บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางการบัญชี
2.1.1 สานักงานบัญชี หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการในลักษณะของบริษัทจากัด และห้างหุ้น
จากัดที่มีขอบเขตการให้บริการดังนี้
- รับจัดทาบัญชีและงบการเงิน
- รับจัดทาแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ยื่นต่อกรมสรรพากรและกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
- รับวางระบบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน
- รับจดทะเบียนจัดตั้งเปลี่ยนแปลง
- ให้คาปรึกษาและวางแผนภาษีอากร
- รับวิเคราะห์งบการเงิน
-ให้คาปรึกษาและวางแผนด้านการเงิน
- จัดหาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี
2.1.2 ความหมายของการบัญชี จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของการ
บัญชีไว้แตกต่างกัน ได้แก่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความหมายของการบัญชีในศัพท์บัญชีไว้
ว่า “บัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จาแนกและทาสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปของตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงินซี่งเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการ”
ศรีสุดา อาชวานันทกุล ได้ให้ความหมายของการบัญชีไ ว้ว่า การบัญชีเป็นการรวบรวม
จัดทา และนาเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
ธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นแตกต่างกันไป เช่น นักลงทุนต้องการข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐต้องการข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ
ภาษี อากรและการวางแผนทางเศรษฐกิ จ เจ้าหนี้ต้องการข้อมูล เพื่ อพิ จารณาให้สินเชื่อแก่ ธุรกิ จ
ผู้บ ริ หารต้องการข้ อมู ล เพื่ อการวางแผนควบคุมการดาเนินงานและการตัด สินใจในเรื่องต่างๆ
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สมาคมนักบัญชีรับอนุญาตของอเมริกา ( The American Institute of Certified Public
Accountants, AICPA ) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับการบัญชีไว้ดังนี้ “การบัญชีเป็นศิลปะของการจด
บันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ในรูปเงินตรา การจัดหมวดหมู่หรือการจาแนก
ประเภทของรายการหรือเหตุการณ์ การสรุปผลรวมทั้งการตีความหมายของรายการเหล่านั้น”
2.1.3 ความหมายของใบกากับภาษี
ใบก ากั บ ภาษี คื อ เอกสารหลัก ฐานส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบีย นภาษี มูล ค่าเพิ่ ม
จะต้องจัดทาและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อ
แสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บ
หรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
ศศิธร แทนบารุง 2553: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอน และวิธีการใช้
โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Oracle ในระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของบริษัทกรณีศึกษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์การใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Oracle การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ใช้การ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ปฐมภู มิ โ ดยการศึก ษาจากการปฏิ บั ติง านจริ ง ตลอดจนสัม ภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทางานของโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Oracle ในระบบสินทรัพย์ถาวร
ของบริษัทกรณีศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Oracle ใน
ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของบริษัทกรณีศึกษา ประกอบด้วย การได้มาของสินทรัพย์ถาวร การคิด
ค่าเสื่อมราคา การจาหน่ายสินทรัพย์และการโอนสินทรัพย์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป
Oracle ในระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของบริษัทกรณีศึกษา สามารถช่วยให้กระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการใช้
โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Oracle ในระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นรีลักษณ์ ชุติมาสกุล 2553: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทางาน
ของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี ACCPAC ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีสาหรับวงจรรายได้ และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้และวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่บริษัทกรณีศึกษาใช้ อยู่ในปัจจุบัน วิธีการศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษา
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตาราทางวิชาการ และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า บริษัทกรณีศึกษาได้มีการใช้งานระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีสาหรับวงจรรายได้หลายระบบ และการปฏิบัติงานในระบบยังคงบันทึก
ข้อมูลด้วยมือ ทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน โอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จึงได้เสนอแนะ
ให้นาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสาหรับวงจรรายได้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
ACCPAC มาประยุกต์ใช้กับบริษัทในส่วนของกิจกรรมเรียกเก็บเงินและกิจกรรมรับเงิน ทาให้การ
ปฏิบัติงานสาหรับวงจรรายได้เสร็จสิ้นภายในระบบเดียว ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทางาน รวมทั้ง
ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สายพิน พันธ์เพ็ง 2553: กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประการแรกเพื่อศึกษากระบวนการ
ทางานของวงจรรายได้ในโปรแกรมสาเร็จรูป SAP ระบบบัญชีและการเงิน ของบริษัท กรณีศึกษา
ประการที่สองเพื่อศึกษาและรวบรวมคู่มือปัจจุบันประการที่สามเพื่อระบุปัญหาในการปฏิบัติงาน
และประการที่ สี่ เพื่ อ รวบรวมและจั ด ท าเอกสารคู่ มือ ปฏิ บั ติ งานของวงจรรายได้ ใ นโปรแกรม
สาเร็จรูป SAP ระบบบัญชีและการเงินฉบับภาษาไทย กรณีศึกษาพบว่าคู่มือเดิมซึ่งมีการจัดทาเป็น
ภาษาอังกฤษทาให้ผู้ใช้เข้าใจคลาดเคลื่อน และมีการแยกคู่มือเป็นส่วนงานย่อยทาให้ต้องใช้คู่มือ
หลายเล่มในการปฏิบัติงานจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งคู่มือที่ไม่เป็นปัจจุบันทาให้ไม่สามารถใช้ให้
เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จึงควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานโดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม เพื่อความ
เข้ า ใจอย่ า งถู ก ต้ องตามขั้ นตอนการปฏิบั ติง านจริ งบนโปรแกรมส าเร็ จรู ป SAP เพื่ อน าไปสู่
ประสิทธิผลของระบบอย่างแท้จริง

จงรัก สมบูรณ์ดารงกุล 2552: กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชีและปัญหาในการใช้งานส าหรับ วงจรค่าใช้จ่ายของระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Dynamics Axapta โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
และสั ง เกตการณ์ พ นั ก งานผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนการทดสอบระบบ ในช่ ว งเดื อ น สิ ง หาคม ถึ ง
ธันวาคม 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
การควบคุมทั่วไป ยกเว้นเรื่องการควบคุมด้านเอกสาร ส่วนการควบคุมระบบงานส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของการควบคุมระบบงาน ยกเว้น การควบคุมโดยแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบ และจาก
การศึกษาการใช้งานระบบโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Dynamics Axapta พบว่าปัญหาเกิดจาก
ขั้นตอนการนาข้อมูลเข้า ของผู้ปฏิบัติงานเองและเกิดจากตัวระบบโปรแกรมสาเร็จรูป นอกจากนั้น
กิ จ การควรจั ด ท าคู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะหน่ ว ยงานและในต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในวงจรค่าใช้จ่าย
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อิสราภรณ์ อุดมพรมงคล 2541 : ในปัจจุบันได้ มีการนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูป มาใช้ในการจัดทาบัญชี จึงทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้
จึงเป็นการศึกษาผลกระทบของการนาโปรแกรมสาเร็จรูป มาใช้ในการจัดทาบัญชี งานวิจัยครั้งนี้จึง
เป็นการศึกษาผลกระทบของการนาโปรแกรมสาเร็จรูป มาใช้ในการจัดทาบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของนักบัญชี ในด้านวิธีการทางานและขั้นตอนในการจัดทาบัญชี จากการ
นาโปรแกรมสาเร็จรูป มาใช้ในการจัดทาบัญชี ด้านการควบคุมภายในของงานการบัญชี โดยจาแนก
ตามเพศ ประสบการณ์การทางาน และระดับการศึกษา จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนัก
บัญชีทั้งที่จาแนกตามเพศ ประสบการณ์การทางาน และระดับการศึกษา ที่มีต่อระดับผลกระทบของ
การนาโปรแกรมสาเร็จรูป มาใช้ในการจัดทาบัญชี ที่ระดับกระทบมาก ในทุกด้านที่ทาการศึกษา
ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมสาเร็จรูป มาใช้ในการจัดทาบัญชี มี
ผลกระทบต่อวิธี การทางานและขั้นตอนในการจัดทาบัญชี ดังนั้นในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดทาบัญชีจากระบบการจัดทาด้วยมือ มาใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีควรจะต้อง
คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยภายหลัง

