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บทคัดยอ
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีชวยใหธุรกิจ SMEs ดำ�เนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะ
ชวยลดความผิดพลาดในการทำ�งาน ลดปริมาณการใชกระดาษแลวยังทำ�ใหรายงานทางการเงินสามารถนำ�เสนอ
ไดอยางถูกตองและนำ�ไปใชไดทันเวลาโดยผลลัพธที่ไดอยูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งการจัดหาโปรแกรม
ทางการบัญชีมาใชกบั ธุรกิจ SMEs นัน้ สามารถทำ�ได 3 รูปแบบ ไดแก การพัฒนาโปรแกรมขึน้ ใชเองภายในธุรกิจ การ
ซือ้ โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีทวี่ างจำ�หนายในทองตลาด และการวาจางหนวยงานภายนอกพัฒนาโปรแกรม ซึง่
การใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปนั้นทำ�ใหธุรกิจ SMEs ไดรับประโยชนดานความถูกตองและความนาเชื่อถือของสารสนเทศ
อีกทั้งยังชวยอำ�นวยความสะดวกทางภาษี เชน การจัดเก็บสำ�เนาอยางเปนระบบทำ�ใหการสืบคนขอมูลยอนหลังเกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว สำ�หรับการเลือกใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีนั้นมีหลักคิด 5 ประการ ไดแก บุคลากร
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม ความคุมคาตอการลงทุน การเลือกผูพัฒนาโปรแกรมที่นาเชื่อถือ และคุณภาพ
ของโปรแกรม ซึง่ ขอควรระวังในการเลือกใชคอื ไมควรคำ�นึงถึงราคาเปนหลักและไมควรเลือกโปรแกรมทีท่ �ำ งานไดเกิน
ความจำ�เปนของธุรกิจมากเกินไป การเลือกโปรแกรมทีร่ องรับอนาคตมากเกินไปอาจทำ�ใหระบบงานปจจุบนั เกิดความ
ลมเหลวถึงแมวาโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีในปจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนเปนระบบอิงเว็บมากขึ้นแลวก็ตาม
คำ�สำ�คัญ: 1. โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี.
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Abstract									
An accounting software package can support the efficiency of SME, because this application can
reduce errors and paper usage. In addition, the results of using this application, which are based on
Generally Accepted Accounting Principles, also correctly produces accounts on time. There are three ways
to get accounting software for SMEs which are: in-house development, purchasing a software package and
outsourcing. Depending on the use of the application software, SMEs can obtain accuracy and reliability of
information. Furthermore, SMEs can earn more tax benefits. For example, a good document system using this
tool makes backward retrieving fast and convenient. To select an accounting software package, SMEs should
focus on five items, which are; people, system development tools, value on investment, reliable developers,
and software quality. Although most of the state-of-the-art application software uses a web based system,
SMEs should avoid selecting a process is which is far beyond the company’s capabilities which could lead
to business failure.
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บทนำ�

การสงเสริมใหธรุ กิจ SMEs ใชโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบัญชีนับวาเปนประเด็นที่สำ�คัญ ทั้งนี้เพราะ
มีขอดีคือ การประมวลผลขอมูลทางการบัญชีมีความ
รวดเร็ว มีความสามารถในการสืบคนขอมูลที่ซับซอน
ไดอยางเปนระบบ ชวยจัดเก็บขอมูลอยางเปนระเบียบ
เรียบรอยและสามารถตอบสนองตอความตองการใชงาน
ไดทนั ที สำ�หรับในปจจุบนั จากการรวมตัวเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) เพือ่ สงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียว ไดสง ผลใหอาเซียนทีม่ ปี ระชากรกวา 500 ลานคน
กลายเปนตลาดทีม่ คี วามสำ�คัญและนาจับตามอง ซึง่ กลุม
ประเทศทีม่ สี งั คม วัฒนธรรมและปจจัยแวดลอมใกลเคียง
กับประเทศไทย ซึ่งก็คือกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา
ลาว พมาและเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโนมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจดี เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ จึงเปนโอกาสในการขยายตลาดการคาและการ
ลงทุนของธุรกิจ SMEs ไทย (สำ�นักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 2552)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
มี ค วามสำ � คั ญ ต อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ ซึ่งจำ�เปนตองจัดทำ�รายงานทางการเงินและ
ยื่นเสียภาษีใหแกรัฐบาลซึ่งเปนขอบังคับของกฎหมาย
รายงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสารสนเทศทางการ
บัญชีที่ชวยวางแผนทางการเงินของธุรกิจและควบคุม
การเงินใหมีประสิทธิภาพซึ่งมาจากการมีระบบบัญชี
ที่ดี ดังนั้นการมีระบบบัญชีที่ดีจะชวยวางแผนทางการ
เงิ น ของธุ ร กิ จ และควบคุ ม การเงิ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วิสาหกิจทัง้ ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอมจำ�เปน
จำ � เป น ต อ งมี สารสนเทศใหเ พี ย งพอต อการตั ด สิ น ใจ
สารสนเทศทางการบัญชีเปนสวนหนึ่งของความอยูรอด
และการเจริญเติบโตของธุรกิจ การขาดระบบบัญชีหรือ
มีระบบบัญชีที่ไมดีเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลวใน
การดำ�เนินธุรกิจ
สาเหตุบางประการทีท่ �ำ ใหธรุ กิจ SMEs เกิดความ
ลมเหลว เชน การกำ�หนดราคาสูค แู ขงไมได เกิดจากขาด
หลักเกณฑในการพิจารณาหรือการวิเคราะหตนทุนที่
แทจริงทางบัญชี การมองขามความสำ�คัญของการจัดซือ้

ทำ�ใหตอ งแบกรับภาระตนทุนสงผลตอเงินทุนหมุนเวียน
การขาดการบริหารสินคาคงคลัง ทำ�ใหมีสินคาคงเหลือ
มากเกินไป เกิดความเสี่ยงที่ไมสามารถระบายสินคา
ออกจำ�หนายได การขาดทีป่ รึกษาหรือนักบัญชีมอื อาชีพ
ทำ�ใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจายภาษีเกินความจำ�เปน
ขาดสภาพคล อ งในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และไม ส ามารถ
ควบคุมการเงินในธุรกิจได การไมรูจักตนทุนที่แทจริง
ของสิ น ค า เนื่ อ งจากไม ส ามารถควบคุ ม ต น ทุ น การ
ผลิตไดเพราะขาดระบบบัญชีที่ดี การไมเรียนรูตัวเลข
ทางการเงิน ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดสภาพของธุรกิจที่สำ�คัญ
ทำ�ใหไมทราบแนวโนมและความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น
การขาดความรูค วามเขาใจเรือ่ งภาษี ทำ�ใหตอ งเสียภาษี
เพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง การบันทึกรายการที่ไมสมบูรณ
จะทำ�ใหสรรพากรสนใจตรวจสอบมากขึน้ ดังนัน้ ควรจาง
นักบัญชีมอื อาชีพมาชวยวางระบบบัญชี และการขาดการ
ควบคุมเงินทุนหมุนเวียน เชน การนำ�คาใชจายสวนตัว
รวมถึงคาใชจา ยของครอบครัวมาปะปนกับเงินของธุรกิจ
จึงเกิดปญหาทำ�ใหเงินสดไมเพียงพอในการหมุนเวียน
(ไกรวิทย เศรษฐวนิช 2548)
การบัญชีทเี่ กีย่ วของกับธุรกิจ SMEs ทีผ่ ปู ระกอบ
การควรรูไดแก 1.) หลักเกณฑการรับรูรายการซึ่งจะมี
ผลผูกพันกับภาษีอากรทั้งภาษีหัก ณ ที่จายและภาษี
มูลคาเพิ่ม 2.) หลักการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะหลัก
บัญชีคู (Double Entry System) ที่ตองบันทึกในสมุด
รายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดราย
วันรับเงิน สมุดรายวันจายเงิน 3.) การผานรายการจาก
สมุดรายวันซึง่ เปนสมุดขัน้ ตนไปยังบัญชีแยกประเภทซึง่
เปนสมุดขั้นปลาย 4.) การปรับปรุงรายการและการปด
บัญชี 5.) การจัดทำ�งบการเงิน กิจการตองจัดทำ�งบการ
เงินตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) ซึ่ง
เปนขอบังคับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 2553) 6.) หลัก
การควบคุมภายในและ 7.) การจัดเก็บเอกสารทั้งหมด
อยางเปนระบบ เพื่อใหเจาของกิจการไดรับขอมูลทาง
บัญชีที่ดี ดังนั้นหากผูประกอบการธุรกิจ SMEs มี
ความรูทางการบัญชีรวมถึงการมีขอมูลทางการบัญชีที่
ดีนั้นจะทำ�ใหไดรับสารสนเทศที่ดีและชวยในการตัดสิน
ใจเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ซึ่ง (ภาพร
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เอกอรรถพร 2546) ไดอธิบายวาคุณลักษณะของขอมูล
ทางบัญชีที่ดีวามีคุณลักษณะ 2 ประการคือ ขอมูล
สมบูรณเพียงพอ และขอมูลเกิดความงายตอการเขาใจ
อันจะทำ�ใหเจาของสามารถมองกิจการออกและรูไดใน
ทันทีถึงความเปนไปไดของกิจการ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยทำ � งาน
บัญชีมีความจำ�เปนมากในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากความตองการในการ
จัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ความตองการขอมูลที่ละเอียด
ซับซอนมีมากขึน้ เชน ความตองการในแตละวันไมเพียง
แตตองการทราบวารายไดเทาใด แตตองการทราบวา
สินคาที่ขายไปในแตละวันเปนจำ�นวนเทาใด สินคาใด
ขายดีที่สุด สินคาใดขายไมไดเลย เมื่อจัดโปรโมชั่น
ทำ�ใหกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นหรือไม เพียงใด จะเห็นไดวา
ความตองการเหลานี้หากปราศจากคอมพิวเตอรแลวก็
ยากที่จะไดสารสนเทศตามความตองการ ดังนั้น การนำ�
คอมพิวเตอรเขามาชวยทำ�งานทางบัญชีมีความสำ�คัญ
อย า งมากและการจะประสบความสำ � เร็ จ นั้ น จะต อ ง
มีโปรแกรมทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบ
สนองตอความตองการใชงานได ซึง่ การจัดหาโปรแกรม
เพื่อนำ�มาใชในงานทางบัญชีมี 3 วิธี ไดแก การพัฒนา
โปรแกรมขึ้ น ใช เ องภายในธุ ร กิ จ การซื้ อ โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำ�หนายในทองตลาด และ
การวาจางหนวยงานภายนอกพัฒนาโปรแกรม ครรชิต
มาลัยวงศ (2547 : 14) กลาวถึงบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม
ขึ้น ใชเองโดยใชบุคลากรคอมพิวเตอรของตนเองวา
มักจะประสบปญหาเมือ่ เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงกาวหนา
มากขึ้น เพราะบุคลากรไมสามารถแกไขปรับปรุงระบบ
ไดทันตอความกาวหนา และนอกจากนี้ยังพบวาบริษัท
มักเปลี่ยนไปใชซอฟตแวรสำ�เร็จรูป เพราะผูพัฒนาและ
จำ�หนายซอฟตแวรส�ำ เร็จรูปสวนมากมีทมี งานทีเ่ ขมแข็ง
และคอยปรับปรุงซอฟตแวรใหทันตอความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีตลอดเวลาและมีวิธีการปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐาน ดังนั้นการเลือกใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการ
บัญชีจงึ เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ทีม่ เี งินลงทุนนอยและ
ตองการระบบบัญชีตามรูปแบบปกติทวั่ ไป สารสนเทศที่
ไดจากการประมวลผลดวยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการ
บัญชีจะเปนปจจัยสำ�คัญอยางหนึ่งที่ชวยวางแผนและ
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ตัดสินใจซึ่งจะทำ�ใหธุรกิจ SMEs อยูรอดและเจริญ
เติบโต ดังนั้นผูเกี่ยวของจำ�เปนตองตระหนักถึงการ
เลื อ กใช โ ปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี เ พื่ อ ให เ กิ ด
ความเหมาะสมกับธุรกิจ SMEs
ความหมายของ SMEs
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (2551) ใหคำ�นิยาม SMEs (Small and Medium
Enterprises) ตรงกับภาษาไทยวา “วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อ ม” ซึ่ ง ครอบคลุ ม กิ จ การ 3
กลุมใหญๆ ไดแก 1.) กิจการการผลิต (Production
Sector) ครอบคลุ ม การผลิ ต ในภาคเกษตรกรรม
(Agricultural Processing) ภาคอุ ต สาหกรรม
(Manufacturing) และเหมืองแร (Mining) 2.) กิจการ
การค า (Trading Sector) ครอบคลุ ม การค า ส ง
(Wholesale) และการคาปลีก (Retail) และ 3.) กิจการ
บริการ (Service Sector) โดยขนาดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม สามารถกำ�หนดจากมูลคาชั้นสูง
ของสินทรัพยถาวรสำ�หรับกิจการแตละประเภท และ
กำ�หนดจากจำ�นวนการจางงาน
สำ�หรับการกำ�หนด SMEs จากมูลคาชั้นสูงของ
สินทรัพยถาวรนัน้ กิจการผลิตกำ�หนดให วิสาหกิจขนาด
กลางไมเกิน 200 ลานบาท วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน
50 ลานบาท สำ�หรับกิจการบริการกำ�หนดให วิสาหกิจ
ขนาดกลางไมเกิน 200 ลานบาท วิสาหกิจขนาดยอม
ไมเกิน 50 ลานบาท และในสวนของกิจการการคา
(คาสง) กำ�หนดให วิสาหกิจขนาดกลางไมเกิน 100 ลาน
บาท วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน 50 ลานบาท และหาก
เปนกิจการการคา (คาปลีก) กำ�หนดให วิสาหกิจขนาด
กลางไมเกิน 60 ลานบาท และวิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน
30 ลานบาท
ในสวนของการกำ�หนด SMEs จากจำ�นวนการ
จางงานนั้น กิจการการผลิตกำ�หนดให วิสาหกิจขนาด
กลางไมเกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน 50 คน
สำ�หรับกิจการบริการกำ�หนดใหวิสาหกิจขนาดกลาง
ไมเกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน 50 คน และ
ในสวนของกิจการการคา (คาสง) กำ�หนดใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางไมเกิน 50 คน วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน
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25 คน และหากเปนกิจการการคา (คาปลีก) กำ�หนดให
วิสาหกิจขนาดกลางไมเกิน 30 คน และวิสาหกิจขนาด
ยอมไมเกิน 15 คน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 2551) ผูเ ขียนขอสรุปการกำ�หนดลักษณะ
ของ SMEs ตามตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1. การกำ�หนด SMEs จากมูลคาชั้นสูงของสินทรัพยถาวร และจำ�นวนการจางงาน
ประเภทกิจการ

กำ�หนดจากมูลคาชั้นสูงของสินทรัพยถาวร

กำ�หนดจากจำ�นวนการจางงาน

วิสาหกิจ
ขนาดกลาง

วิสาหกิจ
ขนาดยอม

วิสาหกิจ
ขนาดกลาง

วิสาหกิจขนาด
ยอม

กิจการการผลิต

ไมเกิน 200 ลานบาท

ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมเกิน 200 คน

ไมเกิน 50 คน

กิจการบริการ   

ไมเกิน 200 ลานบาท

ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมเกิน 200 คน

ไมเกิน 50 คน

- คาสง

ไมเกิน 100 ลานบาท

ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมเกิน 50 คน

ไมเกิน 25 คน

- คาปลีก

ไมเกิน 60 ลานบาท

ไมเกิน 30 ลานบาท

ไมเกิน 30 คน

ไมเกิน 15 คน

กิจการการคา   

ความสำ�คัญของธุรกิจ SMEs ตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ
จำ�นวนวิสาหกิจรวมทัง้ ประเทศ ณ สิน้ ป 2553 มี
จำ�นวนทัง้ สิน้ 2,924,912 ราย จำ�แนกเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม จำ�นวน 2,913,167 ราย จำ�แนก
เปนวิสาหกิจขนาดยอม จำ�นวน 2,894,780 ราย วิสาหกิจ
ขนาดกลางจำ�นวน 18,387 ราย และเปนวิสาหกิจขนาด
ใหญ จำ�นวน 9,140 ราย โดยวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีสัดสวนรอยละ 99.6 ของวิสาหกิจทั้งหมด
หากพิ จ ารณามู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในป 2553 มีการขยายตัวรอยละ
7.8 ขยายตั ว สู ง มากเมื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราการหดตั ว
รอยละ 2.2 ในปกอนหนา โดยมูลคา GDP ในป 2553
เทากับ 10,102,986.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
หนา 1,052,271 ลานบาท สำ�หรับ GDP ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในป 2553 มีมูลคา
3,746,967.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.1 ของ
GDP รวมทั้งประเทศ โดยมูลคา GDP ของธุรกิจ SMEs
ขยายตัวรอยละ 7.9 ตอป เพิ่มขึ้นจากหดตัวรอยละ 2.4
ในปกอนหนา (สำ�นักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 2553) ดังนัน้ จะเห็นไดวา วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) มีความสำ�คัญตอการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
การเขาสูธุรกิจ SMEs ทำ�ไดงายเพราะใชเงิน
ลงทุนนอย การดำ�เนินงานมีความคลองตัว ผูประกอบ
การสามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึง สามารถตัดสินใจได
รวดเร็ ว ทำ � ให ต อบสนองความต อ งการของลู ก ค า ได
ทันเวลา แตการดำ�เนินธุรกิจ SMEs จะมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
เงินทุน เมื่อขาดแคลนเงินทุนมักจะขอกูจากสถาบันการ
เงินเพือ่ ขยายการลงทุนหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน แตจะ
ประสบปญหาในการขอกูยืมเนื่องจากไมมีการทำ�บัญชี
อยางเปนระบบและขาดหลักทรัพยในการค้ำ�ประกัน
เงินกู อีกทั้งพนักงานที่มีก็ขาดความรูในการทำ�บัญชี
การบันทึกบัญชีดวยมือทำ�ใหเกิดความผิดพลาดในการ
ทำ�งานและเกิดความลาชาในการประมวลผลซึ่งเปน
ปญหาของธุรกิจ SMEs
วิธีการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีมาใชกับธุรกิจ
โปรแกรมทางการบัญชี (Accounting Software)
เปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชกับงานบัญชีโดย
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

เฉพาะ สามารถบันทึก ประมวลผล และนำ�เสนอรายงาน
ทางการเงิน โดยเริม่ ตัง้ แตการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
การผานรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท และการ
สรุปผลในรูปของรายงานทางการเงิน (Romney and
Steinbart 2006) กลาวถึงวิธีการจัดหาโปรแกรมทาง
บัญชีสามารถทำ�ได 3 วิธีดังนี้
วิธที ี่ 1. การพัฒนาโปรแกรมขึน้ ใชเองภายใน
ธุรกิจ (In-house Development)
ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามต อ งการระบบบั ญ ชี ที่ ส ลั บ
ซับซอนแตกตางจากธุรกิจทั่วไป มักจะพัฒนาโปรแกรม
ทางบัญชีขึ้นมาเพื่อใชงานใหตรงตามความตองการ
ของธุรกิจ ทำ�ใหเกิดผลดีคือ โปรแกรมที่ไดตรงตาม
ความตองการของผูใชงานภายในธุรกิจ และการทำ�งาน
มี ค วามยื ด หยุ  น สู ง กล า วคื อ การปรั บ เปลี่ ย นส ว น
ประกอบตางๆ ภายในโปรแกรมสามารถทำ�ไดตามความ
ตองการเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน แตมีผลเสีย
ซึ่งก็คือ ตองใชเวลาในพัฒนาอันยาวนาน มีโอกาสที่
จะไมเสร็จตามกำ�หนดเวลาหรือมีโอกาสที่โปรแกรมนั้น
จะพัฒนาไมส�ำ เร็จมี นอกจากนีย้ งั พบวาการลงทุนพัฒนา
โปรแกรมเองคอนขางสูง ยากตอการประมาณตนทุนลวง
หนา งบประมาณอาจจะบานปลาย และการหาผูพัฒนา
ต อ ทำ � ได ย าก กล า วคื อ หากที ม งานในการพั ฒ นา
โปรแกรมลาออก จะทำ�ใหไมมีผูรับผิดชอบตอ ขอควร
คำ�นึงถึงสำ�หรับธุรกิจที่จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีเอง มี
ดังนี้
1. ตองระมัดระวังในการเลือกผูพัฒนาโปรแกรม
ควรเปนผูมีประสบการณในธุรกิจ มีความเขาใจลักษณะ
ทางธุรกิจเปนอยางดี และตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง
วาควรปฏิบัติอยางไรเมื่อเกิดปญหา
2. ตองทำ�สัญญาระหวางผูพัฒนาโปรแกรมกับ
ธุรกิจ สัญญาจะเปนตัวแทนของความรับผิดชอบที่นัก
พัฒนาโปรแกรมมีตอธุรกิจและเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ชัดเจน ตรงกันทั้งสองฝาย
3. วางแผนและติดตามผลเปนระยะ ในระหวาง
การเขียนโปรแกรมอาจตองออกแบบในรายละเอียด จึง
ตองติดตามผลงานเปนระยะ
4. รักษาความสัมพันธอันดีในการติดตอสื่อสาร
ระหวางธุรกิจกับนักพัฒนาโปรแกรม เปนสิ่งสำ�คัญที่
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ไมควรละเลยเปนอยางยิ่ง
5. ควบคุ ม ต น ทุ น อย า งเข ม งวด ธุ ร กิ จ ต อ ง
พยายามควบคุมตนทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหมนี อ ยทีส่ ดุ จนกวา
โปรแกรมจะสำ�เร็จและเปนที่ยอมรับของธุรกิจ
วิธีที่ 2. การซื้อโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการ
บั ญ ชี ที่ ว างจำ � หน า ยในท อ งตลาด (Software
Package)
ธุรกิจที่มีความตองการระบบบัญชีตามรูปแบบ
ปกติทั่วไป มักจะเริ่มตนการจัดหาโปรแกรมทางบัญชี
ดวยการซื้อโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี เนื่องจาก
สามารถหาซื้อไดงาย ตนทุนต่ำ�และเริ่มตนการใชงาน
ไดเร็ว ทำ�ใหเกิดผลดีคือ ตนทุนต่ำ�กวาเมื่อเทียบกับ
การพัฒนาโปรแกรมบัญชีขนึ้ ใชเอง และสามารถประมาณ
ตนทุนไดลวงหนา นอกจากนี้ยังไดรับการบำ�รุงรักษา
และบริการหลังการขายจากบริษัทผูขายอีกดวย แตมี
ผลเสียซึง่ ก็คอื ขาดความยืดหยุน ในการใชงาน กลาวคือ
โอกาสทีจ่ ะปรับเปลีย่ นสวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม
ทำ�ไดยาก และอาจในบางครั้งพบวาความสามารถใน
การทำ�งานของโปรแกรมอาจไมตรงตามความตองการ
ของผูใชงานทั้งหมด ขอควรคำ�นึงถึงสำ�หรับธุรกิจที่
ซื้อโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำ�หนายใน
ทองตลาด มีดังนี้
1. การตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการเลื อ ก
ผูขายโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี หากไมรูจักหรือ
ไมมีความรูในโปรแกรม ผูซื้อสามารถคนหาบริษัทที่
จำ�หนายโปรแกรมผานทางสมุดโทรศัพท Internet การ
สอบถามผูท เี่ คยใชมากอน วารสารทางบัญชีหรือวารสาร
ทีเ่ กีย่ วของกับการบัญชี เชน วารสารธรรมนิติ นอกจากนี้
ผูซ อื้ สามารถศึกษาขอมูลไดจากการเขารวมสัมมนา หรือ
คนหาธุรกิจที่ใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีนั้นๆ
ในปจจุบัน
2. ใหความสำ�คัญกับบริการหลังการขาย ซึ่ง
ปจจุบันพบวาทุกบริษัทจะตองมีบริการหลังการขาย
อยูแลว แตสิ่งที่ธุรกิจพึงระวังคือ ประสบการณและเงิน
ลงทุนของบริษัทผูผลิตซอฟตแวร เนื่องจากบริษัทที่มี
ประสบการณและเงินลงทุนนอย อาจไมสามารถดำ�เนิน
ธุรกิจตอไปไดหากไดรับผลกระทบจากปจจัยภายใน
เชน เงินทุนนอยจึงไมสามารถขยายกิจการหรือพัฒนา
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บริษัทใหตอสูกับคูแขงขันได หรือจากปจจัยภายนอก
เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดลอมที่
จะทำ�ใหบริษัทอาจตองเลิกกิจการ ดังนั้น ประสบการณ
และความมั่นคงของบริษัทจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ตอง
คำ�นึงถึง
3. ความตองการฮารดแวร (Hardware) และ
ซอฟต แ วร (Software) เพื่อรองรับการทำ� งานของ
โปรแกรมสำ�เร็จรูปที่ซื้อมา โดยพิจารณาจากเทคโนโลยี
และอุปกรณที่โปรแกรมรองรับ ซึ่งเปนสิ่งสำ�คัญที่ตอง
พิจารณาเพราะจะชวยประหยัดเวลา ชวยใหตัดสินใจ
ไดงายขึ้น ลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ หลีกเลี่ยง
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางผูซื้อกับผูขายเพราะ
ความเขาใจที่ไมตรงกัน
วิธที ี่ 3. การวาจางหนวยงานภายนอกพัฒนา
โปรแกรม (Outsourcing)
ธุรกิจอาจตองการลดความเสี่ยงในการประมวล
ผลรายการค า ที่ มี จำ � นวนมาก หรื อ มี ค วามสำ � คั ญ สู ง
โดยวาจางบุคคลภายนอกที่มีความชำ�นาญสูง สามารถ
เลื อ กใช เ ทคโนโลยี ที่ ก  า วหน า มาควบคุ ม ดู แ ลการ
ประมวลผลข อ มู ล ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นของธุ ร กิ จ
ทำ�ใหเกิดผลดีคือ ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการพัฒนา
โปรแกรมขึน้ ใชงานเอง สามารถควบคุมตนทุนได เพราะ
การวาจางบุคคลภายนอกจะตองมีสญ
ั ญาวาจางระหวาง
กัน นอกจากนี้โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจะเสร็จตาม
กำ�หนดเวลาทีต่ กลงกันไวตามสัญญา แตหากเสร็จไมทนั
เวลา ธุรกิจจะไดรับเงินคาปรับตามที่ไดระบุไวในสัญญา
แตมีผลเสียซึ่งก็คือ การพัฒนาหรือแกไขปญหาของ
โปรแกรมเป น ไปได ช  า หรื อ อาจไม มี เ มื่ อ เที ย บกั บ
โปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ทางบั ญ ชี ที่ ว างจะหน า ยตาม
ทองตลาดจะพัฒนาเวอรชนั (version) ใหมๆ อยางตอเนือ่ ง
เพื่อแกปญหาเวอรชัน (version) เดิม และพัฒนาให
ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่การวาจาง
หนวยงานภายนอกพัฒนาโปรแกรมนัน้ จะหยุดพัฒนาตอ
เมือ่ สงมอบงานใหแกลกู คาเรียบรอยแลว และนอกจากนี้
โปรแกรมทีไ่ ดอาจไมตรงตามความตองการของผูใ ชงาน
ทั้งหมด ขอควรคำ�นึงถึงสำ�หรับธุรกิจที่วาจางหนวยงาน
ภายนอกพัฒนาโปรแกรม มีดังนี้

1. ความเชื่อถือไดของบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม
ให สิ่งสำ�คัญของโปรแกรมนั้นไมไดอยูเพียงแคสามารถ
ใชงานไดตรงตามความตองการ แตหากเกิดปญหาใหมๆ
จะตองมีผูแกไขปญหาเพื่อใหการทำ�งานเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น การความรับผิดชอบและการบริการ
หลังการขายเปนสิ่งสำ�คัญที่ตองคำ�นึงถึง
2. ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนการใชงาน
ธุรกิจตองคำ�นึงถึงดวยวาหากโครงสรางของกิจการ
เกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การควบรวมกิจการ การ
ขยายกิจการ โปรแกรมที่ใชอยูจะสามารถปรับเปลี่ยน
องคประกอบไดตามความตองการเพียงใด
3. การสูญเสียการควบคุม เนื่องการขอมูลที่เปน
ความลับและระบบงานทั้งหมดหรือบางสวน ถูกแบง
ใหบคุ คลภายนอกมีสว นรวมในการทำ�งาน ดังนัน้ ผูบ ริหาร
กิจการตองเปรียบเทียบความคุมคาที่เกิดขึ้นดวย
4. การบริการหลังการขายหลังสงมอบงานไปแลว
จะเชื่อมั่นไดอยางไรวาหากเกิดปญหาในการใชงาน จะ
ติดตอผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหแกไขปญหาใหแกธุรกิจ
ไดทันเวลา วิธีนี้อาจทำ�ใหเกิดคาใชจายที่สูงขึ้นมากใน
ระยะยาว
วิธีการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีทั้ง 3 วิธี
นั้น แตละวิธีมีขอคำ�นึงถึงที่มีความโดดเดนแตกตางกัน
ดังนี้ วิธีที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใชเองภายในธุรกิจ
จะตองคำ�นึงถึงการควบคุมตนทุนและระยะเวลาที่ใชใน
การพัฒนาโปรแกรมอาจจะบานปลาย ทำ�ใหระบบงานที่
ตองการเสร็จไมทันเวลาที่กำ�หนด สำ�หรับวิธีที่ 2 การ
ซื้อโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำ�หนายใน
ท อ งตลาดนั้ น จะต อ งคำ � นึ ง ถึ ง การคั ด เลื อ กบริ ษั ท
ผู  จำ � หน า ยที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ และคุ ณ ภาพของการ
ใหบริการหลังการขาย สวนวิธีที่ 3 การวาจางหนวยงาน
ภายนอกพัฒนาโปรแกรม จะตองคำ�นึงถึงขอมูลของ
ธุรกิจที่จะตองเปดเผยแกบุคคลภายนอกและการชวย
แกไขปญหาของระบบงานที่จะไดรับจากบริษัทผูพัฒนา
โปรแกรมหลังสงมอบงาน
สำ�หรับวิธีการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีมา
ใชกับธุรกิจทั่วๆ ไปและธุรกิจ SMEs นั้นไมแตกตางกัน
แตส�ำ หรับธุรกิจ SMEs นัน้ ทางเลือกทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั
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คือ การซือ้ โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีทวี่ างจำ�หนาย
ในทองตลาด ดังนัน้ ผูเ ขียนจึงไดรวบรวมรายชือ่ โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชีของไทยและแหลงสืบคนจาก
ฐานขอมูลทีม่ ีอยูในปจจุบันเพื่อใหผูสนใจสามารถศึกษา
เพิ่มเติมในรายละเอียด ดังจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีส�ำ หรับธุรกิจ SMEs
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีของไทยสำ�หรับ
ธุรกิจ SMEs ที่ใชในปจจุบันที่รวบรวมมาจากวารสาร
ธรรมนิติ (2548-2553) และ website (www.accountworld.com/ 2554) รวมถึงประสบการณการใชงาน
ของผูเขียน มีรายชื่อโปรแกรมและแหลงสืบคน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้

ตารางที่ 2. รายชื่อโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีของไทยและแหลงสืบคน
ชื่อโปรแกรม
ACCPAC

ACCSTAR
Amanda
Autoflight
BCAccount for windows
Business Controller
Business Plus Account
CD ORGANIZER
DACCOUNT
Easy-ACC
EasyWin
Express
Formula
iMoneys Account
Impress Professional
JANE SOFT
Kingdee K/3 ERP
MAC-4 Professional
MyAccount
Nanosoft Mini Account
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URL
www.fmsconsult.com,
www.psa.co.th
www.actran.co.th
www.rachada.net      
www.AmandaAccounting.com
www.autoflight.co.th      
www.bcaccount.com       
www.hmi.co.th
www.businessplus.co.th       
www.cd-organizer.com
www.trianglesoft.co.th       
www.businesssoft.com       
www.easywin.co.th       
www.esg.co.th       
www.crystalsoftwaregroup.com
www.imoneys.co.th       
www.apacsoftware.co.th    
www.janecomp.com       
www.synergistics.co.th
www.doublepine.co.th       
www.prosoft.co.th       
www.nanosoftonline.com

เบอรติดตอ
02-274-4070
02-662-4174
02-654-0090
02-910-7268
02-933-0667
02-860-6600
02-964-9731-2
02-259-7745-6
02-880-8800
02-370-1955
02-215-0858
02-971-4444
02-732-1900
02-216-5955
02-732-1800
02-675-5515
02-7315558
02-731-5558
02-719-5430
02-719-3808
02-739-5900
053-444-111

การเลือกใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสมสำ�หรับธุรกิจ SMEs
				
จารุณี อภิวัฒนไพศาล

ตารางที่ 2. (ตอ)
ชื่อโปรแกรม
PDP
QUICK BOOKS
Quick Office
SAP Business One
Seniorsoft
Smart Biz
SME ACCOUNT
Smile Account
SML SOFT
SOFTIMO
STRACCOUNT
WINSpeed

URL
www.apacsoftware.co.th
www.thaiaccounting.com       
www.qkoffice.com       
www.humanica.biz
www.seniorsoft.co.th       
www.vrness.com
www.sme-account.com
www.csmiledev.com       
www.smlsoft.com       
www.softimo.com
www.straccount.com
www.dsoft.co.th       

ความจำ�เปนที่ธุรกิจ SMEs ตองใชโปรแกรมทาง
การบัญชี
การจัดทำ�บัญชีของธุรกิจ SMEs นั้นตองจัดทำ�
ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted
Accounting Principle) การบันทึกรายการตามหลักบัญชี
คูและการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีจึงเปน
สิง่ สำ�คัญในการถือปฏิบตั ิ อยางไรก็ตามการนำ�โปรแกรม
ทางการบัญชีมาใชจะทำ�ใหเหตุการณทางเศรษฐกิจที่
เกิ ด ขึ้ น ถู ก นำ � เข า และจั ด เก็ บ ในแฟ ม รายการค า
(Transaction File) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไปของการทำ�บัญชีดวยมือ (Manual
System) ดังสมัยในอดีต จากนั้นแฟมรายการคาจะถูก
สงไปประมวลผลโดยปรับปรุงขอมูลใหมยี อดคงเหลือถูก
ตองในแฟมขอมูลหลัก (Master File) เชนเดียวกับการ
ผานรายการคาไปยังบัญชีแยกประเภทในระบบการทำ�
บัญชีดวยมือ
ในอดี ต การทำ � บั ญ ชี ด  ว ยมื อ จะใช เ อกสาร
แบบฟอรมตางๆ จำ�นวนมากและปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน
รวมถึงการตรวจทาน การอนุมัติรายการ นอกจากนี้

เบอรติดตอ
02-675-0110
02-513-7151
02-953-0800
02-636-6999
02-692-5899
02-451-6397
02-370-1955-6
02-248-8088
089-922-3131
02-748-6765-7
02-628-6566
02-803-6180

กระบวนการทางบั ญ ชี จำ � เป น ต อ งสร า งร อ งรอยการ
ตรวจสอบ (Audit Trial) หรือรองรอยทางการบัญชี
ซึ่งหมายถึงการอางอิงการผานบัญชีเพื่อคนหารายการ
ที่ บั น ทึ ก ไว ซึ่ ง การจั ด ทำ � บั ญ ชี ด  ว ยมื อ นั้ น การสร า ง
รองรอยในการตรวจสอบตองใชเอกสารและแฟมจัด
เก็บเอกสารเปนจำ�นวนมาก (สุภาพร เชิงเอี่ยม 2553)
ดังนั้นการใชโปรแกรมทางการบัญชีเขามาชวยทำ�งาน
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ยังคงเปนไป
ตามลำ�ดับขั้นตอนของการประมวลผลดวยมือ ซึ่งบาง
ขั้ น ตอนถูกกำ �หนดไวใ นเงื่ อนไขของโปรแกรมทำ�ให
นักบัญชีไมตองดำ�เนินการแตโปรแกรมจะชวยทำ�งาน
ให ดังนั้นการนำ�โปรแกรมทางการบัญชีมาใชในธุรกิจ
SMEs จะชวยลดขอผิดพลาดในการทำ�งาน ลดปริมาณ
การใชกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล
และสามารถการนำ�เสนอรายงานทางการเงินไดอยาง
ถูกตอง ทันเวลา ทำ�ใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถ
นำ�ไปใชในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
สำ�หรับโปรแกรมทางบัญชีในปจจุบนั โดยเฉพาะ
โปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี ที่ ว างจำ � หน า ยใน
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ทองตลาดถูกพัฒนาขึน้ ใหครอบคลุมระบบงานทางบัญชี
ทั้งหมด ไดแก ระบบงานขาย ระบบควบคุมลูกหนี้และ
รายไดอื่นๆ ระบบงานจัดซื้อ ระบบควบคุมเจาหนี้และ
คาใชจา ยอืน่ ๆ ระบบควบคุมสินคา ระบบสินทรัพยถาวร
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบภาษี ระบบ
บัญชีแยกประเภท อีกทัง้ ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่สามารถกำ�หนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
แตละคนเพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น รวมถึงการชวยสำ�รองขอมูลใหปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การใชโปรแกรม
สำ � เร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี ที่ ว างจำ � หน า ยในท อ งตลาด
จะทำ�ใหธุรกิจ SMEs ลดความยุงยากในการทำ�งาน
เนื่องจากโปรแกรมทางบัญชีจะออกแบบมาเพื่อลดการ
ทำ�งานทีซ่ �้ำ ซอน ระบบงานยอยตางๆ สามารถเชือ่ มโยง
ขอมูลกันได และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
เกิดความรวดเร็วและความถูกตองในเวลาที่นอยกวา
เดิม และนอกจากนี้ยังพบวา กอใหเกิดความประหยัด
มากกวาการลงทุนดวยการจัดหาโปรแกรมทางบัญชี
วิธอี นื่ โดยสามารถตอบสนองความตองการของเจาของ
กิจการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะรายงานในเชิงบริหาร
ที่มีความหลากหลายและมีความยืดหยุน สามารถปรับ
เปลีย่ นไดตามความตองการ มีความสามารถรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งแมวาอาจจะพบปญหา
และอุปสรรคจากการใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี
อยูบาง ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป แตผูซื้อสามารถ
ปรึกษาทีมงานขายที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อชวยจัดการ
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได
ปญหาและอุปสรรคจากการใชโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบัญชี
ผลของการวิจัยพบวาการนำ�โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบัญชีมาใชกอใหเกิดปญหาสำ�หรับกิจการ เชน
เกิดความยากในการประยุกตโปรแกรมใหเขากับลักษณะ
ของธุรกิจ มีปญ
 หาเกีย่ วกับการเชือ่ มตอกันระหวางระบบ
ยอย เกิดความยุง ยากในการใชงานและการออกรายงาน
ผูใ ชขาดความรูค วามเขาใจ ขาดความเชีย่ วชาญ รายงาน
ทีไ่ ดไมตรงกับความตองการของกิจการ และไมมบี ริการ
หลังการขายทีด่ ี (มานพ สีเหลือง 2549 ; ประจิต หาวัตร
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และ ศรัณย ชูเกียรติ 2548 ; สุตราวดี บัวเทศ 2547 ;
นันทพร ลิขติ ไพบูลยศลิ ป จุฑาทิพย สองเมือง และ ปรีชา
เจริญสุข 2545) ฉะนัน้ ในการเลือกซือ้ โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบั ญ ชี นั้ น ผู  ซื้ อ จะต อ งพิ จ ารณาให ร ะเอี ย ด
รอบคอบอยางรอบดานเพื่อใหโปรแกรมสำ�เร็จรูปทาง
การบัญชีที่เลือกใชนั้นมีความเหมาะสมกับธุรกิจ อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแทนที่จะเกิดปญหาในระยะยาว
ดัง นั้น สามารถสรุปเปน รายขอโดยชี้ใ หเห็น
ปญหาและอุปสรรค ดังตอไปนี้
1. ความยากในการประยุกตโปรแกรมใหเขากับ
ลักษณะของธุรกิจ การเชื่อมตอระหวางระบบงานยอยๆ
เกิดปญหา
2. ความยุงยากในการใชงาน เกิดปญหาในการ
ออกรายงานไมตรงตามความตองการ
3. ผู  ใ ช ง านไม มี ค วามรู  ใ นการใช โ ปรแกรม
ทางการบัญชี
4. ไมมีบริการหลังการขายที่ดี
จากปญหาและอุปสรรคทีก่ ลาวมานัน้ ทำ�ใหธรุ กิจ
ตองตระหนักในการตัดสินใจเลือกซือ้ โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบัญชี ซึ่งจากการศึกษาจากบทความวิจัยและ
งานวิจัยบางสวนที่พบในประเทศไทย ผูเขียนพบวา
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต มีรายละเอียด
ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
จากการศึกษาบทความวิจัย และงานวิจัยที่พบ
ในรอบ 9 ปที่ผานมาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเลือก
ซื้อและการเลือกใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี
พบวา ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกซือ้ และเลือกใชโปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชี ไดแก ราคาของผลิตภัณฑ ตนทุน
ในการบำ�รุงรักรักษา ความสามารถของโปรแกรม ความ
ยืดหยุนในการใชงาน (เชน การแกไขหนาจอ รายงาน
แบบฟอรม หรือรหัสตนฉบับ) ความยืดหยุนในการนำ�
เสนองบการเงิน (เชน แสดงรายงานออกทางหนาจอ
คอมพิวเตอร การเจาะลึกรายงาน การนำ�เสนอขอมูล
ในรูปกราฟ แผนภูมิ ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูลกับ
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โปรแกรมอื่นๆ เชน Microsoft Excel) ความนาเชื่อถือ
ของโปรแกรมและผูผลิตหรือผูจัดจำ�หนาย คุณสมบัติ
เสริมของโปรแกรม การควบคุมภายใน เทคโนโลยีที่
โปรแกรมนั้นตองการใช (ไดแก ความตองการระบบ
ปฏิบัติการพื้นฐาน เชน DOS, Windows, Unix) ระบบ
การจัดการฐานขอมูล ขอบเขตการใชงาน รายไดรวม
ขนาดของกิจการ ลักษณะของธุรกิจ โปรแกรมงายตอการ
เขาใจ การสนับสนุนการฝกอบรมและใหบริการหลัง
การขาย ลักษณะการทำ�งานของโปรแกรม ระบบรักษา
ความปลอดภัย คุณสมบัติหลักของโปรแกรม (ไดแก

การมีระบบสำ�รองขอมูล มีรายงานตรงกับความตองการ
ของกิจการ) คุณสมบัติของผูผลิตและผูจำ�หนาย (ไดแก
การมีคูมือการใชงานของโปรแกรมที่สมบูรณ) ขอจำ�กัด
ของซอฟตแวร ระบบการตัดสินใจของผูบ ริหาร (นันทพร
ลิขติ ไพบูลยศลิ ป จุฑาทิพย สองเมือง และ ปรีชา เจริญสุข
2545 ; สุตราวดี บัวเทศ 2547 ; มานพ สีเหลือง 2549 ;
นงนิภา ตุลยานนท ศิริเดช คำ�สุพรหม และ ธีระเดช
อังธีระปญญา 2549 ; พลพธู ปยวรรณ และสุภาพร
เชิงเอี่ยม 2550 ; รุงทิพย อนันตจรุงสุข 2553) อนึ่ง
สามารถสรุปประเด็นขางตนไดตามตารางที่ 3. ดังตอไปนี้

ตารางที่ 3. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ

รายการ
1. ราคาของผลิตภัณฑ
2. ตนทุนในการบำ�รุงรักรักษา
3. ความสามารถของโปรแกรม
4. ความยืดหยุน
5. ความนาเชื่อถือของโปรแกรม
และผูผลิตหรือผูจัดจำ�หนาย
6. คุณสมบัติของผูผลิตและ
ผูจำ�หนาย
7. คุณสมบัติหลักของโปรแกรม
8. คุณสมบัติเสริมของโปรแกรม
9. ลักษณะการทำ�งานของ
โปรแกรม
10. ขอจำ�กัดของซอฟตแวร
11. การควบคุมภายใน
12. เทคโนโลยีที่โปรแกรมนั้น
ตองการใช
13. ขอบเขตการใชงาน
14. รายไดรวมของกิจการ
15. ขนาดของกิจการ

นันทพร,
จุฑาทิพย
และ ปรีชา
(2545)
P

สุตราวดี
(2547)

P

มานพ นงนิภา, พลพธู และ รุงทิพย
(2549) ศิริเดช และ สุภาพร (2553)
ธีระเดช
(2550)
(2549)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P

P

P

P

P
P

P
P
P
P
P
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

ตารางที่ 3. (ตอ)

รายการ
16. ลักษณะของธุรกิจ
17. โปรแกรมงายตอการเขาใจ
18. การสนับสนุนการฝกอบรม
และใหบริการหลังการขาย
19. ระบบรักษาความปลอดภัย
20. ประโยชนที่ไดรับจาก
โปรแกรม
21. ระบบการตัดสินใจของ
ผูบริหาร

นันทพร,
จุฑาทิพย
และ ปรีชา
(2545)

สุตราวดี
(2547)

นงนิภา,
ศิริเดช
และ
ธีระเดช
(2549)

พลพธู
และ
สุภาพร
(2550)

รุงทิพย
(2553)

P
P
P
P
P
P

จากตารางพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ ไดแก ราคา
ของผลิตภัณฑ ตนทุนในการบำ�รุงรักษา ความสามารถ
ของโปรแกรมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก และคุ ณ สมบั ติ เ สริ ม
ความยืดหยุน ความนาเชื่อถือของโปรแกรมและผูผลิต
หรือผูจ ดั จำ�หนาย และขอจำ�กัดของซอฟตแวร โดยราคา
ของผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกโปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชีมากกวาปจจัยอื่นๆ นอกจากนี้
งานวิจัยที่พบปลาสุดของรุงทิพย อนันตจรุงสุข (2553)
ที่ศึกษาการวิเคราะหปจจัยในการเลือกใชโปรแกรม
สำ � เร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี ข องสำ � นั ก งานบั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาสำ�นักงานบัญชีในกรุงเทพมหา
นครจะใหความสำ�คัญในประเด็นอื่นๆ ดวยที่นอกเหนือ
จากทีก่ ลาวมาแลวขางตน ไดแก ลักษณะการทำ�งานของ
โปรแกรม การสนับสนุนการฝกอบรมและใหบริการหลัง
การขาย และระบบรักษาความปลอดภัย
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มานพ
(2549)

ขอควรพิจารณาในการเลือกใชโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจ SMEs
จากการศึกษาเอกสาร ตำ�รา และงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ งนั้ น ตามทั ศ นะของผู  เ ขี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น
วา การตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมสำ �เร็จรูปทางการ
บัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจ SMEs นั้น จำ �เปนตอง
พิจารณาใหรอบคอบเพือ่ จะไดไมตอ งหาโปรแกรมอืน่ มา
ทดแทนโปรแกรมที่ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ไดอยางแทจริง ดังนัน้ ผูเ ขียนขอเสนอขอควรพิจารณาใน
การเลือกใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสม
กับธุรกิจ SMEs ใน 5 ดาน ดังนี้
1. ดานบุคลากร ในการเลือกโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางการบัญชีนั้นผูบริหารระดับสูงของธุรกิจ SMEs
จะต อ งให ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง การกำ � หนดเป น นโยบาย
ใหมีการใชโปรแกรมสำ�เร็จรูป และการสนับสนุนดาน
การเงิน สำ�หรับการตัดสินใจเลือกโปรแกรมใดนั้นควร
ใหผเู กีย่ วของรวมพิจารณา ไดแก ฝายบัญชี ฝายการเงิน
ฝายจัดซื้อ ฝายคลังสินคา และควรมีสวนรวมในการ
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ทดสอบระบบเพือ่ ใหโปรแกรมทีเ่ ลือกใชนนั้ สามารถตอบ
สนองตอความตองการใชงานไดอยางแทจริง ไมเกิดการ
ตอตาน และควรสงเสริมใหฝกอบรมการใชโปรแกรมจน
เพื่อใหผูใชเกิดความชำ�นาญ
2. ดานคุณภาพของโปรแกรม โดยพิจารณาใน
ประเด็นดังตอไปนี้
2.1 ความถูกตองในการบันทึกบัญชี การประมวล
ผลและการออกรายงานมีความถูกตอง ครบถวน โดยให
ทดสอบจากการใช ข  อ มู ล จริ ง แล ว ดู ผ ลลั พ ธ ที่ ไ ด จ าก
รายงานทางการเงิ น นอกจากนี้ ค วรพิ จ ารณาความ
สมบู ร ณ ข องโปรแกรม เสถี ย รภาพการใช ง านของ
โปรแกรม ความงายในการใชงานโปรแกรมทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถวนแตใชงานยาก ก็ไมควรซื้อ
2.2 ใหทดลองใชกอนตัดสินใจซื้อ โดยเลือก
บริษทั ทีม่ ชี ดุ ทดลอง (Demo) ไวใหทดลองใช อยาหลงเชือ่
คำ�โฆษณาหรือคำ�กลาวอางของผูขาย โดยการทดลอง
ใชใหนำ�ขอมูลจำ�นวนมากมาทดสอบวาผลลัพธที่ได
เปนไปตามความตองการเพียงใด เชน ความเร็วของการ
ประมวลผล ความสามารถในการออกรายงานพรอมกัน
จากคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
2.3 เลือกระบบบัญชีที่พัฒนาบน Windows
ดีกวาระบบบัญชีที่พัฒนาบน DOS เพราะ การพัฒนา
บน Windows มีอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพในการ
ใชงานมากกวา การนำ�ขอมูลออก (Export) เพื่อเขาสู
Windows สามารถทำ�ได การใชงานทำ�ไดงาย มีความ
สวยงามนาใช อีกทัง้ ยังทำ�งานไดหลายงานพรอมกันบน
เครื่องคอมพิวเตอรเดียว (Multitasking)
2.4 เลือกโปรแกรมทีม่ เี ครือ่ งมือชวยกูข อ มูลจาก
เหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ไฟดับแลวขอมูลสูญหายไป
หรือชวยซอมแซมฐานขอมูลเมื่อเกิดความบกพรอง
2.5 พิจารณาการจัดเก็บขอมูลทางบัญชี ซึ่ง
สามารถจัดเก็บขอมูลได 2 แบบคือ ระบบแฟมขอมูล
(Filebase) และระบบฐานขอมูล (Database) ซึง่ การเก็บ
ขอมูลในระบบฐานขอมูลจะทำ�ใหเกิดความปลอดภัยมาก
กวาซึ่งจะตองมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ
2.6 อยาคำ�นึงถึงสีสนั ทีส่ วยงาม เพราะจะเปนปญ
หาแกสายตาในระยะยาว

3. ด า นการเลื อ กผู  พั ฒ นาโปรแกรมที่
น า เชื่ อ ถื อ โดยรายชื่ อ ผู  ป ระกอบการที่ จำ � หน า ย
ซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร
สามารถหาขอมูลไดจาก website ของกรมสรรพากรคือ
www.rd.go.th > > บริการขอมูล > > ซอฟตแวรมาตรฐาน
กรมสรรพากร (www.rd.go.th, 4 สิงหาคม 2554) ขอควร
พิจารณามีดังนี้
3.1 เลือกบริษทั ทีม่ คี วามมัง่ คงและประสบการณ
มาก อยาซือ้ โปรแกรมกับบริษทั ทีไ่ มนา เชือ่ ถือเพราะหาก
บริษัทผูขายเลิกกิจการ จะทำ�ใหระบบงานของธุรกิจ
SMEs ตองหยุดชะงัก
3.2 เลือกบริษัทที่มีการพัฒนาซอฟตแวรอยาง
ตอเนื่องโดยพิจารณาวาผูผลิตพัฒนาโปรแกรมอยาง
ตอเนื่องเพียงใด มีรุน (Version) ใหมๆ ออกมาอยาง
ตอเนื่องหรือไม เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาในชวงแรก
อาจมีหลุมดำ� (Bug) ซึ่งจะทำ�ใหเกิดการหยุดชะงักใน
การทำ�งานหรือที่เรียกวา error โปรแกรมจึงตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
3.3 สอบถามจากผูใชงานจริง โดยถามผูขายวา
โปรแกรมดังกลาวมีผูใชงานมากนอยเพียงใด และขอ
ตั ว อย า งรายชื่ อ ลู ก ค า เพื่ อ สอบถามจากผู  ใ ช ง านจริ ง
ประมาณ 4-5 ราย เกี่ยวกับความพอใจในการใชงาน
บริการหลังการขายและปญหาที่เกิดขึ้น
3.4 ควรพิจารณาการบริการหลังการขาย โดย
พิจารณาจากความเชีย่ วชาญ ประสบการณของพนักงาน
ดูแลลูกคาหลังการขาย (Customer support) จะตองเปน
ทีมงานที่มีความรูและประสบการณ มีความชำ�นาญ
ด า นบั ญ ชี แ ละมี ค วามสามารถแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังการขายได
4. ดานเครือ่ งมือทีใ่ ชในการพัฒนาโปรแกรม
การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาโปรแกรมที่ ดี จ ะ
รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Feature) ตางๆ ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตเมื่ อ เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลง หาก
ทีมงานผูเขียนโปรแกรมใชเครื่องมือที่ไมเหมาะสมจะ
ทำ�ใหขอ มูลเสียหายบอย จะตองจัดเรียงขอมูล (Reindex)
อยู  เ ป น ประจำ� นอกจากนี้ ค วรคำ� นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ที่
โปรแกรมนั้ น ต อ งการใช ธุ ร กิ จ ควรประมาณการงบ
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ประมาณทั้งในสวนของฮารดแวร (Hardware) และ
ซอฟตแวร (Software) ที่สามารถรองรับการทำ �งาน
ของโปรแกรม ควรเลือกโปรแกรมที่งายในการใชงาน
(User Friendly) เชน ใชเมาส (Mouse) แทนคียบอรด
(Keyboard) ไดทกุ หนาจอ การคนหาขอมูลทำ�ไดสะดวก
หนาจอบันทึกขอมูลชัดเจน เขาใจไดงาย และขอมูล
สามารถเชื่อมโยงไปยังหนาจออื่นๆ ที่เกี่ยวของกันได
และสิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่นาเชื่อถือ
5. ดานความคุมคาตอการลงทุน ในการเลือก
ซื้ อ ควรเปรี ย บเที ย บระหว า งประโยชน ที่ จ ะได รั บ กั บ
ตนทุนที่คาดวาที่เสียไป ในดานกำ�ลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาในการตอบสนองความตองการของผูใชงาน
ความผิดพลาดทีล่ ดลง ระยะเวลาในการคืนทุน การเลือก
โปรแกรมที่ไมมีคุณภาพจะเพิ่มคาใชจายในระยะยาว
แตไมควรซื้อโปรแกรมโดยตัดสินใจที่ราคาเปนสำ�คัญ
เพราะโปรแกรมราคาถูกอาจไมคุมคากับเงินที่ลงทุนไป
และสำ�หรับโปรแกรมที่ราคาแพงก็ไมไดหมายความวา
จะดีเสมอไป ดังนั้น ผูซื้อควรคำ�นึงถึงคุณภาพของ
โปรแกรม และความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการใชงาน
ดังนั้น ธุรกิจ SMEs ที่ตองการเลือกใชโปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชี จะตองพิจารณาใน 5 ดาน
ได แ ก ด า นบุ ค ลากร ด า นคุ ณ ภาพของโปรแกรม
ด า นการเลื อ กผู  พั ฒ นาโปรแกรมที่ น  า เชื่ อ ถื อ ด า น
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม และดานความ
คุมคาตอการลงทุน เพื่อใหโปรแกรมที่เลือกมานั้นชวย
อำ�นวยความสะดวกในการทำ�งาน เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ชวยทำ�
ภาระงานประจำ�ที่ตองทำ�ซ้ำ�ๆ ทำ�ใหมีเวลาสรางสรรค
ผลงานอื่นๆ และแกปญหาระบบงานปจจุบันได สิ่งที่
ตองพึงระวังคือ ไมควรเลือกโปรแกรมที่รองรับอนาคต
มากเกิ น ไป สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ทำ � บั ญ ชี ด  ว ยระบบมื อ
(Manual system) แลวตั้งเปาวาจะนำ�โปรแกรมสำ�เร็จ
รูปมาใชแลวตองเปนระบบบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Internet
ได (Web based accounting) อาจจะทำ�ใหเกิดความ
ลมเหลว ดังนั้นควรทำ�ทีละขั้นตอน แบบคอยเปนคอย
ไป การเลือกโปรแกรมที่เผื่ออนาคตไวมากเกินไปจะ
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ทำ�ใหสญ
ู เสียตนทุนโดยเปลาประโยชน ถึงแมวา ปจจุบนั
เริ่มเปลี่ยนเปนระบบอิงเว็บ (Web based system) มาก
ขึ้นนั่นคือ สามารถจัดเก็บ คนคืน ประมวลผล และแสดง
รายงานตางๆ ผานเว็บมากขึ้นก็ตาม
บทสรุป
การเลื อกใชโ ปรแกรมสำ �เร็จรูปทางการบั ญชี
สำ�หรับธุรกิจ SMEs ผูเลือกใชตองคำ�นึงความตองการ
ของธุรกิจเปนหลัก ผูบริหารตองสนใจและผลักดันแลว
เลือกโปรแกรมที่สามารถตอบสนองตอความตองการ
ใชงาน การเลือกโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน ทำ�ใหประหยัด
เวลา ลดทรัพยากรมนุษย ชวยลดตนทุนการดำ�เนินงาน
ทำ � ให ป ระหยั ด กระดาษและลดความผิ ด พลาดที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น จากการทำ � งาน ซึ่ ง การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช นั้ น
ตองใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดรวมพิจารณาในการ
สรรหา เพื่อลดการตอตาน ไมใหความรวมมือซึ่งจะนำ�
ไปสู  ค วามล ม เหลวในที่ สุ ด นอกจากนี้ สิ่ ง สำ � คั ญ อี ก
ประการหนึ่งคือผูบริหารตองพิถีพิถันในการสรรหานัก
บัญชีมอื อาชีพมาปฏิบตั งิ านเพือ่ ธุรกิจประสบความสำ�เร็จ
ตามความมุงหวัง
สำ�หรับความเสียหายของการเลือกใชโปรแกรม
บัญชีที่ไมมีคุณภาพคือ การทำ�งานไมมีประสิทธิภาพ
เกิดความลาชา ขาดขอมูลชวยในการตัดสินใจ สราง
ป ญ หาให กั บ การทำ� งาน เพิ่ ม ค า ใช จ  า ยในระยะยาว
ขาดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเพราะขาด
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมถึงการเลือกโปรแกรมที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เกิ น ความจำ � เป น ทำ � ให เ พิ่ ม ต น ทุ น
ซึ่งไมคุมคาตอการใชประโยชน การเลือกโปรแกรม
บั ญ ชี ที่ ไ ม มี คุ ณ ภาพจะเพิ่ ม ค า ใช จ  า ยในระยะยาว
นอกจากนี้ ข  อ ควรระวั ง ในการใช โ ปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป
ทางการบัญชีคือ ความเสี่ยงจากการหยุดชะงัดของ
ระบบ อั น เกิ ด จากไวรั ส คอมพิ ว เตอร ความเสี่ ย งที่
อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ไฟไหม
แผนดินไหว ดังนั้น ผูใชตองใหความสำ �คัญกับการ
สำ�รองขอมูลเพือ่ ใหสามารถนำ�กลับมาใชไดอยางรวดเร็ว
ที่สุดเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ
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