะดึงข้อมูลจากคอลัมน์รวมงบทดลอง	 เฉพาะ
หมวดบัญชี	4	และหมวดบัญชี	5	เท่านั้น
	 •	 งบดุล	เป็นการน�าข้อมูลจากช่องรวมงบทดลองมาเพื่อ
ใช้แสดงฐานะการเงินของกิจการ	 และยอดรวมที่แสดงไว้คือ	 ผล
การด�าเนินงาน	(ก�าไร/ขาดทุนสุทธิ)	 ที่ยกยอดมาจากคอลัมน์งบ
ก�าไรขาดทุน	 โดยข้อมูลในคอลัมน์นี้จะดึงข้อมูลจากคอลัมน์รวม
งบทดลอง	เฉพาะหมวดบัญชี	1	หมวดบัญชี	2	และหมวดบัญชี	3	
เท่านั้น
 - กำรก�ำหนด Worksheet รำยกำรผ่ำนบัญชี เป็น	
Worksheet	ส�าหรบัการบนัทกึรายการค้าทีเ่กดิขึน้แต่ละวนัในสมดุ
รายวันทุกเล่ม	วิธีการบันทึกรายการใน	Worksheet	นี้	จะเหมือน
กับการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันด้วยระบบมือที่คุ้นเคยกัน
อยู่แล้ว	โดยจะมีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่	โดยยอดเงิน
ด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากัน	แต่จะแตกต่างจากการบันทึก
รายการด้วยระบบเดิมคือ	 การบันทึกรายการด้วยโปรแกรม	
Microsoft	Excel	จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง	Worksheet	
ผังบัญชีได้	โดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 

รูปที่ 3		Worksheet	รายการผ่านบัญชี
ที่มา:	 ประยุกต์จากเอกสารประกอบการสอน	 หลักสูตรการจัดวางระบบบัญชีและการใช้โปรแกรม	Excel	 เพื่องานบัญชี	 อ.พัฒนพงศ์		
สุวรรณชาต

	 •	 ล�าดับ	ส�าหรับการก�าหนดล�าดับของข้อมูล
	 •	 วันเดือนป	ีส�าหรับการคีย์วันที่ที่เกิดรายการค้า
	 •	 งวดบัญช	ี ส�าหรับการคีย์งวดบัญชี	(เดือน)	 ที่เกิดรายการค้า	 เพื่อให้ทราบว่ารายการค้านั้นๆ	 เกิดขึ้นในเดือนใด	 ซึ่งช่วยให้
สามารถเรียกดูข้อมูลรายเดือนได้
	 •	 สมดุรายวนั	ส�าหรบัการคย์ีชือ่สมดุรายวนัทีต้่องการบนัทกึรายการค้า	แต่หากกจิการไม่ต้องการแบ่งแยกสมดุรายวนัเป็นหลาย
เล่ม	โดยต้องการบันทึกรายการทั้งหมดในสมุดรายวันทั่วไปเล่มเดียว	จะไม่ก�าหนดคอลัมน์นี้ไว้เลยก็ได้
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	 •	 เลขที่เอกสาร	ส�าหรับคีย์เลขที่เอกสารอ้างอิงของรายการค้าที่เกิดขึ้น	โดยมักใช้สอดคล้องกับสมุด	เพื่อให้สะดวกในการอ้างอิง
การค้นหาข้อมูล
	 •	 รหัสบัญชี ส�าหรับการคีย์รหัสบัญชีที่ต้องการบันทึกรายการค้า	โดยรหัสบัญชีทั้งหมดจะสอดคล้องกับรหัสบัญชีที่ก�าหนดไว้ใน	
Worksheet	ผงับญัชี	ซึง่ในส่วนนีห้ากไม่ต้องการคย์ีเลขทีเ่องเพือ่ลดความผดิพลาดของการคย์ีข้อมลู	สามารถใช้ฟังก์ชนั	Data	Validation	
เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลจาก	Worksheet	ผังบัญชีและกระดาษท�าการก็ได้
	 •	 ชื่อบัญช	ี ส�าหรับการดึงข้อมูลชื่อบัญชีจาก	Worksheet	ผังบัญชี	 โดยโปรแกรม	Excel	สามารถน�าข้อมูลรหัสบัญชีที่คีย์ไว้ไป
เปรียบเทียบกับรหัสบัญชีใน	Worksheet	ผังบัญชี	และน�าชื่อบัญชีที่ตรงกับรหัสบัญชีนั้นๆ	มาแสดงไว้ในคอลัมน์นี้	ซึ่งในส่วนนี้เพื่อให้ง่าย
ต่อการค้นหา	และดึงข้อมูลชื่อบัญชี	สามารถใช้ฟังก์ชั่น	Vlookup	ในการมองรหัสบัญชีที่ได้คีย์ไว้แล้วในคอลัมน์ก่อนหน้านี้	โดยให้ท�าการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ	Worksheet	ผังบัญชีและกระดาษท�าการ	เพื่อดึงข้อมูลชื่อบัญชีมาก็ได้
	 •	 จ�านวนเงิน	ส�าหรับการคีย์จ�านวนเงินของรายการค้า	โดยยอดเงินเดบิตให้เป็นค่าบวก	และยอดเงินเครดิตให้เป็นค่าลบ	ยอด
รวมของรายการค้า	1	รายการจะต้องเท่ากับศูนย์เสมอ	
	 •	 ค�าอธิบายรายการ	ส�าหรับการคีย์ค�าอธิบายรายการค้า

 - กำรก�ำหนด Worksheet บัญชีแยกประเภท เป็น	Worksheet	 ที่แสดงข้อมูลบัญชีแยกประเภทของกิจการ	 โดยข้อมูลใน	
Worksheet	นี้ไม่ได้เกิดจากการคีย์ข้อมูลใหม่	แต่จะใช้ข้อมูลจาก	Worksheet	รายการผ่านบัญชีที่ได้บันทึกรายการค้าเรียบร้อยแล้ว	โดย
จะใช้ฟังก์ชัน	Data	Sort	ในการจัดเรียงข้อมูลตามรหัสบัญชีก่อน	(เนื่องจากปกติการจัดท�าบัญชีแยกประเภทจะเรียงตามรหัสบัญชี)	หลัง
จากนั้นใช้ฟังก์ชัน	Data	Subtotals	โดยก�าหนดให้	Subtotals	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรหัสบัญชี	และให้โปรแกรมรวมยอดของแต่ละเลขที่
บัญชีให้ด้วย	ผลจากการใช้ฟังก์ชันดังกล่าวจะท�าให้ได้บัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชี	โดยในส่วนของการใช้ฟังก์ชัน	Data	Subtotals	นี้	
จะมีผล	3	ระดับ	โดย
	 ระดับที่	1	 แสดงยอดรวมของรายการทั้งหมด	ซึ่งจะเท่ากับศูนย์
	 ระดับที่	2	 แสดงยอดรวมของแต่ละรหัสบัญชี	คล้ายกับงบทดลอง	และยอดรวมจะต้องเท่ากับศูนย์
	 ระดับที่	3	 แสดงข้อมลูโดยแยกตามรหสับญัชี	คล้ายกบับญัชแียกประเภทโดยแต่ละบญัชจีะแสดงยอดรวมของบญัชนีัน้ๆ	โดยหาก
ยอดดุลคงเหลือเดบิตยอดจะเป็นบวก	และหากยอดดุลคงเหลือเครดิตยอดจะเป็นลบ
 

รูปที่ 4		Worksheet	บัญชีแยกประเภท	ระดับ	2
ทีม่า:	ประยกุต์จากเอกสารประกอบการสอน	หลกัสตูรการจดัวางระบบบญัชแีละการใช้โปรแกรม	Excel	เพือ่งานบญัช	ีอ.พฒันพงศ์	สวุรรณชาต	

 - กำรก�ำหนด Worksheet งบทดลองประจ�ำงวด	เป็น	Worksheet	ส�าหรับแสดงข้อมูลงบทดลองประจ�างวด	ใช้ข้อมูลจาก	
Worksheet	รายการผ่านบัญชีที่ได้บันทึกรายการค้าเรียบร้อยแล้ว	โดยใช้ฟังก์ชัน	Data	Pivot	Table	ในการสร้างงบทดลอง	ยอดรวมที่
แสดงในงบทดลองที่ได้นั้นจะต้องเท่ากับศูนย์เสมอ	หากไม่ต้องการจัดท�า	Worksheet	นี้	 ก็สามารถดูข้อมูลจาก	Worksheet	บัญชีแยก
ประเภทในระดับ	2	ก็ได้	เนื่องจากมีข้อมูลที่สอดคล้องกันอยู่แล้ว
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รูปที่ 6		Worksheet	งบทดลองประจ�างวด
ที่มา:	ประยุกต์จากเอกสารประกอบการสอน	หลักสูตรการจัดวาง
ระบบบัญชีและการใช้โปรแกรม	Excel	เพื่องานบัญชี	อ.พัฒนพงศ์		
สุวรรณชาต

 - กำรก�ำหนด Worksheet งบก�ำไรขำดทุน	 เป็น	
Worksheet	 ส�าหรับการจัดท�างบก�าไรขาดทุนของกิจการ	 โดยจะ
เชื่อมโยงข้อมูลมาจาก	Worksheet	ผังบัญชี	และกระดาษท�าการ	
ในคอลัมน์ชื่อบัญชี	และคอลัมน์งบก�าไรขาดทุน	มาจัดแสดงในรูป
แบบของงบก�าไรขาดทุนตามรูปแบบที่กิจการต้องการ	 โดยยอด
ก�าไร/ขาดทุนสุทธิในงบก�าไรขาดทุน	 จะต้องเท่ากับยอดก�าไร/
ขาดทุนสุทธิในช่องงบก�าไรขาดทุนของ	Worksheet	ผังบัญชีด้วย
 - กำรก�ำหนด Worksheet งบดุล	 เป็น	Worksheet	
ส�าหรับการจัดท�างบดุลของกิจการ	 โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลมาจาก	
Worksheet	ผังบัญชีและกระดาษท�าการ	ในคอลัมน์ชื่อบัญชี	และ
คอลัมน์งบดุล	 มาจัดแสดงในรูปแบบของงบดุลตามรูปแบบที่
กิจการต้องการ	 โดยยอดก�าไร/ขาดทุนสุทธิที่แสดงในงบดุล	 จะ
เชื่อมโยงข้อมูลมาจาก	Worksheet	 งบก�าไรขาดทุนที่ได้สร้างไป
ก่อนหน้านี้แล้ว	

รปูที ่5		Worksheet	บญัชแียกประเภท	ระดบั	3
ที่มา:	 ประยุกต์จากเอกสารประกอบการสอน	
หลักสูตรการจัดวางระบบบัญชีและการใช้
โปรแกรม	Excel	 เพื่องานบัญชี	 อ.พัฒนพงศ์		
สุวรรณชาต
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สรุป

	 ในปัจจุบันที่มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตมาช่วย
ในการจัดท�าบัญชี	ท�าให้การท�าบัญชีเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายขึ้น	และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีได้
อย่างครบถ้วน	อีกทั้งยังสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อได้
ในอนาคต	ดังนั้น	การท�าบัญชีด้วยโปรแกรม	Microsoft	Excel	จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท�าบัญชีส�าหรับนักบัญชียุคไอที


