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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel) เป็ นบริ ษทั นําเที่ยวและเป็ นบริ ษทั ตัวแทน
ท่องเที่ยวประกอบกิจการในลักษณะอินบาวน์ทวั ร์ (Inbound Tour) มีสินค้าและบริ การหลากหลาย อาทิ
เช่น แพคเกจทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ, บริ การจองห้องพัก, จองตัว๋ เครื่ องบิน, จัดทําแพคเกจทัวร์ ตาม
งบประมาณและความต้อ งการของลู ก ค้า การดํา เนิ น กิ จ การจะเป็ นในลัก ษณะ B2B (Business to
Business ) และ B2C (Business to Consumer) กล่าวคือ B2B มีการติดต่อกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั
ตัวแทนการท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามในการหากลุ่มลูกค้าและขายแพคเกจทัวร์ และ B2C คือ การ
ติดต่อซื้ อขายกันระหว่างบริ ษทั และกลุ่มลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าซื้ อแพคเกจทัวร์ และบริ การต่าง ๆ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ งการทํางานภายในของบริ ษทั ประกอบไปด้วยแผนกต่าง ๆหลายแผนก อาทิเช่น
แผนกการขายและปฏิ บตั ิการ ทําหน้าที่ในการหาลูกค้าและคุยติดต่อกับบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวของ
ประเทศเวียดนามและคิดราคาของแพคเกจทัวร์ ต่าง ๆ แผนกการจอง ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งจากแผนก
การขายและปฏิบตั ิการ เพื่อประสานงานในเรื่ องของการจองห้องพัก ยานพาหนะ มัคคุเทศก์ เมื่อทําการ
ขายแพคเกจทัวร์ ได้แล้วเป็ นต้น แผนกเว็บคอนเทนต์และการออกตัว๋ ทําหน้าที่ในการดูแลเว็บเพจที่ลง
ขายรายการทัวร์ ต่าง ๆ และทําหน้าที่ในการออกตัว๋ โดยสารประเภทเครื่ องบิน แผนกบัญชีทาํ หน้าที่ใน
การดูแลการใช้จ่ายในบริ ษทั ทําบัญชีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆเช่น การเสี ยภาษี และสุ ดท้ายแผนกการส่ งของ
และเนื่ องจากสถานการณ์ไวรัสระบาด (Covid - 19) ในปลายปี 2019 ทําให้นกั ท่องเที่ยวลดจํานวน
ลงจึงส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการจํานวนมากในเรื่ องของการขาดรายได้และภาระหน้าที่การทํางานที่
ลดลงไปด้วยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น บริ ษทั ที่ประกอบการธุ รกิจท่องเที่ยว
ประเภทอินบาวน์ทวั ร์ (Inbound Tour) ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมากเพราะรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่และบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้
เช่นกัน จึงทําให้ผจู ้ ดั ทําได้มีเวลาเรี ยนรู้การทํางานในหลาย ๆ แผนกดังที่กล่าวไว้ดา้ นบน โดยจากการที่
ได้ฝึกสหกิ จจึงได้มีโอกาสทํางานในแผนกของบัญชี ดว้ ย ซึ่ งแผนกบัญชี น้ ี มีหน้าที่ในการดําเนิ นการ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายของบริ ษทั เช่น การจ่ายค่าโรงแรม จ่ายค่ายานพาหนะ จ่ายค่าตัว๋ ต่าง ๆ ค่ามัคคุเทศก์
ฯลฯ รวมถึ งการทําบัญชี รายงานภาษีการซื้ อและภาษี ขายทุก ๆ เดื อน โดยรายงานภาษีซ้ื อเป็ นแบบ
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รายงานที่กาํ หนดให้ ผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนจัดทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการบันทึกจํานวนภาษีซ้ื อ
ของกิจการที่ถูกผูป้ ระกอบการรายอื่นเรี ยกเก็บในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละเดือนภาษีโดยนําส่ ง
รายงานนี้ ให้แก่กรมสรรพากรทุกเดื อนเพื่อแจ้งรายการการเสี ยภาษีโดยแนบพร้ อมกับเอกสาร ภ.พ.30
(บริ ษทั เคเคเอ็น การบัญชี จํากัด, 2558) ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีโปรแกรมหรื อแพลตฟอร์ มเฉพาะของตนเองใน
การทํารายงานภาษีซ้ื อ จึงอาศัยการใช้โปรแกรม Excel ซึ่ งเป็ นโปรแกรมพื้ นฐานของไมโครซอฟต์
ออฟฟิ ศในการทําบัญชี ส่วนใหญ่โดยการสร้างเค้าโครงรู ปแบบง่าย ๆ ขึ้นมาใช้งานและมีส่วนข้อมูลที่
ครบตามรู ปแบบที่กรมสรรพากรกําหนด
จากที่กล่ าวมาข้างต้นผูจ้ ดั ทําจึงเห็ นปั ญหาของการทําบัญชี รายงานภาษีซ้ื อ เพราะบริ ษทั ไม่ได้มี
โปรแกรมเฉพาะในการทําบัญชี จึงทําให้ฝ่ายบัญชี ตอ้ งพิมพ์ลงข้อมูลของทุกช่ องตารางในโปรแกรม
Excel ที่สร้างขึ้น ซึ่ งรายละเอียดข้อมูลประกอบไปด้วยช่องตารางของลําดับที่ วันที่ เลขที่ใบกํากับภาษี
ชื่อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี และช่องรายการจํานวนเงิน ดังภาพ

รู ปภาพที่ 1.1 ภาพตัวอย่างแสดงเค้าโครงของการทํารายงานภาษีซ้ื อในโปรแกรม Excel
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล

ทําให้การจัดทํารายงานภาษีซ้ือเกิดความล่าช้าเพราะต้องพิมพ์ลงรายละเอียดข้อมูลทีละแถว ทีละช่อง อีก
ทั้งรายงานภาษีซ้ือที่ตอ้ งลงในแต่ละเดือนมีจาํ นวนมาก และการลงข้อมูลทีละช่องนั้นยังอาจทําให้ขอ้ มูล
ผิดพลาดได้ ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงเห็ นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่ งจะทําการแก้ปัญหาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของบริ ษทั ที่ลงรายการภาษีซ้ื อเพื่อสร้างเป็ นฐานข้อมูล เพราะในส่ วนของข้อมูลที่เป็ น
รายการ ชื่อบริ ษทั สาขา และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีน้ นั เป็ นข้อมูลที่บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ใช้
ทํารายงานอยูเ่ ป็ นประจําในทุก ๆ เดือนซึ่ งบางเดือนมีบริ ษทั ที่ตอ้ งลงซํ้าในรายงานทุกเดือน อีกทั้งข้อมูล
เหล่านี้คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ยากเหมาะสําหรับการนํามาทําเป็ นฐานข้อมูลได้ จากนั้นสร้างรหัสหรื อ
โค้ดและเขียนสู ตรโดยใช้ฟังก์ชนั VLOOKUP และนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการลงรายละเอียดภาษีซ้ื อ
ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทําภาษีซ้ื อ และลดข้อผิดพลาดได้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการลงข้อมูลภาษีซ้ื อทําให้การทํางานในการลงรายการภาษีซ้ื อเร็ วขึ้น
1.2.2 เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลในการทํารายงานภาษีซ้ื อ ทําให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องมากขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านสถานที่
บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel) เลขที่ 1032/1-5 ถนนพระราม 4
อาคารกริ ต ชั้น 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10120
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
1) ดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวม 16 สัปดาห์
2) รวบรวมข้อมูลและศึกษาปั ญหาของสถานประกอบการ ตั้งแต่วนั ที่ 6 มกราคม ถึงวันที่
31 มกราคม 2563
3) นําเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจแก่อาจารย์ที่ปรึ กษา ตั้งแต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563
4) ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการจัดทําโครงงาน ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563
5) รวบรวมข้อมูลและเริ่ มทําโครงงานในแต่ละบทตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2563
6) สร้างฐานข้อมูลและเขียนฟังก์ชนั หรื อสู ตร VLOOKUP ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่
3 เมษายน 2563
7) ทดลองใช้งานฟังก์ชนั ที่เขียนขึ้นมาและแก้ไขปั ญหาที่พบ ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่
10 เมษายน 2563
8) อัพโหลดและส่ งแบบฟอร์ มให้กบั ฝ่ ายบัญชีทางอีเมล์เพื่อทดลองใช้งานจริ ง ตั้งแต่วนั ที่ 13
เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563
9) ส่ งแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินการใช้งานฟังก์ชนั VLOOKUP ตั้งแต่วนั ที่ 13 เมษายน ถึง
วันที่ 17 เมษายน 2563
1.3.3 ขอบเขตด้ านข้ อมูล
ข้อมูลภาษีซ้ื อจากไฟล์ Excel ของบริ ษทั ชื่ อไฟล์วา่ รายงานภาษีซ้ื อ 2561-2562 และเอกสาร
ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบกํากับภาษีจากบริ ษทั ที่ทาํ รายการภาษีซ้ื อย้อนหลังปี 2561-2562
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1.3.4 ขอบเขตด้ านประชากร
1. เก็บข้อมูลในแผนกบัญชีจาํ นวน 1 คน
2. เก็บข้อมูลในแผนกการขายและปฏิบตั ิการ จํานวน 2 คน
แผนกการจอง จํานวน 2 คน
แผนกการสร้างแพคเกจทัวร์ ในเว็บไซต์ จํานวน 1 คน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยประหยัดเวลาและทําให้การทํารายงานภาษีซ้ื อเร็ วขึ้น
1.4.2 สามารถลดจํานวนข้อมูลที่ผดิ พลาดได้ในการทํารายงานภาษีซ้ื อ
1.5 นิยามศัพท์
1) รายงานภาษีซ้ื อ หมายถึง แบบรายงานที่กาํ หนดให้ผปู้ ระกอบการที่จดทะเบียนจัดทําขึ้นมาเพื่อ
ประโยชน์ในการบันทึกจํานวนภาษีซ้ือของกิจการที่ถูกผูป้ ระกอบการรายอื่นเรี ยกเก็บในการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละเดือนภาษี
2) ฟังก์ชนั หมายถึง ชุดคําสั่งหรื อข้อมูลสําหรับปฏิบตั ิการคําสั่งใดคําสั่งหนึ่ง
3) VLOOKUP หมายถึง เป็ นฟังก์ชนั หรื อสู ตรหนึ่งในโปแกรม Excel ที่ใช้ในการค้นหาในรู ปแบบ
เหมือนฐานข้อมูล
4) ชีท ย่อมาจากคําว่าเวิร์คชีท (Worksheet) หมายถึง แผ่นงานในโปรแกรม Excel ซึ่ งจะมีการแสดง
ข้อมูลเป็ นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรี ยกว่า เซลล์ (Cell) แต่ละ
เซลล์เป็ นที่เก็บข้อมูลและจะมีชื่อกํากับ
5) คอลัมน์ หมายถึง แนวตั้งที่ปรากฏอยูใ่ นเวิร์คชีท
6) สัญลักษณ์ > หมายถึง ขั้นตอนต่อไป

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การจัดทําโครงงานเรื่ อง ฟังก์ชนั VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สําหรับทํารายงานภาษี
ซื้ อของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับรายงานภาษีซ้ื อ
2.1.1 ความหมายของรายงานภาษีซ้ื อ
2.1.2 รายงานภาษีซ้ื อตามรู ปแบบที่กรมสรรพากรกําหนด
2.1.3 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database)
2.2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการกําหนดรหัส
2.2.1 คําจํากัดความ
2.2.2 การออกแบบรหัสสิ นค้าหรื อบริ การ
2.2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
2.2.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel
2.2.2 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel
2.2.3 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทําบัญชี
2.2.4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับฟังก์ชนั VLOOKUP
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับรายงานภาษีซื้อ
2.1.1 ความหมายของรายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีซ้ือ เป็ นแบบรายงานที่กาํ หนดให้ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทําขึ้นมาเพื่อ
ประโยชน์ในการบันทึ กจํานวนภาษีซ้ื อของกิ จการที่ ถูกผูป้ ระกอบการรายอื่ นเรี ยกเก็บในการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ื อที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็ให้เป็ นภาษีซ้ื อในเดือนนั้น โดยดู
จากต้นฉบับใบกํากับภาษีที่ได้รับมาจากการซื้ อสิ นค้า หากมีภาษีซ้ื อที่เกิดขึ้นในเดือนใดแต่ไม่มา
สามารถนํามาลงรายการในเดือนนั้นได้ เพราะมีเหตุจาํ เป็ นบางประการ ให้นาํ มาลงรายการในเดือน
ถัดไป แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ถดั จากเดือนที่ออกใบกํากับภาษีน้ นั
รายงานภาษีซ้ื อเป็ นรายงานที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทําขึ้นมา
และสามารถลงรายงานภาษีซ้ื อเฉพาะรายการซื้ อที่มีหลักฐานใบกํากับภาษี หรื อใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
หรื อใบเสร็ จรับเงินอื่นใดตามที่กาํ หนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิม่ ยอดภาษีซ้ื อ ได้แก่ ภาษีซ้ือที่
เกิดขึ้นเนื่องจาก
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1. การซื้อหรื อการนําเข้าซึ่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ
2. การซื้ อหรื อเช่าซื้อหรื อนําเข้าซึ่ งทรัพย์สิน
3. การรับฝากขายสิ นค้า
4. การรับบริ การหรื อการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
5. การเพิ่มราคาสิ นค้าหรื อค่าบริ การ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนนําส่ งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ. 36 เนื่ องจากจ่าย
ค่าบริ การที่ได้ให้บริ การในต่างประเทศและได้มีการใช้บริ การนั้นในประเทศ หรื อรับโอนสิ นค้า
หรื อบริ การที่เคยได้สิทธิ เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
สําหรับการลงรายการเพื่อลดยอดภาษีซ้ื อในรายงานภาษีซ้ื อให้ลดลง ได้แก่ ภาษีซ้ื อเนื่ องมาจาก
รายการต่อไปนี้
- การส่ งคืนสิ นค้าหรื อยกเลิกสัญญาการให้บริ การ
- การลดราคาสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ผิดข้อกําหนดที่ ตกลงกัน (บริ ษทั เคเคเอ็น การบัญชี จํากัด,
2558)
2.1.2 รายงานภาษีซื้อตามรู ปแบบทีก่ รมสรรพากรกําหนด
ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ (บริ ษทั โฟลว์แอคเคาท์, 2561)
-

ชื่อที่แสดงว่าเป็ นรายงานภาษีซ้ือ
แสดงเดือนภาษี และปี ภาษี
แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
แสดงที่อยูข่ องสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
แสดงสํานักงานใหญ่หรื อสาขาที่ยนื่ รายงานภาษีซ้ือ
แสดงรายละเอียดของใบกํากับภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีน้ นั อันได้แก่ วันเดือนปี , เลขที่
ใบกํากับภาษี, ชื่อผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ, เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ,
สํานักงานใหญ่/สาขาของผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ, มูลค่าสิ นค้า/บริ การ และจํานวน
ภาษีมูลค่าเพิม่
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รู ปภาพที่ 2.1 ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ื อตามรู ปแบบที่กรมสรรพากรกําหนด
ที่มา : https://flowaccount.com/blog/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (บริ ษทั โฟลว์แอคเคาท์, 2561)

2.1.3 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับฐานข้ อมูล (Database)
ฐานข้อมูลมีตน้ กําเนิ ดมาจากการค้นคว้าวิจยั ในเชิงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล
เป็ นพื้นที่จดั เก็บข้อมูล ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้ผใู้ ช้
จัดการข้อมูล การเรี ยกใช้และการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และรวมทั้งการบํารุ งรักษาข้อมูลได้
ฐานข้อ มู ล มี ห ลายประเภทตามความเหมาะสมสํา หรั บ ความต้อ งการของแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม
ฐานข้อมูลอาจมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลประเภทแบบไบนารี ไฟล์ เอกสาร รู ปภาพ วีดีโอ
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงมิติ ข้อมูลทรานแซคชัน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ และข้อมูล
ประเภทอื่น ๆ ข้อมูลสามารถจัดเก็บได้หลากหลายรู ปแบบได้แก่ แบบตาราง แบบลําดับชั้น และ
แบบกราฟ กรณี ที่ ข ้อ มู ล ถู ก จัด เก็ บ ในรู ป แบบของตารางจะถู ก เรี ย กว่า ฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พันธ์
(Relational database) เมื่ อ เป็ นการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบโครงฐานแบบทรี (Tree) จะถู ก เรี ยกว่ า
ฐานข้ อ มู ล แบบลํ า ดั บ ชั้ น (Hierarchical database) ข้ อ มู ล ถู ก จั ด เก็ บ ในรู ปแบบของกราฟ
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ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์จะหมายถึ ง ฐานข้อมูลแบบเครื อข่าย (Network database) (ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิ ทธิ์ สุ ขะหุ ต, 2555)
“ฐานข้อมูล” (Database) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อนิเทศหรื อจัดรวบรวมข้อมูลของเรื่ อง
ต่าง ๆไว้ในรู ปแบบที่จะเรี ยกมาใช้ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ ในการเรี ยกนั้นอาจเรี ยกเพียงส่ วนใดส่ วน
หนึ่ ง มาใช้ป ระโยชน์ หรื อเรี ย กเป็ นครั้ งเป็ นคราวก็ได้ ฐานข้อมูล มี ล ัก ษณะที่ดีควรจะได้รับ การ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ (ทักษิณา สวนานนท์, 2544)
นอกจากนี้ (ภัก ดี วฒั นะกุ ล , คัม ภี ร์ระบบสารสนเทศ, 2547) ยัง ได้ส รุ ป ความหมายของ
ฐานข้อมูลว่าคือ กลุ่มของแฟ้ มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความเกี่ยวข้องกันของข้อมูลและถูก
นํา มารวมไว้ด้วยกัน เช่ น ฐานข้อมู ล ของบริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง อาจประกอบไปด้วยแฟ้ มข้อมูล หลาย
แฟ้ มข้อมูล ซึ่ งแต่ละแฟ้ มต่างก็มีความสัมพันธ์กนั ได้แก่แฟ้ มข้อมูลพนักงาน แฟ้ มข้อมูลแผนกใน
บริ ษทั แฟ้ มข้อมูลขายสิ นค้า และแฟ้ มข้อมูลสิ นค้า เป็ นต้น
2.2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการกําหนดรหัส
2.2.1 คําจํากัดความ
รหัสคือ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อสัญญาณที่รู้กนั เฉพาะกลุ่ม หรื อเฉพาะตัว ตามแต่จะ
ตกลงกัน(รหัสมือ รหัสอักษร). สัญลักษณ์ที่กาํ หนดขึ้นมาเป็ นชุ ดเพื่อใช้แทนอักษร(รหัสมอร์ ส ).
ตัวเลข หรื ออักษรที่ กาํ หนดขึ้นมาใช้แก่เครื่ องใช้ หรื ออุ ปกรณ์ บ างชนิ ด(รหัสตู้นิรภัย รหัส บัตร
เอทีเอ็ม). (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, ม.ป.ป.)
รหัสสิ นค้า หมายถึ ง รหัสซึ่ งทําหน้าที่แทนสิ นค้าแต่ละชนิ ด เพื่อใช้ในการจัดแบ่งกลุ่ม
ประเภท สิ นค้าเพื่อสะดวกในการเรี ยกใช้หรื อประมวลรายงาน ทําให้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และลด
ข้อ ผิ ด พลาดในการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในการกํา หนดรหั ส สิ น ค้า ควรกํา หนดให้ เ ป็ นหมวดหมู่ มี
ความหมายตามประเภทของสิ นค้าในแต่ละธุ รกิจ (แมค- 5 เอ็นเตอร์ไพรซ์, 2560)
2.2.2 การออกแบบรหัสสิ นค้ าหรือบริการ
ลักษณะของรหัสสิ นค้าที่ดี (อนินธนา, 2562)
1. แสดงคุณสมบัติของสิ นค้าได้ เช่น แหล่งที่มา ขนาด หรื อลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ
2. รองรับสิ นค้าที่จะเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
3. แยกกลุ่มของสิ นค้าได้ตามลําดับความสําคัญของสิ นค้าที่กิจการจําหน่ายอยู่
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ในการเริ่ มต้นการสร้างรหัสต่าง ๆ อาทิ รหัสสิ นค้า รหัสลูกหนี้ รหัสเจ้าหนี้ อาจจะต้องมี
การออกแบบไว้ล่วงหน้าก่อน แล้วจึงนํามาบันทึกเข้าไปในโปรแกรม มีหลักการ ดังนี้ (จันจิรา กรุ ด
สุ ข, 2558)
1. รหัสที่ดีควรจะมีความยาวเท่ากัน เช่นถ้ากําหนดว่าให้มี 5 หลัก ทุกรหัสก็จะต้องมี 5 หลัก
เหมือนกันหมด เพื่อป้ องกันปั ญหาการเรี ยงลําดับ
2. รหัสที่ดีควรมีตวั เลขเพียงอย่างเดียว เหตุผลคือตัวเลขสามารถอ่านค่าได้ง่ายกว่าตัวอักษร
3. รหัสที่ดีควรจะมีการเผื่อการแทรกรหัสได้
2.3 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
2.3.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel
Excel เป็ นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (Spreadsheet) หรื อโปรแกรมตารางงาน ซึ่ งจะเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง ซึ่ งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจําแต่ละช่อง ทําให้ง่ายต่อการป้ อนข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการคํานวณและการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบียบมากยิง่ ขึ้น ( ภานุมาส ฉัตรทองแดง, 2560)
ไมโครซอฟท์ Excel (Microsoft Excel) เป็ นโปรแกรมประเภทตารางการคํานวณ(สเปรด
ชี ต) พัฒนาโดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์ และเป็ นโปรแกรมของหนึ่ งในชุ ดไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศใช้
สําหรับการจัดการข้อมูล ทําการคํานวณข้อมูลในรู ปแบบตารางและสามารถจัดทํากราฟ แผนภูมิเพื่อ
แสดงผลข้อมูลได้ เป็ นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในด้านของการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
ฟังก์ชนั พื้นฐาน บวก ลบ คูณ หาร ยกกําลัง รวมถึงมีฟังก์ชนั หรื อสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ ระดับสู งเช่น
Modulo, ตรี โกณมิติ (Sin Cos Tan) ฟังก์ชนั ทางสถิติ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฟังก์ชนั ทางการเงิน
เช่น การคิดค่าเสื่ อมราคา, การคํานวณค่าปั จจุบนั ฟังก์ชนั ในการตัดต่อคํา เช่น Concatenate ฟังก์ชนั
ในการค้นหาข้อมูลที่เสมือนฐานข้อมูล เช่น Lookup, VLOOKUP และ Hlookup สําหรับส่ วนที่ถือ
ว่าเป็ นสิ่ งที่เยี่ยมยอดของ ไมโครซอฟท์ Excelคือ การใช้งานในรู ปแบบของฐานข้อมูล ซึ่ งสามารถ
จัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก คือมีประมาณไม่เกิน 65,000 ตาราง ไม่ว่าจะเป็ นตัวกรอง,
การเรี ยงลําดับข้อมูล (Sort) , คํานวณยอดรวม (Subtotal) และตารางไพวอต (Pivot Table) เป็ นคําสั่ง
สํา หรั บ สรุ ป ข้อมู ล ให้อยู่ใ นรู ป แบบที่ ดูไ ด้ง่ า ย สามารถหมุ นเปลี่ ย นตามต้องการ นอกจากนี้ ย งั
สามารถทํากราฟในแบบต่าง ๆ เช่ น เส้นตรง วงกลม กราฟรู ปแท่ง กราฟแท่งเทียนที่ใช้กบั การ
วิเคราะห์หุ้นก็ทาํ ได้ กราฟพื้นที่ สามารถทํากราฟต่าง ๆให้อยู่ในรู ปแบบ 2 มิติ หรื อ 3 มิติได้ด้วย
รวมถึงทํากราฟ 2 ชนิดในรู ปเดียวกันได้ดว้ ย (วรนาถ ทองสกุล, 2560)

10

2.3.2 ประโยชน์ ของโปรแกรม Microsoft Excel
1. สร้างตารางทํางาน จัดตารางสวยงาม ในรู ปแบบต่าง ๆ
2. สร้างเอกสารที่ตอ้ งมีการคํานวณ เชื่อมโยงสู ตร สามารถเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์
หรื อ ข้ามเครื่ องได้
3. งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จาํ นวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว
4. สร้างรายงานสรุ ปผลในมุมมองต่าง ๆ เช่น ตารางสรุ ปยอดขาย ตารางสรุ ปข้อมูลสิ นค้า สรุ ป
งบดุล สรุ ปแผนการผลิต สรุ ปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน เป็ นต้น
5. สร้างกราฟ นําเสนอข้อมูล ในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ( พลวัฒน์ หาญพละ, 2562)
2.3.3 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการใช้ โปรแกรม Excel ในการจัดทําบัญชี
โปรแกรมสเปรดชี ตเป็ นโปรแกรมที่เหมาะกับการทํางานเกี่ยวกับตาราง การคํานวณ อีก
ทั้ง ยัง สามารถเชื่ อมโยงข้อมู ล ระหว่า ง Cell หรื อระหว่า ง Worksheet ได้ซ่ ึ ง เหมาะกับ การนํา มา
ประยุกต์ใช้กบั งานบัญชี เนื่ องจากการทํางานด้านบัญชีจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและ
กันเช่ นการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างสมุดรายวันและบัญชี แยกประเภทเป็ นต้นดังนั้นนักบัญชี ที่ มี
ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสเปรดชี ตจึงประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชี ตกับ
งานบัญชี หลากหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงินหรื อการจัดทํา
บัญชี โดยทัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วยการบันทึกรายการในสมุดรายวัน การจัดทําบัญชี แยกประเภท การ
จัดทํางบทดลอง และการจัดทํางบการเงินและงบกระแสเงินสด (สุ ภาภรณ์ คงสวัสดิ์ & พัฒนพงศ์
สุ วรรณชาต, 2554)
นอกจากนั้น ตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่ อง
กําหนดแบบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงานการ
เก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซ้ื อ ตามมาตรา 87 และ
มาตร 87/3 วรรคสอง แห่ งประมวลรั ษฎากร โดยข้อกําหนดข้อ 10 ความตอนหนึ่ งว่า “ การลง
รายการในรายงานภาษีขายรายงานภาษีซ้ื อ... ให้เขียนด้วยหมึกหรื อใช้วิธีพิมพ์หรื อจัดทําด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ... การพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์ดีด การพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปสเปรดชี ต
(Spreadsheet) เช่ น LOTUS หรื อ EXCEL หรื อโปรแกรมสํา เร็ จรู ป ที่ มี ล ัก ษณะทํา นองเดี ย วกัน ”
ข้อกําหนดข้างต้นทําให้การทําบัญชี ด้วยโปรแกรมสเปรดชี ตได้รับความนิ ยมมากขึ้ นและเป็ นที่
ยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย ธุ รกิจจํานนวนมากหันมาใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทําบัญชีเพราะ
ไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองงบประมาณในการจัดหาโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่มีราคาสู งมาใช้งาน นอกจากนั้นการ
ใช้โปรแกรมสเปรดชี ตในการทําบัญชี ยงั สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ หารกิ จการได้
อย่างถูกต้องตรงความต้องการอีกด้วย และข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้โปรแกรมสเปรดชีตใน
การทําบัญชีคือ กิจการสามารถนําผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้อีก
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2.3.4 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับฟังก์ ชัน VLOOKUP
2.3.4.1 ความหมายของ VLOOKUP
VLOOKUP เป็ นฟั งก์ชัน (Function) หรื อสู ตรหนึ่ งใน Excel ที่ใช้ในการค้นหา
ข้อมูลหรื อดึงข้อมูลให้มาแสดงในรู ปแบบเหมือนฐานข้อมูล เช่น ต้องการหาชื่อลูกค้า โดยใช้รหัส
ลู ก ค้า หาราคาสิ นค้า โดยใช้ชื่ อสิ นค้า เป็ นต้น โดยตัวอัก ษร V ย่อมาจาก Vertical ซึ่ ง หมายถึ ง
แนวตั้งหรื อแนวดิ่ง เนื่ องจากข้อมูลที่มีน้ นั เป็ นลักษณะของข้อมูลที่ปกติเรี ยงเป็ นแนว Vertical อยู่
แล้ว ดังนั้นสู ตรนี้จึงเป็ นที่นิยมใช้งานอย่างมากในปั จจุบนั (บริ ษทั นายน์เอ็กซ์เพิร์ท, ม.ป.ป.)
2.3.4.2 การใช้ฟังก์ชนั VLOOKUP ใน Excel กับฐานข้อมูล
โครงสร้างของฟังก์ชนั VLOOKUP ที่ใช้ในการเขียนสู ตร มีดงั นี้ (น้องไอที ดอท คอม., ม.ป.ป.)
VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)
•
•
•
•

lookup_value
table_array
col_index_num
range_lookup

= ค่าที่จะใช้คน้ หา
= ช่วงตารางฐานข้อมูล
= หมายเลขคอลัมน์ในตารางฐานข้อมูล
= รู ปแบบค้นหา (0 = false (คียท์ ี่คน้ หาจะได้ขอ้ มูลที่ตรงกันเท่านั้น), 1 =
true (คียท์ ี่คน้ หาสามารถเอาค่าใกล้เคียงได้))
โดยก่อนอื่นต้องสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ตาราง จากตัวอย่างนี้เป็ นฐานข้อมูลใน excel โดยเป็ น
ข้อมูลพนักงาน

รู ปภาพที่ 2.2 ภาพตัวอย่างฐานข้อมูลพนักงานที่สร้างขึ้นมา
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

1. เมื่อได้ตารางฐานข้อมูลแล้วจากนั้นสร้างตารางที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลมาแสดง หรื อ ผลลัพธ์ที่
ค้นหา โดยสามารถออกแบบได้ตามต้องการ ตามความเหมาะสมรู ปแบบของข้อมูล
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รู ปภาพที่ 2.3 ภาพการสร้างตารางที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลมาแสดง
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

2. หลังจากที่ได้ออกแบบการแสดงข้อมูลเสร็ จแล้ว
• ป้ อน รหัสพนักงาน ที่ตอ
้ งการค้นหาที่ช่อง I3
• ที่เซลล์ I4 พิมพ์สูตร “=VLOOKUP(I$3,$A$3:$F$20,2,0)”

รู ปภาพที่ 2.4 ภาพแสดงการเขียนสู ตร “=VLOOKUP(I$3,$A$3:$F$20,2,0)" ในช่อง I4
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

3. จากนั้นทําการ Copy สู ตร จากเซลล์ I4 มาที่เซลล์ I5:I8 โดยจะสังเกตว่าจะเป็ นข้อมูล
เดียวกันทั้งหมด
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รู ปภาพที่ 2.5 ภาพแสดงการ Copy สู ตรตากเซลล์ I4 มาที่เซลล์ I5:I8
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

4. จากนั้นทําการแก้ไขสู ตรที่เซลล์ I5 โดยทําการแก้ไข “=
VLOOKUP(I$3,$A$3:$F$20,2,0)” เลข 2 เป็ นเลข 3 “=VLOOKUP(I$3,$A$3:$F$20,3,0)”
5. ที่เซลล์ I6 แก้ไขเลข 2 เป็ นเลข 4
6. ที่เซลล์ I7 แก้ไขเลข 2 เป็ นเลข 5
7. ที่เซลล์ I8 แก้ไขเลข 2 เป็ นเลข 6

รู ปภาพที่ 2.6 ภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของสู ตร
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

8. และทําการตกแต่งเซลล์ให้ตรงกับข้อมูล เช่น เซลล์ของวันที่เข้างาน
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รู ปภาพที่ 2.7 ภาพแสดงการตกแต่งเซลล์ให้ตรงกับข้อมูล
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

9. และนี้คือผลลัพธ์ที่เสร็ จเรี ยบร้อย โดยหากต้องการค้นหาข้อมูลพนักงานอื่น ๆ ก็สามารถ
ป้ อนรหัสพนักงานที่อยูใ่ นฐานข้อมูล ก็จะได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการด้วยความรวดเร็ วโดยที่ไม่
ต้องเลื่อนหาข้อมูลให้ยงุ่ ยาก เพราะเนื่องจากฐานข้อมูลอาจมีจาํ นวนมาก ซึ่ งหากมีการเพิ่ม
ข้อมูลในภายหลังก็ให้ปรับช่วงเซลล์ได้ในภายหลัง

รู ปภาพที่ 2.8 ภาพแสดงผลลัพธ์การทํางานของฟั งก์ชนั VLookup
ที่มา : https://www.nongit.com/blog/vlookup-excel-for-data.html

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
1032/1-5 ถนน พระราม 4 อาคารกริ ต ชั้น 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 2473-4
หมายเลขโทรสาร 02 287 2475
อีเมล์
: sales@aandftour.com
เว็บไซต์
: https://www.aandftour.com/
Skype
: aandftour

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่รูปภาพของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
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รู ปภาพที่ 3.3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01865 ของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 เป็ นบริ ษทั ประกอบกิ จการด้านการ
ท่องเที่ยวและบริ ษทั ตัวแทนการท่องเที่ยวที่มีความน่าเชื่อถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษทั เสนอ
บริ การให้แก่ลูกค้าหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, ทัวร์ชมเมือง, ทัวร์ภาคพื้นโดยเฉพาะ แพคเกจ
ทัวร์ สําหรับชาวต่างชาติที่มีความต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทยและรอบ ๆเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เช่น ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศพม่า, ประเทศเวียดนาม และรวมถึงการท่องเที่ยงใน
ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย, ประเทศเนปาลและประเทศภูฏาน
การให้บริ การหลักขององค์กรมีดงั นี้
1. การบริ การจองตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การบริ การจองห้องพักโรงแรมทัว่ โลก
3. บริ การแพคเกจทัวร์ สาํ หรับวันหยุดพักผ่อนภายในประเทศไทย
4. บริ การแพคเกจทัวร์ สาํ หรับวันหยุดพักผ่อนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. บริ การจัดทัวร์ สัมมนา
6. บริ การจัดประชุมสัมมนาและดูงาน
7. บริ การจองตัว๋ เรื อโดยสาร
8. บริ การจัดทําแพคเกจทัวร์ สาํ หรับการแต่งงานและฮันนีมูน
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ตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ซ่ ึงเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การหลักของบริ ษทั
แพคเกจทัวร์ ประเทศไทย

แพคเกจทัวร์ ประเทศลาว

รู ปภาพที่ 3.4 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศไทย
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

รู ปภาพที่ 3.5 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศลาว
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ ประเทศพม่า

รู ปภาพที่ 3.6 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศพม่า
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
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แพคเกจทัวร์ ประเทศกัมพูชา

รู ปภาพที่ 3.7 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศกัมพูชา
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ ประเทศเวียดนาม

รู ปภาพที่ 3.8 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศเวียดนาม
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ ประเทศอินเดีย

รู ปภาพที่ 3.9 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศอินเดีย
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
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แพคเกจทัวร์ ประเทศจีน

รู ปภาพที่ 3.10 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศจีน
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ ประเทศภูฏาน

รู ปภาพที่ 3.11 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศภูฏาน
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ ประเทศแทนซาเนีย

รู ปภาพที่ 3.12 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเทศแทนซาเนี ย
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
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แพคเกจทัวร์ เรื อโดยสาร

รู ปภาพที่ 3.13 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ ประเภทเรื อโดยสาร
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ แบบ 1 วัน

รู ปภาพที่ 3.14 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ แบบ One Day
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)

แพคเกจทัวร์ แต่งงานและฮันนีมูน

รู ปภาพที่ 3.15 ภาพตัวอย่างแพคเกจทัวร์ สาํ หรับงานแต่งและฮันนี มูน
ที่มา : บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล (A&F Tour Travel)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร มีดงั ภาพต่อไปนี้

Managing Director
Sale & Operation

Web Content

Accounting

Messenger

Reservation

รู ปภาพที่ 3.16 ภาพแผนภูมิองค์กรของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

จากแผนภูมิแผนผังองค์กรโดยนับจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา
1. Mr. Franz
Dobersberger ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
2. คุณปิ ยวรรณ
แสงสี ลม
ตําแหน่ง การขายและการปฏิบตั ิการ
3. คุณศรัญญา
สุ ธรรมเลิศ
ตําแหน่ง การขายและการปฏิบตั ิการ
4. คุณปรเมศ
เจียมขจรยศ ตําแหน่ง การจองห้องพักและอื่น ๆ
5. คุณภาธร
เตชะธนเลิศ ตําแหน่ง การจองห้องพักและอื่น ๆ
6. คุณกรณ์กวิน
จิระไชยกัลป์ ตําแหน่ง สร้างแพคเกจทัวร์ ในเว็บไซต์
7. คุณฟ้ าญากุล
สกุลภัครัฐ
ตําแหน่ง การบัญชี
8. คุณฉัตรชัย
ชาติกุล
ตําแหน่ง ส่ งเอกสาร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว ปั ณฑ์มาส บุญญาณ์พฒั น์ปภา ตําแหน่ง การจอง (Reservation)
3.4.2 ลักษณะงานที่ผจู ้ ดั ทําได้รับมอบหมายดําเนิ นงานนอกเหนื อจากการปฏิบตั ิตามโครงงาน
คือ การเป็ นผูช้ ่วยในการเรี ยบเรี ยงโปรแกรมทัวร์ เพื่อใช้เป็ นแพคเกจทัวร์ ตวั อย่างสําหรับไว้เสนอแก่
ลูกค้ารวมถึงการคิดราคาต้นทุนโปรแกรมทัวร์ และช่วยตอบอีเมล์ที่มีการส่ งเข้ามาที่บริ ษทั และการ
ทําสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ราคาห้องพัก (Sign Contract) เช่นโรงแรมส่ งราคาโปรโมชันของห้องพักมา
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ – สกุล พนักงานที่ปรึ กษา คุณฟ้ าญากุล สกุลภัครัฐ
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา การบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 13 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 น. – 17.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทราบถึงปั ญหา
สังเกตและสอบถามจากพนักงานในบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องการทํางานต่าง ๆ และระบบของ
บริ ษทั ว่าการทํางานส่ วนใหญ่ มีอุปสรรคและปั ญหาที่มกั จะพบเจอเป็ นอย่างไร เช่ น สอบถามใน
แผนกต่าง ๆ อาทิ แผนกการขายและการปฏิบตั ิการ แผนกการจอง แผนกบัญชี โดยถามถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นและต้องการแก้ไข
3.7.2 การคิดวิเคราะห์ในการเลือกหัวข้อเรื่ อง
การคิดหัวข้อเรื่ องได้จากการสังเกตและการปฏิบตั ิงานจริ งในแผนกต่าง ๆ โดยนําปั ญหา
มาสรุ ปเป็ นข้อๆ และนํามาคัดเลือก แล้วสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานของบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในเบื้ องต้นและนําไปเสนอให้กบั เจ้าหน้าที่ บ ญ
ั ชี ซึ่ งเป็ นแผนกที่ เกี่ ยวข้องกับ โครงงานโดยเป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้าย เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปนํามาเป็ นหัวข้อในการทําโครงงานต่อไป
3.7.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทําโครงงานมีรูปแบบหรื อแนวทางในการ
ทําไม่ว่าจะเป็ นการหาข้อมูลทางด้านอินเตอร์ เน็ต, เว็บไซต์, ยูทูป หนังสื อ บทความและสื่ ออื่น ๆ
เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลประกอบในการทําโครงงาน
3.7.4 การจัดทําโครงงาน
การจัดทําโครงงานซึ่ งมีรายละเอียดของการทําโครงงานทั้งหมด 5 บทดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงาน
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
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3.8 ระยะเวลาในการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน

มกราคม
2563

กุมภาพันธ์
2563

มีนาคม
2563

เมษายน
2563

สัปดาห์
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปั ญหา
ของสถานประกอบการ
2. นําเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจ
แก่อาจารย์ที่ปรึ กษา
3. ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ
การจัดทําโครงงาน
4. รวบรวมข้อมูลและเริ่ มทํา
โครงงานในแต่ละบท
5. สร้างฐานข้อมูลและเขียน
ฟังก์ชนั หรื อสู ตร VLOOKUP
6. ทดลองใช้งานฟังก์ชนั ที่เขียน
ขึ้นมาและแก้ไขปั ญหาที่พบ
7. อัพโหลดและส่ งแบบฟอร์ มเพื่อ
ทดลองใช้งานจริ ง
8. ส่ งแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมิน
การใช้งานฟังก์ชนั VLOOKUP
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการทํางาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.9.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค ยี่หอ้ Samsung รุ่ น RF509/RF409
3.9.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Xbox
โปรแกรม Movie Maker
เว็บไซต์ YouTube

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทําโครงงานเรื่ อง ฟั งก์ชนั VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สําหรับทํารายงานภาษี ซ้ื อ
ของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาข้อมูลและวิธีการทําโดยละเอียด ซึ่ งจะกล่าวถึง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานโดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลของรายการภาษีซ้ือเพือ่ นํามาทําฟังก์ชนั VLOOKUP
4.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลของบริ ษทั และการกําหนดรหัสเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
4.3 ขั้นตอนการเขียนสู ตร
4.4 ขั้นตอนการนําสู ตรมาประยุกต์ใช้
4.5 ขั้นตอนการสาธิ ตวิธีการใช้งานฟังก์ชนั VLOOKUP โดยการบันทึกคลิปวิดีโอ
4.6 การประเมินผลของฟังก์ชนั VLOOKUP
ซึ่ งรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการทํางานต่าง ๆ มีดงั นี้
4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลของรายการภาษีซื้อเพือ่ นํามาทําฟังก์ ชัน VLOOKUP
ในการทําฟั งก์ชนั VLOOKUP สิ่ งที่สําคัญคือรายการหรื อฐานข้อมูลที่จะนํามาทําซึ่ งการจะทํา
ฟั งก์ชนั นี้ จะปราศจากฐานข้อมูลนี้ ไม่ได้ ฟังก์ชนั VLOOKUP ทํางานโดยการค้นหาข้อมูลของช่ วง
ข้อมูลที่ ตอ้ งการโดยสิ่ งที่ ต้องมี คื อการสร้ างหรื อนํา ข้อมูลที่ มี อยู่น้ ันไว้เป็ นฐานข้อมูล แล้ว นํา มา
แสดงผล และจากการประเมินข้อมูลในการทํารายภาษีซ้ื อของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลนั้น
สามารถสรุ ปได้วา่ ข้อมูลที่จะสร้างไว้เป็ นฐานข้อมูลและนํามาใช้กบั ฟังก์ชนั VLOOKUP คือ ข้อมูล
ช่ วงชื่ อบริ ษ ทั สาขา เลขประจํา ตัวผูเ้ สี ย ภาษี เพราะเนื่ องจากข้อมู ล เหล่ า นี้ เป็ นข้อมู ล ที่ ค งที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงและเป็ นรายการหลักในการทํารายงานภาษีซ้ื อดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทรา
เวล ซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากบริ ษทั เหล่านี้ในทุก ๆเดือน
4.2 ขั้นตอนการเก็บข้ อมูลของบริษัทและการกําหนดรหัสเพือ่ เป็ นฐานข้ อมูล
เป็ นขั้นตอนถัดมาจากการทราบข้อมูลที่ ตอ้ งเก็บแล้ว โดยการเก็บข้อมูลของบริ ษทั ในช่ วงปี
2561 – 2562 ที่นาํ มาทํารายการภาษีซ้ื อในไฟล์ Excelของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ที่มีช่ือว่า
รายงานภาษี ซ้ื อ2561-2562 ซึ่ งเก็บข้อมูล เรื่ อง ชื่ อบริ ษทั สาขาที่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี เมื่ อได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมากําหนดรหัส เพื่อนํามาเป็ นฐานข้อมูลในการ
ทํา ฟังก์ชนั VLOOKUP ซึ่ งขั้นตอนการทํามีดงั นี้
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1. เปิ ดไฟล์ภาษีซ้ื อของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล
2. สร้างชีทที่จะทําฐานข้อมูลไว้ที่ชีทด้านซ้ายล่าสุ ดของไฟล์ จากนั้นตั้งชื่ อชีทว่า Data Master
1.เปิ ดไฟล์ภาษีซ้ือ

3.ตั้งชื่อชีทว่า Data Master

2.สร้างชีท

รู ปภาพที่ 4.1 ภาพไฟล์รายงานภาษีซ้ือของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลและการสร้างชี ท Data Master
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

3. จากนั้น ในชีทที่ทาํ รายงานภาษีเดือนต่าง ๆไว้ ตั้งแต่ปี 2561 – 2562 คัดลอกข้อมูลในช่องของ
ชื่อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี โดยเริ่ มคัดลอกตั้งแต่ขอ้ มูลรายการลําดับที่ 1 จนถึงข้อมูล
ลําดับสุ ดท้าย

คัดลอกข้อมูลทในชีทก่อนๆ ที่เคยทํารายงานไว้

รู ปภาพที่ 4.2 ภาพการคัดลอกข้อมูลของแต่ละชี ทเพื่อทําฐานข้อมูล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4. ที่ชีท Data Master ให้ทาํ การสร้ างคอลัมน์ 3 คอลัมน์โดยสร้ างชื่ อไว้ที่ช่องเซลล์ในแถวที่ 1 ไว้
ก่อน คือ
- ช่อง A แถวที่ 1 สร้างชื่อว่า NAME ซึ่งแทน ชื่อบริ ษทั
- ช่อง B แถวที่ 1 สร้างชื่อว่า BRANCH ซึ่ งแทน สาขาของบริ ษทั
- ช่อง C แถวที่ 1 สร้างชื่อว่า ID ซึ่ งแทน เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของบริ ษทั
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สร้าง 3 คอลัมน์ ตั้งชื่อว่า Name,Branch,Id

รู ปภาพที่ 4.3 ภาพการสร้างคอลัมน์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

5. ข้อมูลที่คดั ลอกไว้น้ นั นําไปวางในชีทที่ชื่อว่า Data Master ที่สร้างไว้เพื่อเตรี ยมเป็ นชีทของ
ฐานข้อมูล

นําข้อมูลที่คดั ลอกมาวางที่ชีท Data Master

รู ปภาพที่ 4.4 ภาพการคัดลอกข้อมูลมาวางที่ชีท Data Master
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

6. ทําแบบเดียวกันกับชี ทช่องอื่น ๆ จนครบทุกชี ท จากชี ททางด้านซ้ายสุ ดไปจนถึงชีททางขวาสุ ด
ซึ่ งเป็ นชีทที่เคยทํารายงานไว้ในเดือนต่าง ๆ โดยคัดลอกข้อมูลดังที่บอกไปข้างต้น จากนั้นนํามาวาง
ในชีท Data Master ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาวางต้องวางต่อจากข้อมูลก่อนหน้า โดยห้ามวางข้อมูลทับกัน

คัดลอกข้อมูลไปเรื่ อยในชีทก่อนๆ นําข้อมูลที่
คัดลอกมาวางต่อกัน

รู ปภาพที่ 4.5 ภาพการวางข้อมูลที่คดั ลอกมาของแต่ละชี ทโดยไม่วางทับกัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

27

7. เมื่อคัดลอกข้อมูลมาที่ชีท Data Master หมดแล้ว จากนั้นให้ทาํ การเรี ยงข้อมูลตามตัวอักษรเพื่อ
ทําให้การคัดแยกข้อมูลทําได้ง่ายขึ้นเพราะข้อมูลที่คดั ลอกมานั้นเป็ นข้อมูลที่รวมกันจากหลายชี ทซึ่ ง
จะทําให้มีขอ้ มูลที่ซ้ าํ กัน โดยมีข้นั ตอนการทํา ดังนี้
- คลุ มข้อความในช่ องของเซลล์ A B C โดยเริ่ มคลุมตั้งแต่แถวที่ 1 จนถึงรายการแถวสุ ดท้าย
(หรื อลากเมาส์คุลมเซลล์ช่อง A B C ในแถวแรก จากนั้นกด Ctrl + Shift + ลูกศรชี้ลง)
- จากนั้น ให้ไปที่ แท็บโฮม (Tab Home) > ตรงเครื่ องมือ Sort & Filter > เลือก Sort A to Z ซึ่ ง
จะได้ขอ้ มูลที่ทาํ การเรี ยงลําดับให้ต้งั แต่อกั ษร A ไปจนถึง Z
3.Sort & Filter

2.Tab Home

4.Sort A to Z

1.คลุมข้อความ

รู ปภาพที่ 4.6 ภาพการทําให้ขอ้ มูลเรี ยงกันโดยใช้เครื่ องมือ Sort & Filter
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

รู ปภาพที่ 4.7 ภาพแสดงผลการใช้เครื่ องมือ Sort & Filter
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

8. จากนั้นให้ลบรายการข้อมูลที่ซ้ าํ กันโดยเลือกเหลือไว้ 1 รายการ ซึ่ งรายการที่ลบนั้นให้ดูจากชื่อ
บริ ษทั ที่ซ้ าํ กันเป็ นหลัก โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
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- คลุมเซลล์และแถวที่ขอ้ มูลซํ้ากันและต้องการลบ > ลบ (หรื อลากเมาส์ในแถวที่ตอ้ งการ > กด
Delete )
- ทําจนครบของข้อมูลที่มีอยู่
- หากบริ ษทั ที่ทาํ รายการฐานข้อมูลนั้นมีหลายสาขา ให้คงข้อมูลไว้อย่างเดิมถึงแม้ชื่อบริ ษทั จะ
ซํ้ากันก็ตาม
2.คลิกขวาเลือก Delete

1.คลุมแถวที่ตอ้ งการลบ

รู ปภาพที่ 4.8 ภาพแสดงการลบข้อมูลที่ซ้ าํ กัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

9. ทําการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยการเทียบข้อมูลกับเอกสารจริ งที่ลงรายการภาษีไว้ ตรวจสอบ
ชื่อบริ ษทั สาขาที่และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

รู ปภาพที่ 4.9 ภาพตัวอย่างใบกํากับภาษีที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่ อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

เมื่อได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการกําหนดรหัสให้กบั รายชื่ อบริ ษทั
นั้น ๆ เนื่ อ งจากรหัส หรื อ โค้ด เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ ง ของการทํา ฟั ง ก์ชัน VLOOKUP โดยการ
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กําหนดรหัสนั้นมีหลักการคือ ให้กาํ หนดรหัสหรื อโค้ดเป็ นตัวเลขจํานวน 7 ตัว ซึ่ งประกอบไปด้วย
เลข 2 ตัวหน้า คือสาขาของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีประกอบไปด้วยเลข 10 แทนสาขาสํานักงานใหญ่
และเลข 11,12,13 แทนสาขาสํานักงานย่อยของบริ ษทั ตามมา ใช้เลข 20 ในกรณี ที่เลขท้ายของเลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีแต่ละบริ ษทั นั้นมี เลขที่ ตรงกันพอดี และใช้เลข 5 ตัวท้ายเป็ นเลขท้ายของเลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีซ่ ึ งการกําหนดรหัสมีรายละเอียด ดังนี้
• เลข 2 ตัวหน้าให้แทนถึง สาขาของการทํารายงานภาษีซ้ือเป็ นหลักโดยใช้เลข 10 แทน สาขา
สํ า นัก งานใหญ่ เลข 11, 12 แทนสาขาที่ ย่อ ยลงมา ในที่ น้ ี ให้แ ทนเลข 10 ของบริ ษ ัท ที่
ถึ งแม้ว่าในบิลใบกํากับภาษีเป็ นเลขสาขา 2,3,4…… ฯลฯ ที่ไม่ได้เขียนว่าสํานักงานใหญ่
แต่หากว่าทุก ๆ เดื อนของการทํารายงานภาษีซ้ื อ ทางผูอ้ อกใบกํากับภาษีน้ นั ใช้สาขานี้ใน
การออกบิลเป็ นประจํา กล่าวคือ มีการออกใบกํากับภาษีซ้ าํ ในทุก ๆเดือนของสาขานี้เท่านั้น
เช่ น บริ ษทั BAAN AYODHYA CO., LTD. สาขา 00001 ที่ ในแต่ละเดื อนบริ ษทั นี้ จะใช้
สาขานี้ ในการออกใบกํากับภาษีน้ ี เท่านั้นไม่เคยออกในสาขาอื่นเลยให้ถือว่าบริ ษทั นี้ เป็ น
สาขาสํานักงานใหญ่เลย ตัวอย่างเช่น
ชื่อบริ ษทั
สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 2 ตัวหน้า
ALCAZAR CO., LTD. HEAD OFFICE
0205524000428
10
BAAN AYODHYA BRANCH 00001
0105551032646
10
CHANGKLAN WAY BRANCH 00003
0505531001687
10
STAR HOME CO., LTD. BRANCH 00011
0105540020234
10
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างการกําหนดเลขหน้า 2 ตัว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

• และใช้เลข 2 ตัวหน้าเป็ นเลข 11, 12 ในกรณี ที่บริ ษทั นั้นมีสาขาย่อย กล่าวคือมีสํานักงาน
ใหญ่และมีสาขาย่อยซึ่ งใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีเดียวกันและต่อให้บริ ษทั นั้นมีสาขาที่ 38
เป็ นสาขาเริ่ มต้นแต่หากให้ยึดเป็ นสาขาสํานักงานใหญ่แล้วเท่ากับว่า สาขา 38 นี้ให้ใช้เลข
10 แทนสาขาสํานักงานใหญ่และใช้เลข 11,12 แทนสาขาย่อยตามลงไป ตัวอย่างเช่น
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ชื่อบริ ษทั
RANGSIT PROSPER ESTATE
RANGSIT PROSPER ESTATE
RIVER KWAE FLOATEL
RIVER KWAE FLOATEL
TRUE MONEY CO.,LTD
TRUE MONEY CO.,LTD
TRUE MONEY CO.,LTD

สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 2 ตัวหน้า
BRANCH 00038
0105530038734
10
BRANCH 00039
0105530038734
11
HEAD OFFICE
0105531054547
10
BRANCH 00002
0105531054547
11
BRANCH 00017
0105546149531
10
BRANCH 00030
0105546149531
11
BRANCH 01752
0105546149531
12

ตารางที่ 4.2 การกําหนดเลขหน้า 2 ตัวกรณี บริ ษทั มีสาขาย่อย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

• ในกรณี ที่แต่ละบริ ษทั มีเลข 5 ตัวท้ายของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีตรงกันพอดีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ให้ทาํ การกําหนดเป็ นเลขหน้า 10 แทนบริ ษทั A และเลข 20 แทนบริ ษทั B โดยให้ยึด
ตามตัวอักษรที่เรี ยงกันตามลําดับ ตัวอย่างเช่น
ชื่อบริ ษทั
สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 2 ตัวหน้า
SIAM MAKRO
HEAD OFFICE
0107537000521
10
SOUTH SEA RESORT
BRANCH00001
0835531000521
20
SRIWILAI HOTEL GROUP
HEAD OFFICE
0645557000091
10
THARA PATONG CO., LTD. HEAD OFFICE
0835524000091
20
NAMKANG MOOBAAN THAI HEAD OFFICE
0645547000048
10
PATONG LODGE HOTEL
HEAD OFFICE
0835529000048
20
ตารางที่ 4.3 การกําหนดเลขหน้า 2 ตัวกรณี ที่บริ ษทั มีเลขท้ายตรงกัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

10. ขั้นตอนการกําหนดรหัสในโปรแกรม Excel มีวธิ ี ทาํ มีดงั นี้
- สร้างช่องตารางขึ้นมา 1 ช่อง ที่คอลัมน์ D ที่แถวแรก สร้างชื่อว่า CODE
- จากนั้นในแต่ละแถวให้ใส่ ตวั เลข 7 ตัวซึ่งให้ใส่ เลข 10 ที่ดา้ นหน้าจากนั้นให้ตามด้วยเลขท้าย
ของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 5 หลักโดยดูจากคอลัมน์ C ที่อยูท่ างด้านซ้าย
- ลงข้อมูลให้ครบทุกช่องรายการของแถว
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1. สร้างคอลัมน์เพิ่มตั้งชื่อว่า Code

พิมพ์รหัส 7 ตัว

รู ปภาพที่ 4.10 ภาพการกําหนดรหัส 7 หลักที่คอลัมน์ D
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

11. ทําการตรวจสอบรหัสที่ซ้ าํ กัน โดยมีข้นั ตอนดังนี้
- คลุมข้อความคอลัมน์ D (Column D : CODE)
- จากนั้นไปที่ แท็บโฮม (Tab Home) > เครื่ องมื อ Conditional Formatting > เลื อก Highlight
Cells Rules > เลือก Duplicate Values… > ปรากฏหน้าต่างขึ้นมา กดตกลง
- ข้อความหรื อตัวเลขที่มีรายการซํ้ากันจะปรากฏมาในรู ปของตัวอักษรและป้ ายสี แดง
2.Tab Home > Conditional Formatting
1.คลุมคอลัมน์ Code

3.Highlight Cell Rules > Duplicate Values
4. กด OK

รู ปภาพที่ 4.11 ภาพการค้นหารหัสที่ซ้ าํ กันโดยใช้เครื่ องมือ Conditional Formatting
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

12. เมื่อทราบรหัสที่มีการซํ้ากันแล้ว จึงต้องกําหนดรหัสใหม่เพื่อไม่ให้รหัสซํ้ากันโดยใช้เงื่อนไขที่
อธิ บายไปในตารางด้านบน ซึ่ งรหัสที่ ซ้ ํากันนั้นมีสาเหตุ มาจากเลขท้ายประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ใน 5
ตํา แหน่ ง สุ ด ท้า ยตรงกัน และอี ก สาเหตุ คื อ บริ ษ ัท ที่ ล งรายการในชี ท Data Master มี ห ลายสาขา
กล่าวคือ มีสาขาสํานักงานใหญ่และสาขาย่อยซึ่ งเป็ นเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีเดียวกัน ดังนั้นในการ
แก้ปัญหานั้น จึงต้องกําหนดรหัสใหม่ของเลขด้านหน้าโดย
- ใช้เลข 10 แทน สาขาสํานักงานใหญ่ เลข 11, 12 แทนสาขาที่ยอ่ ยลงมา ในที่น้ ี ให้แทนเลข
10 ของบริ ษ ทั ที่ ถึ งแม้ว่า ในบิ ล ใบกํากับภาษี เป็ นเลขสาขา 2,3,4… ฯลฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้เขี ยนว่า
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สํานักงานใหญ่ แต่หากว่าทุก ๆเดือนของการทํารายงานภาษีซ้ื อ ทางผูอ้ อกใบกํากับภาษีน้ นั
ใช้สาขานี้ ในการออกบิลเป็ นประจํา กล่าวคือ มีการออกใบกํากับภาษีซ้ าํ ในทุก ๆเดือนของ
สาขานี้ เท่านั้น เช่ น บริ ษทั BAAN AYODHYA CO., LTD. สาขา 00001 ที่ในแต่ละเดื อน
บริ ษทั นี้จะใช้สาขานี้ ในการออกใบกํากับภาษีน้ ีเท่านั้นไม่เคยออกในสาขาอื่น เลยให้ถือว่า
บริ ษทั นี้เป็ นสาขาสํานักงานใหญ่เลย
ชื่อบริ ษทั
ALCAZAR CO., LTD.
BAAN AYODHYA CO., LTD.
CHANGKLAN WAY CO., LTD.
STAR HOME CO., LTD.

สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 7 หลัก
HEAD OFFICE
0205524000428
1000428
BRANCH 00001
0105551032646
1032646
BRANCH 00003
0505531001687
1001687
BRANCH 00011
0105540020234
1020234

ตารางที่ 4.4 การกําหนดรหัส 7 หลัก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ใช้เลข 2 ตัวหน้าเป็ นเลข 11, 12 ในกรณี ที่บริ ษทั นั้นมีสาขาย่อย กล่าวคือมีสํานักงานใหญ่
และมีสาขาย่อยซึ่ งใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีเดียวกันและต่อให้บริ ษทั นั้นมีสาขาที่ 38 เป็ น
สาขาเริ่ มต้นแต่หากให้ยึดเป็ นสาขาสํานักงานใหญ่แล้วเท่ากับว่า สาขา 38 นี้ให้ใช้เลข 10
แทนสาขาสํานักงานใหญ่และใช้เลข 11,12 แทนสาขาย่อยตามลงไป
ชื่อบริ ษทั
RANGSIT PROSPER ESTATE
RANGSIT PROSPER ESTATE
RIVER KWAE FLOATEL
RIVER KWAE FLOATEL
TRUE MONEY CO.,LTD
TRUE MONEY CO.,LTD
TRUE MONEY CO.,LTD

สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 7 หลัก
BRANCH 00038
0105530038734
1038734
BRANCH 00039
0105530038734
1138734
HEAD OFFICE
0105531054547
1054547
BRANCH 00002
0105531054547
1154547
BRANCH 00017
0105546149531
1049531
BRANCH 00030
0105546149531
1149531
BRANCH 01752
0105546149531
1249531

ตารางที่ 4.5 การกําหนดรหัส 7 หลักกรณี ที่บริ ษทั มีสาขาย่อย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ในกรณี ที่แต่ละบริ ษทั มี เลข 5 ตัวท้ายของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ตรงกันพอดี ให้ทาํ การ
กําหนดเป็ นเลขหน้า 10 แทนบริ ษทั A และเลข 20 แทนบริ ษทั B โดยให้ยึดตามตัวอักษรที่
เรี ยงกันตามลําดับ ตัวอย่างเช่น

33

ชื่อบริ ษทั
SIAM MAKRO
SOUTH SEA RESORT
SRIWILAI HOTEL GROUP
THARA PATONG CO., LTD.
NAMKANG MOOBAAN THAI
PATONG LODGE HOTEL

สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 7 หลัก
HEAD OFFICE
0107537000521
1000521
BRANCH00001
0835531000521
2000521
HEAD OFFICE
0645557000091
1000091
HEAD OFFICE
0835524000091
2000091
HEAD OFFICE
0645547000048
1000048
HEAD OFFICE
0835529000048
2000048

ตารางที่ 4.6 ที่ การกําหนดรหัส 7 หลักกรณี ที่บริ ษทั มีเลขท้ายตรงกัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

13. กําหนดรหัสโดยที่ไม่ซ้ าํ กันเรี ยบร้อยแล้วจากนั้นจึงทําการย้ายคอลัมน์ D มาอยูด่ า้ นหน้าสุ ด เป็ น
คอลัมน์แรก เพระการทําฟั งก์ชนั VLOOKUP ต้องทําการมองข้อมูลจากซ้ายไปขวาเท่านั้น กล่าวคือ
คําหรื อข้อความที่ตอ้ งการค้นหาต้องอยูซ่ ้ายสุ ดของตาราง ดังนั้น รหัสที่กาํ หนดจึงต้องอยู่ดา้ นซ้าย
สุ ด โดยมีวธิ ี ทาํ ดังนี้
- นําเมาส์ คลิ กที่หวั คอลัมน์ A > คลิ กขวา > เลื อกแทรก (Insert) > จะได้คอลัมน์เพิ่มจากทาง
ด้านซ้ายขึ้นมา
- จากนั้นตรงคอลัม น์ ที่ชื่ อว่า CODE นํา เมาส์ ค ลิ กบนหัวของคอลัมน์ซ่ ึ ง ในที่ น้ ี เปลี่ ย นเป็ น
คอลัมน์ E แล้ว > จากนั้นนําเมาส์ ช้ ี ให้ได้ลูกศรตามภาพ
คอลัมน์แรก
1.คลุมคอลัมน์ A

2.คลิกขวา กด Insert

รู ปภาพที่ 4.12 ภาพการแทรกคอลัมน์เพิ่ม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

> กดค้างและลากไปใส่
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ย้ายคอลัมน์ Code ไปไว้ดา้ นซ้ายสุ ด

รู ปภาพที่ 4.13 ภาพการย้ายคอลัมน์รหัสไปไว้ที่ดา้ นซ้ายสุ ด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

14. รายการที่ อยู่ในฐานข้อมูลมี ท้ งั หมด 339 รายการ ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึ งได้มีการเพิ่มช่ องตารางไป
จนถึงรายการที่ 400 หรื อแถวที่ 400 เพราะถ้าหากมีบริ ษทั ใหม่ที่ไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูลและต้องการ
เพิ่มในรายการฐานข้อมูลใหม่การสร้างตารางเผื่อไว้ล่วงหน้าจะเป็ นประโยชน์มากกว่าและจะมีผล
ในการทําสู ตร VLOOKUP ด้วย

รู ปภาพที่ 4.14 ภาพการสร้างช่องตารางเพิ่มไปจนถึงแถวที่ 400
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

15. ได้ฐานข้อมู ล ในชี ท Data Master ดัง ภาพ ในขั้นตอนต่อไปเป็ นการเขี ย นสู ตร หรื อ ฟั ง ก์ชัน
VLOOKUP
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รู ปภาพที่ 4.15 ภาพแสดงของฐานข้อมูลที่ทาํ ไว้เรี ยบร้ อย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4.2 ขั้นตอนการเขียนสู ตร
เป็ นการนําสู ตรและฐานข้อมูลมาใช้ ขั้นตอนการทํามีดงั นี้
1. สร้างชี ทรายงานภาษีซ้ื อเพิ่มเพื่อใช้เป็ นแบบฟอร์ มหลักในการใช้ทาํ รายงานภาษีซ้ื อ โดยสร้ าง
ชีทไว้ถดั จากชีท Data Master ตั้งชื่อชีทว่า Form

2.ตั้งชื่อชีทว่า Form

1.สร้างชีทเพิ่ม

รู ปภาพที่ 4.16 ภาพการสร้างชี ทเพิ่มโดยตั้งชื่ อชี ทว่า Form
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

2. ทําการคัดลอกแบบฟอร์ มจากชีทที่เคยทํารายงานภาษีซ้ื อไว้ เช่น ชีทที่ช่ือว่า ม.ค. 63 โดยคัดลอก
ข้อมูลมาทั้งหมดและนําไปวางไว้ในชีทที่ชื่อว่า Form

36

1. คลุมข้อความทั้งชีท
2.คลิกขวา เลือก Copy

รู ปภาพที่ 4.17 ภาพการคัดลอกรู ปแบบรายการภาษีซ้ื อของชี ท ม.ค.63
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

3. เมื่อทําการคัดลอกข้อมูลมาที่ชีท Form แล้ว จากนั้นให้ลบรายการที่เคยลงไว้ท้ งั หมดในช่อง
ข้อมูล วันที่ เลขที่ใบกํากับภาษี ชื่ อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี และช่องจํานวนเงิ นต่าง ๆ
ทําการลบข้อมูลให้หมด โดยเหลือรายการลําดับที่ไว้อย่างเดียว รวมถึงลบชื่ อเดือนด้วย โดยมีวิธีทาํ
ดังนี้
- คลิกเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการลบโดยการลากคลุมข้อความ > ลบ
2.คลุมข้อความที่ตอ้ งการลบ

3.คลิกขวา เลือก Delete
1.นําข้อมูลที่คดั ลอกมาวางที่ชีท Form

รู ปภาพที่ 4.18 ภาพการลบข้อมูลของชี ทที่คดั ลอกมา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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รู ปภาพที่ 4.19 ภาพแสดงผลลัพธ์การลบข้อมูล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4. ขั้นตอนต่อไปเป็ นการเพิ่มช่องคอลัมน์ ซึ่ งเป็ นช่องคอลัมน์สําหรับการพิมพ์รหัสข้อมูลที่ ทาํ ไว้
ในชีท Data Master เพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของการทําฟังก์ชนั VLOOKUP โดยเพิ่มช่องคอลัมน์ไว้ตรง
ก่อนช่องชื่อบริ ษทั วิธีการทํามีดงั นี้
- นํา เมาส์ ค ลิ ก บนหัวคอลัม น์ D > คลิ ก ขวา > เลื อกแทรก (Insert) > จะได้ช่ องตารางเพิ่ม
ขึ้นมา
1.คลิกเลือกหัวคอลัมน์ D

2.คลิกขวา เลือก Insert

รู ปภาพที่ 4.20 ภาพการแทรกคอลัมน์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ตั้งชื่อว่าคอลัมน์น้ นั ว่า รหัส
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สร้างชื่อคอลัมน์วา่ รหัส

รู ปภาพที่ 4.21 ภาพแสดงผลลัพธ์ของการแทรกคอลัมน์และตั้งชื่ อว่า รหัส
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

5. ได้แบบฟอร์ มสําหรับการทํารายงานภาษีซ้ือแล้ว จากนั้นให้ทาํ การเซ็ตข้อมูลตรงช่องจํานวนเงิน
เนื่ องจากตอนที่ทาํ การลบข้อมูลนั้น สู ตรการคํานวณที่เคยอยูใ่ นช่ องนี้ ได้หายไปด้วย ดังนั้นจึงต้อง
สร้างสู ตรขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนการทํามีดงั นี้
- พิมพ์สูตรที่ช่อง ยอดก่อน vat 7% ในแถวที่ 5 ช่องลําดับที่ 1 คอลัมน์ H สู ตรคือ
= J5*100/107

รู ปภาพที่ 4.22 ภาพการพิมพ์สูตรที่ช่องเซลล์ H5
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

-

พิมพ์สูตรที่ช่อง vat 7% ในแถวที่ 5 ช่องลําดับที่ 1 คอลัมน์ I สู ตรคือ =H5*7/100

รู ปภาพที่ 4.23 ภาพการพิมพ์สูตรที่ช่องเซลล์ I5
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

• ทําการคัดลอกสู ตรมายังรายการสุ ดท้ายโดยการดับเบิ้ลคลิกตรงช่ องสู ตรที่สร้ างไว้มุมล่ าง
ขวาของกรอบสี เขียว ซึ่ งโปรแกรมจะทําการคัดลอกให้อตั โนมัติ ให้ทาํ แบบเดียวกันทั้งสองช่องที่
สร้างสู ตรไว้
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รู ปภาพที่ 4.24 ภาพการคัดลอกสู ตรโดยการคลิกกรอบสี เขียว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

• ทดสอบสู ตร โดยการใส่ ยอดเงิ นในช่อง รวม คอลัมน์ J ซึ่ งตัวเลขขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ
และถูกต้อง

รู ปภาพที่ 4.25 ภาพผลลัพธ์ของการทดสองสู ตร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

6. เมื่ อ เตรี ย มแบบฟอร์ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ว ขั้น ตอนต่ อ ไปเป็ นการใช้ฟั ง ก์ ชัน หรื อ การเขี ย นสู ต ร
VLOOKUP ซึ่ งขออธิ บายสู ตร ดังนี้
- โครงสร้างสู ตรของ VLOOKUP คือ
VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num [range_lookup])
ความหมายในช่องสู ตรคือ
- Lookup_value คือ เซลล์อา้ งอิงหรื อค่าในช่องที่ใช้คน้ หา ในที่น้ ีหมายถึง ช่องเซลล์ที่ใช้การ
อ้างอิงรหัสเพื่อให้คน้ หาข้อมูลได้
- Table_array คื อ พื้ นที่ หรื อขอบเขตของชุ ดข้อมู ล ซึ่ ง ในที่ น้ ี หมายถึ ง ฐานข้อมู ล ที่ ท าํ ไว้
ทั้งหมดที่อยูใ่ นชีท Data Master
- Col_index_num คือ เลขคอลัมน์ของชุดข้อมูลที่ตอ้ งการนํามาแสดง ซึ่งในที่น้ ีหมายถึง ช่อง
ตารางที่ตอ้ งการให้แสดงจากฐานข้อมูล เช่น ต้องการให้แสดงฐานข้อมูลเรื่ อง ชื่ อบริ ษทั
เลขคอลัมน์คือ 2 ถ้าต้องการให้แสดงฐานข้อมูลเรื่ อง สาขา เลขคอลัมน์คือ 3
- Range_lookup มี 2 โหมดคือ
1) Approximate Match การตั้ง ค่ า Range Lookup เป็ น TRUE หรื อ 1 หรื อ เว้น ไว้ไ ม่ ก รอก
แปลว่า แม้ไม่เจอค่าที่ตอ้ งการหาแบบตรงตัว ก็ยงั ส่ งค่าบางอย่างกลับมาได้
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2) Exact Match การตั้ง ค่า Range Lookup เป็ น FALSE หรื อ 0 แปลว่า ต้องเจอค่ า หรื อ คํา ที่
ต้องการแบบตรงตัว จึงจะส่ งค่ากลับมา
ในที่น้ ีผจู ้ ดั ทําเลือกแบบ Exact Match ในการทําฟังก์ชนั เพราะเนื่องจากได้กาํ หนดค่าหรื อรหัสไว้ใน
ฐานข้อมูลแล้ว ซึ่ งเป็ นตัวเลขหรื อค่าที่คงที่ ซึ่ งขั้นตอนการเขียนสู ตรมีดงั นี้
• ในช่ องเซลล์ข อง ชื่ อบริ ษ ทั คอลัม น์ E แถวที่ 5 ลํา ดับ ที่ 1 นั้น ให้ก ดเครื่ องหมาย = ซึ่ ง เป็ น
ขั้นตอนเริ่ มต้นของการเขียนสู ตร
• จากนั้นให้พิมพ์คาํ ว่า VLOOKUP โปรแกรมจะปรากฏสู ตรมาให้อตั โนมัติ ให้คลิกเลือกสู ตร

รู ปภาพที่ 4.26 ภาพการเริ่ มต้นทําสู ตร Vlookup
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- นําเมาส์คลิกเลือก lookup_value (เซลล์อา้ งอิง) > คลิกเลือกช่องเซลล์ที่ ช่องหัส คอลัมน์ D
แถวที่ 5 ใส่ เครื่ องหมาย ลูกนํ้า หรื อ Comma (,) ต่อจาก D5

รู ปภาพที่ 4.27 ภาพการคลิกเลือกช่องเซลล์ D5 ของค่า lookup_value
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- นํา เมาส์ ค ลิ ก เลื อกที่ table_array (พื้นที่ หรื อขอบเขตของชุ ดข้อมู ล ) > ไปที่ ชี ท แรก Data
Master > เลื อกชุ ดข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่รายการแรก จนถึงรายการสุ ดสุ ดท้าย ในที่น้ ี คือ A2
ถึง D400 > ใส่ เครื่ องหมาย ลูกนํ้าหรื อ Comma (,) ต่อจาก 'Data Master'!A2:D400
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รู ปภาพที่ 4.28 ภาพการคลิกเลือกช่วงข้อมูลในชี ท Data Master ของค่า table_array
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- กลับมาที่ ชีท Form ปรากฏสู ตรอยู่ในช่ องเซลล์ แต่ให้ลบคําว่า Form! ที่ อยู่ถดั จาก 'Data
Master'!A2:D400 ออก เนื่ องจากติดมาตอนที่กดคลิกตรงชีท > จากนั้นกด col_index_num
(เลขคอลัม น์ ข องชุ ด ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการนํา มาแสดง) > ใส่ เ ลข 2 เพราะเนื่ อ งจาก ข้อ มู ล ที่
ต้องการให้แสดงในคอลัมน์น้ ี เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่ อบริ ษทั ซึ่ งดูจากฐานข้อมูลนั้น ข้อมูล
ชื่อบริ ษทั อยูใ่ นคอลัมน์ที่ 2 > ใส่ เครื่ องหมาย ลูกนํ้า หรื อ Comma (,) ต่อจากเลข 2

รู ปภาพที่ 4.29 ภาพการการใส่ ขอ้ มูล ของค่า col_index_number
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ต่อไปการใส่ เงื่อนไขลําดับสุ ดท้าย ให้คลิกเลือก range_lookup > ดับเบิล้ คลิกเลือก FALSEExact Math หรื อกดเลข 0 จากนั้นใส่ วงเล็บปิ ดแล้วกดเอ็นเทอร์ (Enter) ช่องเซลล์จะขึ้นคํา
ว่า #N/A ดังภาพ
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รู ปภาพที่ 4.30 ภาพการการใส่ ขอ้ มูล ของค่า range_lookup โดยใส่ เป็ นค่า FALSE
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- จากนั้นให้ทาํ การล็อคสู ตรที่ทาํ ไว้เพื่อไม่ให้สูตรคลาดเคลื่อนหากคัดลอกไปใช้งานยังชี ท
อื่ นโดยคลิ ก ที่ ช่ องเซลล์ที่ท าํ สู ตรจากนั้นเลื่ อนไปตรงช่ อง Formula Bar ด้า นบน > คลิ ก
ด้านหน้าคําว่า D5 ใส่ เครื่ องหมาย $ ด้านหน้า ($D5) > จากนั้นคลิกตรง A2 ให้กด F4 และ
คลิกตรง G400 ให้กด F4 เช่นกัน จะได้ ดังนี้ $A$2:$G$400 > กด Enter

รู ปภาพที่ 4.31 ภาพการการล็อคสู ตรไม่ให้คลาดเคลื่อน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ทดลองการใส่ รหัสเพื่อให้ฟังก์ชนั VLOOKUP ทํางาน โดยการคัดลอกสู ตรในช่องเซลล์ลง
มายังรายการสุ ดท้ายในคอลัมน์ E หรื อกดดับเบิ้ลคลิ กในกรอบสี เขี ยวตรงมุ มล่ างขวา >
จากนั้นใส่ รหัส ที่มีอยูใ่ นชี ทฐานข้อมูล หรื อ Data Master ที่คอลัมน์ D > ข้อมูลในช่อง ชื่ อ
บริ ษทั จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ทดลองใส่เลขรหัสที่ช่อง รหัส

รู ปภาพที่ 4.32 ภาพการทดลองสู ตรที่ทาํ โดยการพิมพ์รหัส
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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7. ในการเขียนสู ตรหรื อฟั งก์ชนั VLOOKUP นี้ จะนําไปใช้ในช่ องเซลล์ ที่เป็ น สาขา คอลัมน์ F
และเซลล์ที่เป็ นช่อง เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี คอลัมน์ G โดยใช้สูตรเดียวกันในการทําแต่แตกต่างกัน
ที่การใส่ เงื่ อนไขตรง col_index_num (เลขคอลัมน์ของชุ ดข้อมูลที่ตอ้ งการนํามาแสดง) เพราะชุ ด
ข้อมูลที่จะให้แสดงนั้นหากดูจากฐานข้อมูลชี ท Data Master จะมีการแยกคอลัมน์กนั อย่างชัดเจน
เช่น ข้อมูลสาขา อยูค่ อลัมน์ที่ 3 นับมาจากทางซ้าย และข้อมูลเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอยูค่ อลัมน์ ที่ 4
โดยการเขียนสู ตรต้องเขียนแยกช่องเซลล์ที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลแสดงตามแต่ละช่องเซลล์ ดังนี้
- การเขียนสู ตรในช่องเซลล์ ชื่อว่า สาขา โดยเขียนเหมือนกันกับขั้นตอนด้านบน เพียงแต่
เปลี่ยนข้อมูลตรง col_index_num ให้ตรงตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ นัน่ คือเลข 3

รู ปภาพที่ 4.33 ภาพการสร้างสู ตรของช่องคอลัมน์ สาขา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- การเขียนสู ตรในช่องเซลล์ ชื่ อว่า เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี โดยเขียนเหมือนกันกับขั้นตอน
ด้านบน เพียงแต่เปลี่ยนข้อมูลตรง col_index_num ให้ตรงตามฐานข้อมูลที่มีอยูน่ น่ั คือเลข 4

รู ปภาพที่ 4.34 ภาพการสร้างสู ตรของช่องคอลัมน์ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- คัดลอกสู ตรหรื อฟังก์ชนั ลงยังมารายสุ ดท้ายของแต่ละคอลัมน์
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รู ปภาพที่ 4.35 ภาพแสดงผลลัพธ์ของการคัดลอกสู ตร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ทดสอบฟังก์ชนั โดยการใส่ รหัสที่ช่อง รหัส คอลัมน์ D ซึ่ งจะปรากฏข้อความในช่อง ชื่ อ
บริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ออกมาโดยอัตโนมัติ

รู ปภาพที่ 4.36 ภาพแสดงผลลัพธ์ของการทดลองใส่ รหัส
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

ข้อควรระวัง ชี ทที่ฐานข้อมูลและชี ทที่ฟอร์ มนั้น ในส่ วนของรหัสหรื อโค้ดที่นาํ มาใช้ตอ้ งรู ปแบบ
เหมือนกันทั้งสองชี ท กล่าวคือ หากโค้ดของชี ทที่ฐานข้อมูลเป็ นรู ปแบบของ Number ในชี ทของ
ฟอร์ ม ตรงที่ เป็ นรหัส ต้องเป็ นรู ป แบบของ Number เช่ นกัน, หากโค้ดของชี ท ที่ ฐานข้อมู ล เป็ น
รู ปแบบของ Text ในชี ทของฟอร์ มตรงที่เป็ นรหัส ต้องเป็ นรู ปแบบของ Text เหมือนกัน หากแต่ละ
ชี ท ใช้ ร หั ส รู ป แบบต่ า งกัน จะส่ ง ผลให้ เ มื่ อ พิ ม พ์ร หัส ในชี ท ของ Form ค่ า ต่ า ง ๆ หรื อ ฟั ง ก์ ชัน
VLOOKUP จะไม่ข้ ึนแสดงแม้จะใส่ รหัสถูกก็ตาม ดังนั้นเพื่อให้การทํางานของสู ตรหรื อฟั งก์ชัน
ได้ผลจึงต้องปรับรู ปแบบของแต่ละชี ทให้ตรงกัน โดยผูจ้ ดั ทําเลือกใช้รูปแบบของ Number ทั้งสอง
ชีท ดังนี้
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- ในชี ทของฐานข้อมูล (Data Master) ตรงคอลัมน์ CODE ให้คลิ กเลือกข้อมูลตั้งแต่รายการ
แรกจนถึงรายการสุ ดท้าย (A2 : A400) > คลิกขวาเลือก Format Cells… > เลือก Number >
Ok (ตกลง)
- ทําแบบเดียวกันกับชีทของ Form ในช่องรหัส ใช้ Format ของ Number เหมือนกัน
- ทดลองพิมพ์รหัสที่ชีทของ Form ข้อมูลจะขึ้นมาอย่างครบถ้วน
1.คลุมคอลัมน์ Code

3.เลือกรู ปแบบเป็ น Number

2.คลิกขวาเลือก Format Cells
4.กด OK

รู ปภาพที่ 4.37 ภาพการทํารู ปแบบ(Formatting) ให้เหมือนกัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

ในกรณี ที่ใช้ Format ต่างกัน การพิมพ์รหัสลงในชีท Form ฟังก์ชนั หรื อสู ตรจะไม่สามารถหาค่าได้
ดังรู ป

รู ปภาพที่ 4.38 ภาพทดลองการใส่ รหัสเมื่อรู ปแบบของรหัสต่างกัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.3 ขั้นตอนการนําสู ตรมาประยุกต์ ใช้
ในการทําฟั งก์ชนั VLOOKUP สําหรับนํามาประยุกต์ใช้ในการทําภาษีซ้ื อนั้น สามารถประยุกต์
ได้โดยการสร้างชี ทเพิ่มเพื่อทํารายการภาษีซ้ื อในเดื อนนั้น ๆ เช่น สร้างชีทที่ชื่อว่า ก.พ. 63 จากนั้น
คัดลอกแบบฟอร์ มที่อยู่ในชี ทที่ชื่อว่า Form นําไปวางในชี ทที่สร้ างขึ้นใหม่ แล้วพิมพ์ขอ้ มูลลงใน
แพลตฟอร์ มที่สร้างไว้ ในส่ วนของช่องที่เป็ นวันที่ เลขที่ใบกํากับภาษี จํานวนเงิ น นั้นเป็ นข้อมูลที่
ไม่ ค งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอด จึ ง ต้องทํา การพิม พ์ข ้อมู ล ใหม่ ทุ ก ๆ ครั้ งตามใบเสร็ จหรื อ
ใบกํากับภาษี แต่ขอ้ มูลที่เป็ นรายการ ชื่อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี นั้นไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์
รายการเองทุกช่อง เพราะได้ทาํ ฟั งก์ชนั VLOOKUP ไว้แล้ว ซึ่ งการใช้งานคือ ให้ใส่ เลขรหัส 4 หลัก
โดยดูจากเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีตามบิลหรื อใบเสร็ จรับเงิ นลงในช่ องเซลล์ รหัส คอลัมน์ D โดย
พิมพ์รหัสได้เลย แล้วข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ ซึ่ งรหัส 4 หลักนั้นได้บนั ทึกไว้ใน
ฐานข้อมูลของชีทที่มีชื่อว่า Data Master แล้ว

1.คัดลอกแบบฟอร์มจากชีท Form
3.นําชีทที่คดลอกมาวางในชีทใหม่

2.สร้างชีทใหม่ ตั้งชื่อตามชีทของเดือน
การทํารายงานภาษี

รู ปภาพที่ 4.39 ภาพคัดลอกแบบฟอร์ มจากชี ท Form นํามาวางในชี ทใหม่ที่สร้างขึ้น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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รู ปภาพที่ 4.40 ภาพตัวอย่างใบกํากับภาษีที่นาํ มาทํารายงานภาษีซ้ือโดยดูจากเลขท้ายประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

หากมีความต้องการในการปริ นท์เอกสารในหน้าชี ทที่ ทาํ รายการภาษีซ้ื อ โดยไม่ตอ้ งการให้รหัส
แสดงในรายละเอียดที่จะปริ นท์ให้ทาํ การซ่อน (Hide) ของคอลัมน์รหัสไว้ ซึ่ งมีวธิ ี ทาํ ดังนี้
- ในชีทที่ตอ้ งการจะปริ นท์ > คลิกเลือกบนหัวคอลัมน์ D > คลิกขวา > เลือก Hide
- ข้อมูลในส่ วนของคอลัมน์รหัส หรื อ คอลัมน์ D จะหายไป
1.คลุมคอลัมน์ที่ตอ้ งการซ่อน

2.คลิกขวาเลือก Hide

รู ปภาพที่ 4.41 ภาพแสดงวิธีการซ่ อนคอลัมน์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

48

• และหากต้องการให้คอลัมน์ D หรื อคอลัมน์รหัสกลับมาแสดงให้คลิกเลือกตรงหัว คอลัมน์
C และ E > จากนั้นให้คลิกขวา > เลือก Unhide > ข้อมูลจะกลับมาแสดงดังเดิม

1.คลุมคอลัมน์ที่อยูร่ ะหว่างการซ่อน

2.คลิกขวาเลือก Unhide

รู ปภาพที่ 4.42 ภาพแสดงวิธีการยกเลิกการซ่อนคอลัมน์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

หากมี บ ริ ษ ัท ใหม่ ๆ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ล งข้อ มู ล ไว้ใ นฐานข้อ มู ล หรื อ ในชี ท Data Master แล้ว ทํา ให้ ไ ม่
สามารถลงรายการได้ ให้ทาํ การเพิ่มข้อมูลได้เลยที่ชีท Data Master ซึ่ งข้อมูลใหม่ ๆนั้นสามาถลงได้
ถึงรายการหรื อแถวที่ 400 โดยที่ในหน้าชีทของ Form นั้นไม่จาํ เป็ นต้องเขียนสู ตรหรื อฟั งก์ชนั ใหม่
เพราะได้ต้ งั ค่าสู ตรไว้แล้ว โดยวิธีการทําคือ ลงรายละเอียดข้อมูลลงในชี ท Data Master ให้ครบทุก
ช่อง จากนั้นสร้างรหัสหรื อโค้ดจํานวน 7 ตัว เมื่อใส่ ขอ้ มูลครบแล้วให้พิมพ์รหัสในชีทที่ตอ้ งการ

รู ปภาพที่ 4.43 ภาพแสดงการเพิ่มข้อมูลรายการในฐานภาษีซ้ือ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

จากนั้นทดลองพิมพ์ในชีทที่ตอ้ งการ
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รู ปภาพที่ 4.44 ภาพแสดงการทดลองพิมพ์รหัสที่เพิม่ ลงในฐานข้อมูลล่าสุ ด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

และหากมีขอ้ มูลที่มากเกิ นจํานวนที่สูตรเขียนไว้ เช่น ที่ฐานข้อมูล กําหนดไว้แถวสุ ดท้ายคือ 400
และมีการเพิ่มข้อมูลที่แถว 401 หากมีขอ้ มูลที่เกินจากสู ตรที่กาํ หนด ฟังก์ชนั จะไม่สามารถอ่านค่าได้
ต่อให้ลงรายการไว้ที่ฐานข้อมูลแล้วเพราะสู ตรไปไม่ถึง ดังนั้นแก้โดยการกําหนดแถวของสู ตรที่ใส่
ไว้ใหม่ เช่น สู ตรกําหนดไว้ที่แถว 400 สู ตรที่ชีท Form ตรง Formula bar คือ
=VLOOKUP($D5,'Data Master'!$A$2:$D$400,2,FALSE) ตรง $D$400 ให้ เปลี่ยนเลขเป็ นจํานวน
แถวที่ตอ้ งการ เช่น ถ้าต้องการให้มีขอ้ มูลถึงแถวที่ 500 ให้เปลี่ยนสู ตรเป็ น =VLOOKUP($D5,'Data
Master'!$A$2:$D$500,2,FALSE) ให้ทาํ แบบเดียวกันกับคอลัมน์ สาขา และช่องเลขประจําตัวผูเ้ สี ย
ภาษี จากนั้นให้คดั ลอกสู ตรลงมาทุกช่องเซลล์ของแต่ละคอลัมน์

รู ปภาพที่ 4.45 ภาพการเพิ่มข้อมูลจนถึ งแถวที่ 500 ในชี ท Data Master
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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รู ปภาพที่ 4.46 ภาพการเปลี่ยนสู ตรในช่องคอลัมน์ E ชื่ อบริ ษทั ในชี ท Form
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

รู ปภาพที่ 4.47 ภาพการทดลองใส่ รหัสเมื่อสร้างสู ตรใหม่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

เมื่อทําฟังก์ชนั VLOOKUP และทดลองใช้งานแล้วขั้นตอนนี้ให้ทาํ การล็อคชีทของงานเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลโดยล็อคชีทของ Data Master และชีท Form มีวธิ ี ทาํ ดังนี้
- ที่ชีท Data Master > Tab Review > Protect Sheet > ปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา > ให้ใส่
รหัสตามที่ตอ้ งการ > ตกลง > ใส่ รหัสเดิมอีกครั้ง > ตกลง
- ทําแบบเดียวกันกับชีท Form

1.Tab Review

2.เลือก Protect Sheet

5.ใส่รหัสอีกครั้ง

3.ใส่รหัส

6.กด OK
4.กด OK

รู ปภาพที่ 4.48 ภาพการล็อคชี ท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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เมื่อทําการล็อคชีทแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรื อทําอะไรได้ในชีทนั้น ๆหากต้องการเพิ่มจํานวนของ
ฐานข้อมูลหรื อแก้ไขสู ตรในชีทที่ทาํ การล็อคไว้ให้ทาํ การปลดล็อคด้วยรหัสนั้น ๆ ก่อนถึงจะใช้งาน
หรื อเพิ่มข้อมูลได้ วิธีการทําคือ
- ชีทที่ตอ้ งการเพิ่มข้อมูลหรื อแก้ไข > Tab Review > เลือก Unprotect Sheet > ใส่ รหัสที่ลง
ไว้ > ตกลง
2.Tab Review
3.Unprotect Sheet

4.ใส่รหัส

5.กด OK
1.ชีทที่ตอ้ งการแก้ไข

รู ปภาพที่ 4.49 ภาพการปลดล็อคชี ท
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4.4 ขั้นตอนการสาธิตวิธีการใช้ งานฟังก์ ชัน VLOOKUP โดยการบันทึกคลิปวิดีโอ
เมื่อทําฟั งก์ชนั และทดลองการใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปเป็ นการส่ งต่อไฟล์ที่ทาํ ฟังก์ชนั ไว้แล้ว
ให้แก่แผนกบัญชี ที่ตอ้ งใช้งานโดยส่ งไฟล์ผ่านทางอีเมล์และเนื่ องจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
(Covid-19) ระบาดและรัฐบาลมีมาตรการให้รักษาระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ทําให้
การสาธิ ตวิธีการใช้งานฟังก์ชนั ต้องเป็ นการสอนใช้งานในลักษณะออนไลน์หรื อผ่านทางคลิปวิดีโอ
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปเป็ นขั้นตอนวิธีการทําคลิปวิดีโอ
- เปิ ดไฟล์ที่ทาํ ฟังก์ชนั VLOOKUP ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
- จะใช้โปรแกรม Xbox ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่มีอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ อยูแ่ ล้วโดยการกด Window
+ Alt + R จะขึ้นการบันทึกการใช้งานของหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมถึงบันทึกเสี ยงการใช้งานด้วย
โดยจะขึ้นกรอบสี แดง ดังรู ป
บ่งบอกว่าการบันทึกหน้าจอกําลังทํางานอยู่
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รู ปภาพที่ 4.50 ภาพการบันทึกหน้าจอของการทําคลิปวิดีโอโดยโปรแกรม Xbox
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ให้ทาํ การพูดอธิ บายของขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่ องรหัสหรื อโค้ดเพราะเป็ น
ส่ วนสําคัญในการใช้งานของฟั งก์ชนั VLOOKUP และรวมถึงอธิ บายชี ทต่าง ๆที่มีความสําคัญ เช่น
ชีทที่ชื่อว่า Data Master และชีท Form
- เมื่ออธิ บายการใช้งานเสร็ จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  ตรงกรอบสี แดงที่แสดงเครื่ องมือการบันทึกการ
ใช้ ง านอยู่ เมื่ อ คลิ ก ไปแล้ว จะถื อ ว่า การบัน ทึ ก การใช้ ง านเสร็ จ สิ้ น หรื อ กด Window + Alt + R
(สามารถบันทึกหน้าจอการใช้งานได้หลายครั้ง หากต้องการบันทึกใหม่)
- จะปรากฏกล่องข้อความสี ดาํ ขึ้นมาให้คลิกเข้าไป

รู ปภาพที่ 4.51 ภาพแสดงการบันทึกหน้าจอที่เสร็ จแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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- จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพ

รู ปภาพที่ 4.52 ภาพไฟล์ของวิดีโอที่ทาํ การบันทึกไว้ในโปรแกรม Xbox
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ให้เลือกดูไฟล์ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อให้ผทู ้ ี่ดูมีความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- แก้ไขวิดีโอโดยเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ สามารถทําได้โดยใช้โปแกรม Movie Maker ที่อยูใ่ น
เครื่ อง ทั้งนี้สามารถลดหรื อเพิ่มความยาวของวิดีโอตามความต้องการ

รู ปภาพที่ 4.53 ภาพของวิดีโอที่ทาํ การแก้ไขในโปรแกรม Movie Maker
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- เมื่อทําการแก้ไขวิดีโอเรี ยบร้อยแล้วจากนั้นให้ทาํ การอัพโหลดไฟล์ลงในเว็บไซต์ยทู ูป (YouTube)
เนื่ องจากการที่จะส่ งไฟล์น้ ีโดยตรงไม่สามารถทําได้เพราะไฟล์วดิ ีโอมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้ง่าย
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ในการส่ งไฟล์และคลิ ปวิดีโอมี ความละเอี ยดสู งจึ งต้องอัพโหลดไฟล์ลงยูทูปซึ่ งสามารถนํา ลิ ง ค์
(Link) ที่ ไ ด้จ ากการอัพ โหลดคลิ ป วิ ดี โ อเสร็ จ แล้ว ส่ ง ไปยัง แอปพลิ เ คชัน ไลน์ (Line), เฟสบุ๊ค
(Facebook)หรื ออีเมล์ได้เช่นกัน โดยวิธีการทํามีดงั นี้
- เข้าเว็บไซต์ยทู ูป www.youtube.com
- ล็อคอินเข้าใช้งานโดยใช้อีเมล์
- กดตรงสัญลักษณ์วดิ ีโอ
เพื่อสร้างวิดีโอบนมุมขวาด้านบนจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก
Upload video

รู ปภาพที่ 4.54 ภาพขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอลงเว็บไซต์ยทู ูป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

รู ปภาพที่ 4.55 ภาพขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอลงเว็บไซต์ยทู ูป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- คลิกเลือก Select File จากนั้นเลือกไฟล์คลิปวิดีโอที่ตอ้ งการอัพโหลด
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รู ปภาพที่ 4.56 ภาพการเลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดวิดีโอลงเว็บไซต์ยทู ูป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- จากนั้นรอให้โปรแกรมประมวลผล ซึ่ งจะปรากฏหน้าต่างของการลงรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
• ตรง Title (required) ให้ใส่ หวั ข้อเรื่ องของคลิปวิดีโอในที่น้ ีใส่ วา่ “แนะนําวิธีการใช้งาน
ภาษีซ้ือในโปรแกรม Excel โดยฟังก์ชนั VLOOKUP ของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทรา
เวล”
• Description เป็ นช่องที่ใส่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับคําอธิ บายวิดีโอเพิ่มเติม
• Audience ให้เลือกเป็ น

 No, it's not made for kids

• จากนั้นกด Next

รู ปภาพที่ 4.57 ภาพการลงรายละเอียดของคลิปวิดีโอ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ในขั้นตอนที่สอง Video elements ให้กด Next โดยไม่ตอ้ งทําอะไร
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รู ปภาพที่ 4.58 ภาพแสดงขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- ขั้นตอนที่สาม Visibility เป็ นขั้นตอนที่ให้เลือกว่าต้องการเผยแพร่ คลิปวิดีโอแบบใดโดยมีตวั เลื อก
สามแบบคือ แบบสาธารณะ (Public) แบบดูได้โดยมีลิงค◌ิ◌์ (Unlisted) และแบบสุ ดท้ายคือแบบ
ส่ วนตัว (Privat) ผูอ้ ื่นไม่สามารถดูได้ ในที่น้ ีจะขอเลือกแบบ แบบดูได้โดยมีลิงค◌ิ◌์ (Unlisted) โดย
ให้คลิกเลือก ดังภาพ
- จากนั้นกด Next

รู ปภาพที่ 4.59 ภาพแสดงขั้นตอนการเลือกประเภทการแสดงผลหลังจากอัพโหลดวิดีโอ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- โปรแกรมจะทําการอัพโหลดวิดีโอและแสดงกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อเป็ นตัวเลือกหากต้องการทํา
การคัดลอกลิงค์หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว
• คลิกเลือกสัญลักษณ์

เพื่อทําการคัดลอกลิงค์

• กด Close เมื่อใช้งานเสร็ จแล้ว
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รู ปภาพที่ 4.60 ภาพการคัดลอกลิงค์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- สามารถส่ งลิงค์ที่ตอ้ งการได้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ไลน์ (Line ) เฟซบุค๊ (Facebook) หรื อส
ไกป์ (Skype)

รู ปภาพที่ 4.61 ภาพการส่ งลิงค์ที่คดั ลอกแล้วไปยังผูท้ ี่ใช้งานฟั งก์ชนั VLOOKUP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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รู ปภาพที่ 4.62 ภาพแสดงตัวอย่างของการเปิ ดดูวิดีโอด้วยลิงค์ที่ส่งไป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- เมื่อทําคลิปวิดีโอสอนการใช้งานแล้วในขั้นตอนถัดไปเป็ นการส่ งไฟล์ที่ทาํ ฟังก์ชนั VLOOKUP
ไว้แล้วให้แก่ผทู ้ ี่ใช้งานหรื อฝ่ ายบัญชี โดยส่ งผ่านทางอีเมล์

รู ปภาพที่ 4.63 ภาพการส่ งไฟล์ที่ทาํ ฟั งก์ชนั VLOOKUP ไว้แล้วให้แก่พนักงานบัญชี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4.5 การประเมินผลของฟังก์ ชัน VLOOKUP
ในการประเมินผลของการใช้ฟังก์ชนั VLOOKUP ในการจัดทํารายงานภาษีซ้ื อผูจ้ ดั ทําได้เลื อก
ทําเป็ นแบบการสัมภาษณ์ โดยใช้ขอ้ คําถามที่คลอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งานด้านต่าง ๆของฟั งก์ชนั
ซึ่ งใช้เป็ นแบบสอบถามออนไลน์โดยแอปพลิเคชัน Google Form ในการจัดทําและสร้างข้อคําถาม
เพื่อให้สะดวกในการเก็บข้อมูลและเหมาะสําหรับในสถานการณ์ปัจจุบนั ในแบบสอบถามประกอบ
ไปด้วย 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นคําถามทัว่ ไป เป็ นคําถามเกี่ยวกับ เพศ ตําแหน่งงาน อายุงานและเป็ นผูท้ ่ี
ใช้ฟังก์ชนั นี้หรื อไม่และส่ วนที่สองเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับฟั งก์ชนั VLOOKUP จํานวน 10 ข้อ ซึ่งใน
แบบสัมภาษณ์ น้ ี ได้แทรกคลิ ปวีดิโอสอนการใช้งานเข้าไปด้วยเพื่อให้ผูท้ ี่ ไม่ได้ใช้งานฟั งก์ชันนี้
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โดยตรงเข้าใจและสามารถประเมินผลของฟังก์ชนั ได้ โดยได้ส่งแบบสอบถามให้พนักงานในบริ ษทั
เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล ในแผนกต่าง ๆ ประเมิ น ประกอบไปด้วย แผนกบัญชี (Accounting)
จํานวน 1 คน แผนกการขายและการปฏิ บตั ิการ (Sale & Operation) จํานวน 2 คน แผนกการจอง
(Reservation) จํานวน 2 คนและแผนกสร้างแพคเกจทัวร์ ในเว็บไซต์ (Web Content) รวมเป็ นจํานวน
ทั้งหมด 6 คน ซึ่ งจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ในส่ วนแรกที่ เป็ นข้อคําถามทัว่ ไปคื อ มี จาํ นวนผูท้ ี่ ใช้ฟังก์ชันนี้ 1 คนได้แก่ แผนกบัญชี และ
จํานวนผูท้ ี่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชนั นี้ 5 คนได้แก่แผนกการขายและการปฏิบตั ิการ,แผนกการจองและแผนก
สร้างแพคเกจทัวร์ ในเว็บไซต์ เป็ นผูช้ าย 3 คนและผูห้ ญิง 3 คน อายุงานโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.95 ปี ส่ วนที่
สองเป็ นข้อคําถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชนั VLOOKUP สามารถสรุ ปจากคําถามด้านต่าง ๆได้ดงั นี้
- พนัก งานในบริ ษ ัท จํา นวน 5 คนเป็ นผูท้ ี่ ไ ม่ไ ด้ใ ช้ฟั ง ก์ ชัน VLOOKUP เพราะเนื่ อ งจาก
ฟังก์ชนั นี้ทาํ ขึ้นมาเพื่อช่วยในส่ วนงานของแผนกบัญชี
- ในคํา ถามด้า นโปรแกรมช่ ว ยให้ ก ารทํา รายงานภาษี ซ้ื อ รวดเร็ ว มากขึ้ นหรื อ ไม่ ห าก
เปรี ยบเทียบการทําแบบเดิม สรุ ปคําตอบที่ได้คือมีความรวดเร็ วขึ้น
- ในคํา ถามด้า นฟั ง ก์ชัน VLOOKUP ช่ วยให้ส ะดวกไม่ต้องพิม พ์ข ้อมูลหลายครั้ งหรื อไม่
สรุ ปคําตอบคือใช่ ทําให้ไม่ตอ้ งพิมพ์ขอ้ มูลหลายครั้ง
- ในคําถามด้านการทํารายงานภาษีซ้ื อโดยฟั งก์ชนั VLOOKUP ทําให้ขอ้ มูลมีความผิดพลาด
น้อยลงหรื อไม่ สรุ ปคําตอบคือใช่ ทําให้ขอ้ มูลมีความผิดพลาดน้อยลง
- ในคําถามด้านคลิปการสอนใช้งานฟังก์ชนั VLOOKUP นี้เข้าใจหรื อไม่ เพราะเหตุใด สรุ ป
คําตอบคือเข้าใจเพราะในคลิปการสอนใช้งานไม่มีความยุง่ ยาก
- ในคํา ถามด้า นมี ค วามยุ่ง ยากในการใช้ฟั ง ก์ ชัน VLOOKUP ในการทํา รายงานภาษี ซ้ื อ
หรื อไม่ สรุ ปคําตอบคือไม่มี
- ในคําถามด้านมีความแตกต่างในการทํารายงานภาษีซ้ื อระหว่างการมีฟังก์ชนั VLOOKUP
และการไม่มี เพราะเหตุใดสรุ ปคําตอบคือ มีความแตกต่างเพราะการมีฟังก์ชนั VLOOKUP ช่วยให้
การทํารายงานภาษีซ้ือรวดเร็ วมากขึ้น
- ในคําถามด้านสามารถนําฟั งก์ชนั หรื อสู ตร VLOOKUP ไปประยุกต์ใช้ในตําแหน่งงานของ
ท่า นได้หรื อไม่ เพราะเหตุ ใ ด สรุ ป คํา ตอบคื อในแผนกของบัญชี และแผนกการจองสามารถนํา
ฟั งก์ชันวีลุคไปใช้ได้ แต่สําหรั บแผนกการขายและการปฏิ บ ตั ิ การ, แผนกสร้ างแพคเกจทัว ร์ ใ น
เว็บไซต์ยงั ไม่เห็นช่องทางในการนําฟังก์ชนั นี้ไปใช้
- ในคํา ถามด้า นความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ฟั ง ก์ชัน VLOOKUP ที่ นํา มาประยุก ต์ใ ช้ก ับ การทํา
รายงานภาษีซ้ือของบริ ษทั สรุ ปคําตอบคือ เป็ นฟังก์ชนั ที่ดีในการนํามาประยุกต์ใช้ในการทํารายงาน
ภาษีซ้ือ ทําให้การประหยัดเวลามากขึ้น
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จากการเก็บผลการสัมภาษณ์ ของการประเมิ นฟั งก์ชนั VLOOKUP ข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า
ฟังก์ชนั นี้มีประโยชน์ในการใช้ทาํ รายงานภาษีซ้ืออย่างมาก ช่วยให้การทํารายงานภาษีซ้ือของบริ ษทั
เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลมี ความรวดเร็ วและมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น ข้อมูลมี ความผิดพลาด
น้อยลงและไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์ขอ้ มูลหลายครั้ง ในด้านของการใช้งานก็ไม่มีความยุง่ ยากหลายแผนก
มีความเข้าใจเพราะจากการที่ได้ดูคลิปวิดีโอการสอนใช้งานทําให้ประเมินการใช้งานระหว่างการมี
ฟังก์ชนั และการไม่มีฟังก์ชนั ได้วา่ การมีฟังก์ชนั VLOOKUP เข้ามาช่วยทําให้การทํารายงานภาษีซ้ื อ
ดีกว่าเดิม ส่ วนการประยุกต์ใช้งานในตําแหน่งงานอื่น ๆนอกเหนือจากแผนกบัญชี ก็มีความเป็ นไป
ได้ในการนําไปประยุกต์ใช้ในตําแหน่งการจอง (Reservation) เพราะในบางครั้งแผนกนี้ตอ้ งมี การ
ทํา Quotation Sheet หรื อการค้นหารายชื่ อโรงแรมที่มีมากมายซึ่ งมีแนวโน้มว่าฟังก์ชนั VLOOKUP
นี้ สามารถนํา ไปใช้ ไ ด้แ ละในด้า นความเห็ น เกี่ ย วกับ ฟั ง ก์ ชัน นี้ โดยรวมนั้น ถื อ ว่ า ฟั ง ก์ ชัน นี้ มี
ประโยชน์ช่วยให้การทํารายงานภาษีซ้ือมีความรวดเร็ วขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการจัดทําโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทําได้เข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล จํากัด
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่ งรวมเป็ นระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ ใน
ตํา แหน่ ง แผนกการจอง (Reservation) และได้เรี ย นรู ้ ก ารทํางานในแผนกการขายและการตลาด
รวมถึ งแผนกบัญชี ผูจ้ ดั ทําได้มองเห็ นปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของการทํางานใน
แผนกบัญชี จึงได้จดั ทําโครงงานเรื่ อง ฟั งก์ชนั VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สําหรับทํารายงาน
ภาษีซ้ื อของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้การทํารายงานภาษีซ้ื อมี
ความรวดเร็ วและถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดจํานวนข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์ในการทํารายงานแต่ละครั้ง
ซึ่ งการจัดทําโครงงานผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาข้อมูลและวางแผนการดําเนิ นงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับบริ ษทั ที่ทาํ รายงานภาษีซ้ื อจากแต่ละเดื อนที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2561-2562 เพื่อนําไปเป็ น
ฐานข้อมูลหลัก (Database) และมีการสร้ างรหัส (Code) จากเลขท้าย 5 ตัวหลังของเลขประจําตัวผู ้
เสี ยภาษี และรวมถึ งเลขรหัส 2 ตัวหน้าซึ่ งบ่งบอกถึ งสาขาของบริ ษทั จากนั้นจึ งได้สร้ างรู ปแบบ
(Form) การลงรายงานภาษีซ้ือโดยการอ้างอิงต้นแบบจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่ งในรู ปแบบนี้จะสร้าง
สู ตรหรื อฟังก์ชนั VLOOKUP เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานการทํารายงานภาษีซ้ือ
จากการทํา โครงงานดัง กล่ า วผูจ้ ัด ทํา ได้ท าํ คลิ ป วีดี โ อสอนการใช้ง านการใช้ฟั ง ก์ชัน
VLOOKUP และอธิ บายเรื่ องการกําหนดรหัสเพราะเนื่ องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดทํา
ให้ไม่สามารถสอนใช้งานได้แบบตัวต่อตัวซึ่ งเมื่อทําคลิปวิดีโอการสอนแล้วจึงได้ทาํ บทสัมภาษณ์
ขึ้นมาเพื่อประเมินโครงงานดังกล่าว จากการสัมภาษณ์สรุ ปได้วา่ ฟังก์ชนั นี้ มีประโยชน์ในการใช้ทาํ
รายงานภาษีซ้ื ออย่างมาก ช่วยให้การทํารายงานภาษีซ้ื อของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลมีความ
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลมีความผิดพลาดน้อยลงและไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์ขอ้ มูล
หลายครั้ง ในด้านของการใช้งานก็ไม่มีความยุ่งยากหลายแผนกมีความเข้าใจเพราะจากการที่ได้ดู
คลิปวิดีโอการสอนใช้งานทําให้ประเมินการใช้งานระหว่างการมีฟังก์ชนั และการไม่มีฟังก์ชนั ได้วา่
การมีฟังก์ชนั VLOOKUP เข้ามาช่วยทําให้การทํารายงานภาษีซ้ื อดีกว่าเดิม ส่ วนการประยุกต์ใช้งาน
ในตําแหน่ งงานอื่ น ๆนอกเหนื อจากแผนกบัญชี ก็มี ความเป็ นไปได้ใ นการนําไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
ตําแหน่ งการจอง (Reservation) เพราะในบางครั้ งแผนกนี้ ตอ้ งมี การทํา Quotation Sheet และการ
ค้นหารายชื่อโรงแรมที่มีมากมายซึ่ งมีแนวโน้มว่าฟังก์ชนั VLOOKUP นี้สามารถนําไปใช้ได้เช่นกัน
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5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปั ญหาของโครงงาน
1. ในการทําฟังก์ชนั VLOOKUP มีส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทําคือ การกําหนดรหัสในชีท
ของฐานข้อมูลและเนื่ องจากการกําหนดรหัสหรื อโค้ดกําหนดมาจากเลข 5 ตัวท้ายจากเลขประจําตัว
ผูเ้ สี ยภาษีและเลขรหัส 2 ตัวหน้าซึ่ งบ่งบอกถึงสาขาของบริ ษทั นั้น ๆบางบริ ษทั เลขท้าย 5 หลักเกิ ด
การซํ้ากันโดยบังเอิญซึ่ งสาเหตุเกิดจาก
1. เลขท้าย 5 ตัวของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของแต่ละบริ ษทั ตรงกันพอดีทาํ ให้เกิดการซํ้ากัน
2. บริ ษทั นั้น ๆ มีสาขาย่อยโดยมีเลขประจําตัวภาษีเดียวกัน
ดังนั้นจึ งทําให้การกําหนดรหัสมี ขอ้ จํากัดเพราะการกําหนดรหัสให้แตกต่างกันยังมี ความยุ่งยาก
เพราะตัวเลขที่ซ้ าํ กัน ซึ่ งในการแก้ปัญหาจึงกําหนดตัวเลขให้มีรหัสด้านหน้าเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักนัน่
คือ
- ให้เลข 10 อยู่ด้านหน้า หมายถึ ง เป็ นรหัสที่แทนสาขาสํานักงานใหญ่หรื อเป็ นรหัสที่ ใช้
แทนบริ ษทั ที่ทาํ รายงานภาษีซ้ือเป็ นประจําโดยที่ใบกํากับภาษีไม่ใช่สาํ นักงานใหญ่ก็ได้
- ให้เลข 11,12 แทนสาขาสํา นัก งานย่อย โดยใช้ตามลํา ดับ สาขาของบริ ษ ทั ที่ ลดหลัน่ กัน
ตามมา
- ให้เลข 20 แทนบริ ษทั ที่ซ่ ึ งไม่ใช่ เป็ นสาขาย่อย เป็ นคนละบริ ษทั กันแต่มีเลขท้าย 5 ตัวท้าย
ของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีตรงกัน เช่นให้บริ ษทั A ใช้เลข 10 และบริ ษทั B ใช้เลข 20 กรณี
ที่เลขท้ายตรงกันพอดีโดยการกําหนดรหัสนั้นให้ยดึ การมาก่อนของตัวอักษรเป็ นหลัก
2. จากสถานการณ์ ไวรั สโควิด-19 (Covid-19) ระบาดทําให้ไม่สามารถสอนและอธิ บาย
การใช้งานได้แบบตัวต่อตัวจึงใช้การอัดคลิปวิดีโอสอนการใช้งานและพูดคุยช่องทางออนไลน์แทน
จึงอาจส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานเมื่อใช้งานจริ งและมีขอ้ คําถามหรื อเกิดความสงสัยอาจไม่ได้คาํ ตอบแบบ
ทันท่วงที
5.1.3 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
- หาแนวทางในการกําหนดรหัสหรื อโค้ดให้ต่างจากเดิ ม เพื่อลดความซํ้ากันของตัวเลข เช่ นอาจ
กําหนดเลขแบบเป็ นตัวอักษรเพิ่มเข้าไปอยูด่ า้ นหน้าแทน
- ในขณะการเขียนสู ตรตรงช่วงข้อมูลของ table_array ตรงนี้ สามารถกดเลือกที่หัวคอลัมน์ที่มีช่วง
ข้อมูลอยูไ่ ด้เลยซึ่ งการเลือกแบบนี้จะถือว่าข้อมูลที่เลือกจะไปยังด้านล่างสุ ดของแถวใน Excel
- นอกเหนื อจากการทําฟั งก์ชัน VLOOKUP สามารถทําอี กฟั ง ก์ชันได้ เรี ยกว่าการทํา แบบ Drop
Down List ซึ่ ง ฟั ง ก์ชันนี้ ไ ม่จาํ เป็ นต้องสร้ า งรหัสหรื อโค้ดขึ้ นมาแต่ฟั งก์ชันนี้ ก็ มีข ้อจํา กัดอยู่บา้ ง
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เพราะเนื่ องจากข้อมูลที่มีมากในฐานข้อมูลจะทําให้การทํางานฟั งก์ชนั นี้ ใช้เวลามากกว่าเพราะใน
การเลือกรายการบริ ษทั แต่ละครั้งเพื่อนํามาทํารายงานภาษีซ้ื อ โดยรายการบริ ษทั ที่มีอยูม่ ีท้งั สิ้ น 338
บริ ษทั /รายการ ซึ่ งการทําแบบ Drop Down List การใช้ตอ้ งนําเมาส์คลิกเพื่อเลือกหารายการบริ ษทั ที่
ต้องการและด้วยจํานวนที่มากจึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าได้ แต่ฟังก์ชนั นี้สามารถนําไปเป็ นตัวเลือก
นอกเหนือจากการทําฟังก์ชนั VLOOKUP ได้ ดังภาพตัวอย่างนี้

รู ปภาพที่ 5.1 ตัวอย่างการทําแบบ Drop Down List
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

- การทําแบบ VBA (Visual Basic for Applications) เป็ นการเขียนรหัสหรื อโปรแกรมที่มีข้ นั ตอนที่
สู งและยากขึ้นและอยูใ่ นโปรแกรม Excelแต่มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างมากแต่การเขียนโค้ด
ต้องใช้ทกั ษะพอสมควร
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษานั้นผูจ้ ดั ทําได้รับความรู ้ จากสถานประกอบการมากมายในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทํางานต่าง ๆ เช่น เรี ยนรู ้เรื่ องรายละเอียดเบื้องต้นของการทํา
โปรแกรมทัวร์ การคิดราคาทัวร์ การจองสถานที่พกั ยานพาหนะ การติดต่อสื่ อสารต่าง ๆเป็ นต้น ทํา
ให้ ผู ้จ ัด ทํา ได้รั บ ทัก ษะและประสบการณ์ จ ากการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง สามารถนํา ความรู ้ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาไปต่อยอดในการทํางานภายภาคหน้าได้ ซึ่งจากการปฏิบตั ิสหกิจที่ผา่ นมาได้
เห็นปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า อีกทั้งได้เรี ยนรู ้เรื่ องของการปฏิบตั ิงานในแผนกต่าง ๆ
เบื้ องต้นเช่ นแผนกบัญชี แผนกการการขายและปฏิ บตั ิ การส่ งผลให้มี ความเข้าใจมากขึ้ นในการ
ปฏิบตั ิงานแผนกต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญ หาที่ พ บในการปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาคื อ เวลาในการเรี ย นรู ้ ง านค่ อ นข้า งน้อ ยเพราะ
เนื่ องจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ระบาดซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวทําให้มีผลกระทบ
กับบริ ษทั ท่องเที่ ยวอย่างมากส่ งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ ยวและโดนยกเลิ กการเดิ นทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยอย่างมากทําให้บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลไม่มีลูกค้าและทําให้มีงานน้อยลงไป
ด้วยจึ งส่ งผลให้การปฏิ บตั ิ งานสหกิ จไม่ค่อยได้ทาํ งานจริ งเท่าที่ควรเพราะไม่มีงานให้ตอ้ งลงมือ
ปฏิ บ ัติ จ ริ ง และอี ก หนึ่ ง ปั ญ หาที่ พ บในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ คื อ ความรู้ ท างด้า นภาษาอัง กฤษ
โดยเฉพาะคํา ศัพ ท์ท างด้า นการทํา ทัว ร์ ป ระเภท Inbound Tour นั้นค่ อนข้า งมี น้อยส่ ง ผลให้ ต้อ ง
พยายามเรี ย นรู ้ ง านอย่า งรวดเร็ ว และมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบเพราะเนื่ อ งจากบริ ษ ัท นั้ นใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่องาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1) เรี ยนรู ้งานให้รวดเร็ วและรอบคอบเพราะในการปฏิบตั ิงานจริ งหากเกิดปั ญหาและมี
ข้อผิดพลาดอาจจะทําให้องค์กรมีความเสี ยหายได้
2) ทักษะภาษาอังกฤษมีความสําคัญโดยเฉพาะการทําทัวร์ ประเภท Inbound Tour เพราะ
เนื่องจากว่าการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าและกลุ่มตัวแทนการขายใช้ภาษาอังกฤษ
3) ทักษะการเขียนอีเมล์เพื่อติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ มีความสําคัญโดยเฉพาะการเขียน
อีเมล์เป็ นภาษาอังกฤษ
4) ทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ (Microsoft Office) เบื้องต้น เช่น
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) และไมโครซอฟต์Excel(Microsoft Excel)
5) ทักษะการพิมพ์ดีดเร็ ว
6) ทักษะการรับโทรศัพท์และการโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
ต้องปฏิบตั ิตนให้เปรี ยบเสมือนเป็ นพนักงานใหม่ในบริ ษทั จะทําให้สามารถตระหนักได้
ว่าการทํางานนั้นมีความสําคัญ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงานและการนิเทศของอาจารย์

ภาพขณะการทํางานลงรายละเอียดภาษีซ้ือ

ภาพขณะการทํางานในการช่วยฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ

ภาพการไป Inspection โรงแรมระวีกลั ยา

ภาพการไป Inspection โรงแรม Movenpick

ภาพอาหารขณะไป Inspection โรงแรม
FuramaXclusive

ภาพการมานิเทศของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ
และพนักงานที่ปรึ กษา

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสั มภาษณ์ การประเมินผลการใช้ งานฟังก์ชัน VLOOKUP

แบบสั มภาษณ์
ฟังก์ชนั VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สําหรับทํารายงานภาษีซ้ือ
ของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล
ชื่ อ-สกุล ผู้สัมภาษณ์ : นางสาวปั ณฑ์มาส บุญญาณ์พฒั น์ปภา วัน/เดือน/ปี ทีส่ ั มภาษณ์ : 13/4/63
เวลา : 13.20 น.
สถานที่ : ช่องทางออนไลน์โดยใช้ Google Form

สถานะของผู้ถูกสั มภาษณ์ :  ผูใ้ ช้งานฟังก์ชนั นี้
เพศ
ตําแหน่ งงาน

 ไม่ได้ใช้งานฟั งก์ชน
ั นี้

อายุงาน

คําถามในการสั มภาษณ์
1. ท่านเป็ นผูใ้ ช้งานโปรแกรมหรื อฟังก์ชนั VLOOKUP นี้ในการทํารายงานภาษีซ้ือหรื อไม่
2. โปรแกรมนี้ช่วยให้การทํารายงานภาษีซ้ือรวดเร็ วมากขึ้นหรื อไม่หากเปรี ยบเทียบการทํา
แบบเดิม
3. ฟังก์ชนั VLOOKUP ช่วยให้สะดวกไม่ตอ้ งพิมพ์ขอ้ มูลหลายครั้งหรื อไม่
4. การทํารายงานภาษีซ้ือโดยฟังก์ชนั VLOOKUP ทําให้ขอ้ มูลมีความผิดพลาดน้อยลงหรื อไม่
5. ในคลิปการสอนใช้งานฟังก์ชนั VLOOKUP นี้ ท่านเข้าใจหรื อไม่
6. มีความยุง่ ยากในการใช้ฟังก์ชนั VLOOKUP ในการทํารายงานภาษีซ้ือหรื อไม่
7. ท่านคิดว่ามีความแตกต่างในการทํารายงานภาษีซ้ือระหว่างการมีฟังก์ชนั VLOOKUP และ
การไม่มี
8. ท่านสามารถนําฟังก์ชนั หรื อสู ตร VLOOKUP ไปประยุกต์ใช้ในตําแหน่งงานของท่านได้
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับฟังก์ชนั VLOOKUP ที่นาํ มาประยุกต์ใช้กบั การทํารายงาน
ภาษีซ้ือของบริ ษทั
10. ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก ค
คู่มอื การใช้ งานฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สําหรับทํารายงานภาษีซื้อ
ของบริษทั เอแอนด์ เอฟ ทัวร์ ทราเวล

คู่มือการใช้ งานฟังก์ ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สํ าหรับทํารายงานภาษีซื้อ
ของบริษัทเอแอนด์ เอฟ ทัวร์ ทราเวล
ข้ อมูลทัว่ ไป
คู่มือนี้ เป็ นการอธิ บายถึ งการใช้งานฟั งก์ชัน VLOOKUP ของไฟล์รายงานภาษี ซ้ื อ 25612562 ในโปรแกรม Excel ซึ่ งเป็ นไฟล์งานที่ผจู ้ ดั ทําโครงงานใช้ฟังก์ชนั หรื อสู ตร VLOOKUP มาช่วย
ในการทํารายงานภาษีซ้ื อเพื่อให้การทํารายงานมีความรวดเร็ วขึ้นซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมูลที่สําคัญ
จํานวน 2 ชี ทได้แก่ชีท Data Master ซึ่ งชี ทนี้ เป็ นชี ทที่ เก็บรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั ต่าง ๆไว้เป็ น
ฐานข้อมูลโดยเก็บข้อมูลช่ วงชื่ อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี และชี ท Form เป็ นชี ทที่เป็ น
รู ปแบบของการใช้ทาํ รายงานภาษีซ้ื อโดยจะใช้สูตร VLOOKUP ที่ชีทนี้ ซึ่ง 2 ชีทมีความสําคัญอย่าง
มากในการทํารายงาน
ข้ อมูลของชี ท Data Master
ในชี ทนี้ เป็ นชี ทที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของชื่ อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีและมี
รหัสของแต่ละบริ ษทั อยู่โดยเฉพาะ โดยมีรายชื่ อของบริ ษทั ต่าง ๆจํานวน 338 รายการ(อัพเดต ณ
วันที่ 13 /5/2563) ซึ่ งผูจ้ ดั ทําได้ทาํ สู ตรของ VLOOKUP ไว้จนถึ งแถวที่ 500 หากผูใ้ ช้งานต้องการ
เพิ่มรายชื่ อบริ ษทั ที่ยงั ไม่มีในฐานข้อมูลหรื อในชี ทนี้ สามารถเพิ่มรายการเข้าไปได้เลยจนถึงแถวที่
500

ชี ท Data Master

ข้ อมูลของชี ท Form
ชี ท Form เป็ นชี ทที่สร้ างขึ้นเพื่อเอาไว้เป็ นชี ทหลักของการนําไปใช้ทาํ รายงานภาษีซ้ื อ ซึ่ ง
ชี ทนี้ มีเค้าโครงเหมือนชี ทก่อน ๆที่เคยที่เคยทํารายงานเพียงแต่มีคอลัมน์เพิ่มซึ่ งชื่ อว่า “รหัส” เป็ น
คอลัมน์ที่อยู่ตรงก่อนหน้าคอลัมน์บริ ษทั โดยคอลัมน์น้ ี มีไว้เพื่อให้คียร์ หัส 7 หลักลงไปและข้อมูล
ของชื่อบริ ษทั สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีจะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ
**เป็ นชีทหลักที่หา้ มคียข์ อ้ มูลใด ๆลงไป เวลาใช้งานต้องคัดลอกไปใช้เท่านั้น**

ชี ท Form

ทําความรู้ จักกับรหัส
รหัสจะเป็ นส่ วนสําคัญในการทํารายงานภาษีซ้ื อพราะเนื่ องจากการกําหนดรหัสเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการทําฟั งก์ชนั VLOOKUP ซึ่ งการกําหนดรหัสต้องทําในชี ท Data Master และนําไปใช้
งานในชีท Form โดยต้องคียร์ หัสลงในคอลัมน์ “รหัส”ของชีท Form ที่คดั ลอกไว้ แล้วข้อมูลของชื่ อ
บริ ษทั สาขาและเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีถึงจะปรากฏขึ้นมา
หลักเกณฑ์ ในการกําหนดรหัส
รหัสจะมีดว้ ยกันทั้งหมด 7 ตัว โดย 2 ตัวหน้าเป็ นเลข 10,11,12,20 แล้วแต่หลักเกณฑ์ซ่ ึ งจะมีอธิ บาย
ด้านล่าง ส่ วนอีก 5 หลักที่ต่อจาก 2 หลักหน้าคือเลขท้ายของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
 เลข 2 ตัวหน้าให้แทนถึง สาขาของการทํารายงานภาษีซ้ือเป็ นหลักโดยใช้เลข 10 แทน สาขา
สํ า นัก งานใหญ่ เลข 11, 12 แทนสาขาที่ ย่อ ยลงมา ในที่ น้ ี ให้แ ทนเลข 10 ของบริ ษ ัท ที่
ถึ งแม้ว่าในบิลใบกํากับภาษีเป็ นเลขสาขา 2,3,4…… ฯลฯ ที่ไม่ได้เขียนว่าสํานักงานใหญ่
แต่หากว่าทุก ๆ เดื อนของการทํารายงานภาษีซ้ื อ ทางผูอ้ อกใบกํากับภาษีน้ นั ใช้สาขานี้ใน
การออกบิลเป็ นประจํา กล่าวคือ มีการออกใบกํากับภาษีซ้ าํ ในทุก ๆเดือนของสาขานี้เท่านั้น
เช่ น บริ ษทั BAAN AYODHYA CO., LTD. สาขา 00001 ที่ ในแต่ละเดื อนบริ ษทั นี้ จะใช้
สาขานี้ ในการออกใบกํากับภาษีน้ ี เท่านั้นไม่เคยออกในสาขาอื่นเลยให้ถือว่าบริ ษทั นี้ เป็ น
สาขาสํานักงานใหญ่เลย ตัวอย่างเช่น
ชื่อบริ ษทั
สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 7 หลัก
ALCAZAR CO., LTD.
HEAD OFFICE
0205524000428
1000428
BAAN AYODHYA CO., LTD. BRANCH 00001
0105551032646
1032646
CHANGKLAN WAY CO., LTD. BRANCH 00003
0505531001687
1001687
STAR HOME CO., LTD.
BRANCH 00011
0105540020234
1020234
ตารางการกําหนดรหัสที่เลขขึ้นต้นด้วย 10

 ใช้เลข 2 ตัวหน้าเป็ นเลข 11, 12 ในกรณี ที่บริ ษทั นั้นมีสาขาย่อย กล่าวคือมีสํานักงานใหญ่
และมีสาขาย่อยซึ่ งใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีเดียวกันและต่อให้บริ ษทั นั้นมีสาขาที่ 38 เป็ น
สาขาเริ่ มต้นแต่หากให้ยึดเป็ นสาขาสํานักงานใหญ่แล้วเท่ากับว่า สาขา 38 นี้ ให้ใช้เลข 10
แทนสาขาสํานักงานใหญ่และใช้เลข 11,12 แทนสาขาย่อยตามลงไป
ชื่อบริ ษทั
RANGSIT PROSPER ESTATE
RANGSIT PROSPER ESTATE
RIVER KWAE FLOATEL
RIVER KWAE FLOATEL
TRUE MONEY CO.,LTD
TRUE MONEY CO.,LTD
TRUE MONEY CO.,LTD

สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 7 หลัก
BRANCH 00038
0105530038734
1038734
BRANCH 00039
0105530038734
1138734
HEAD OFFICE
0105531054547
1054547
BRANCH 00002
0105531054547
1154547
BRANCH 00017
0105546149531
1049531
BRANCH 00030
0105546149531
1149531
BRANCH 01752
0105546149531
1249531
ตารางการกําหนดรหัสที่เลขขึ้นต้นด้วย 11, 12

 ในกรณี ที่แต่ละบริ ษทั มี เลข 5 ตัวท้ายของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ตรงกันพอดี ให้ทาํ การ
กําหนดเป็ นเลขหน้า 10 แทนบริ ษทั A และเลข 20 แทนบริ ษทั B โดยให้ยึดตามตัวอักษรที่
เรี ยงกันตามลําดับ ตัวอย่างเช่น
ชื่อบริ ษทั
SIAM MAKRO
SOUTH SEA RESORT
SRIWILAI HOTEL GROUP
THARA PATONG CO., LTD.
NAMKANG MOOBAAN THAI
PATONG LODGE HOTEL

สาขา
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัส 7 หลัก
HEAD OFFICE
0107537000521
1000521
BRANCH00001
0835531000521
2000521
HEAD OFFICE
0645557000091
1000091
HEAD OFFICE
0835524000091
2000091
HEAD OFFICE
0645547000048
1000048
HEAD OFFICE
0835529000048
2000048
ตารางการกําหนดรหัสที่เลขขึ้นต้นด้วย 20

เขียนสู ตร VLOOKUP ในชี ทไหนและช่ องเซลล์ไหน?
การเขียนสู ตร VLOOKUP นั้นจะเขียนสู ตรในชีทของ Form โดยเขียนสู ตรตรงช่องเซลล์ ชื่อบริ ษทั
สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

เขียนสู ตร VLOOKUP ยังไง?
อันดับแรกต้องเข้าใจโครงสร้างของสู ตรก่อน เพราะในโครงสร้างสู ตรจะมีเงื่อนไขที่สูตรต้องการ
ข้อมูล ดังนี้
 =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num [range_lookup])
ความหมายในช่องสู ตรคือ
 Lookup_value คือ เซลล์อา้ งอิงหรื อค่าในช่องที่ใช้คน้ หา ในที่น้ ีหมายถึง ช่องเซลล์ที่ใช้การ
อ้างอิงรหัสเพื่อให้คน้ หาข้อมูลได้ นัน่ คือช่องเซลล์คอลัมน์ “รหัส” D5
 Table_array คื อ พื้ นที่ หรื อขอบเขตของชุ ดข้อมู ล ซึ่ ง ในที่ น้ ี หมายถึ ง ฐานข้อมู ล ที่ ท าํ ไว้
ทั้งหมดที่อยูใ่ นชีท Data Master
 Col_index_num คือ เลขคอลัมน์ของชุดข้อมูลที่ตอ้ งการนํามาแสดง ซึ่งในที่น้ ีหมายถึง ช่อง
ตารางที่ตอ้ งการให้แสดงจากฐานข้อมูล เช่น ต้องการให้แสดงฐานข้อมูลเรื่ อง ชื่ อบริ ษทั
เลขคอลัมน์คือ 2 ถ้าต้องการให้แสดงฐานข้อมูลเรื่ อง สาขา เลขคอลัมน์คือ 3
 Range_lookup มี 2 โหมดคือ
▫ Approximate Match การตั้งค่า Range Lookup เป็ น TRUE หรื อ 1 หรื อ เว้นไว้ไม่
กรอกแปลว่า แม้ไม่เจอค่าที่ตอ้ งการหาแบบตรงตัว ก็ยงั ส่ งค่าบางอย่างกลับมาได้
▫ Exact Match การตั้งค่า Range Lookup เป็ น FALSE หรื อ 0 แปลว่า ต้องเจอค่าหรื อ
คําที่ตอ้ งการแบบตรงตัว จึงจะส่ งค่ากลับมา
สู ตรที่เขียนขึ้นมาจะเป็ นแบบนี้
=VLOOKUP(D5,'Data Master'!A2:D500,2,FALSE)
**สามารถเปลี่ยนช่วงแถวข้อมูลตรง table_array ได้ตามต้องการ เช่นจาก D500 เป็ น D1000**
ใช้ งานฟังก์ ชันนีใ้ นการทํารายงานภาษีซื้ออย่ างไร?
ในการใช้งานนั้นชี ทที่จะนํามาใช้งานคือ ชี ท Form เราจะไม่ยุ่งเกี่ ยวในส่ วนของชี ท Data
Master นอกจากจะมีการเพิ่มข้อมูลรายชื่ อบริ ษทั ในส่ วนนี้ และการใช้งานของชี ท Form นั้นต้องทํา
การคัดลอกไปเท่ า นั้นถึ ง จะนํา ไปใช้ง านได้เพราะชี ท Form หลัก นี้ จะใช้เป็ นชี ท ตั้ง ต้นของการ
นําไปใช้การใช้งานคือ
คัดลอกเค้าโครงจากชี ท Form > สร้างชี ทใหม่ ตั้งชื่ อชี ทตามเดือนที่ทาํ รายงาน > นําข้อมูลที่คดั ลอก
มาวางที่ชีทใหม่ > กรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่เซลล์ตอ้ งการ พอถึงช่องเซลล์ รหัส ให้ใส่ เลขรหัส
ที่กาํ หนดไว้โดยใส่ เลข 10และตามด้วยเลขท้าย 5 ตัวของเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

**เพื่อความรวดเร็ วแนะนําให้ใส่ รหัสที่ข้ ึนต้นด้วย 10 ก่อนทุกครั้งหากข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาไม่
ถูกต้องค่อยเปลี่ยนรหัสข้างหน้าเป็ น 11,12,20 **
ล็อคชี ทยังไง?
เพื่อเป็ นการป้ องกันการแก้ไขมูลในชีท Data Master และสู ตรในชีท Form ให้ทาํ การล็อคชีทนั้น ๆ
เพื่อป้ องกันเวลาผูอ้ ื่นที่เข้ามายุง่ ในไฟล์งานนี้ วิธีทาํ คือ
• ที่ชีท Data Master > Tab Review > Protect Sheet > ปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา > ให้ใส่
รหัสตามที่ตอ้ งการ > ตกลง > ใส่ รหัสเดิมอีกครั้ง > ตกลง
• ทําแบบเดียวกันกับชีท Form
**เมื่อทําการล็อคสู ตรแล้วจะไม่สามารถกระทําการใด ๆได้ที่ชีทเหล่านี้หากต้องการแก้ไขหรื อเพิม่
ข้อมูลให้ทาํ การปลดล็อคสู ตรก่อน**
วิธีปลดล็อคการป้ องกัน
• ชีทที่ตอ้ งการเพิ่มข้อมูลหรื อแก้ไข > Tab Review > เลือก Unprotect Sheet > ใส่ รหัสที่ลง
ไว้ > ตกลง

ผูเ้ ขียน
นางสาวปั ณฑ์มาส บุญญาณ์พฒั น์ปภา
เขียนขึ้น ณ วันที่ 13/2/2563

ภาคผนวก ง
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก จ
บทความวิชาการ

ฟังก์ ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สําหรับทํารายงานภาษีซือ้
ของบริษัทเอแอนด์ เอฟ ทัวร์ ทราเวล
VLOOKUP FUNCTION IN EXCEL PROGRAM FOR MAKING AN
INPUT TAX REPORT OF A&F TOUR TRAVEL CO., LTD.
นางสาวปั ณฑ์มาส บุญญาณ์พฒั น์ปภา
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์อคั ร ธนะศิรังกูล
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
บทคัดย่ อ
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั เอแอนด์
เอฟ ทัว ร์ ทราเวล ผู ้จัด ทํา ได้เ ห็ น ปั ญ หาของการ
ทํางานแผนกบัญชี ในเรื่ องของการลงรายละเอี ยด
รายงานภาษี ซ้ื อ แต่ ล ะเดื อ นนั้น มี ค วามล่ า ช้า และ
ข้อมูลผิดพลาดเพราะเนื่ องจากใช้การพิมพ์ทุกช่อง
เซลล์ใ นโปรแกรม Excel โดยโครงงานเรื่ อ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพื่อลดความ
ผิดพลาดของข้อมูลในการทํารายงานภาษีซ้ื อ ซึ่ งมี
ขอบเขตของกลุ่มประชากรคือพนักงานแผนกบัญชี
จํานวน 1 คน แผนกการขายและปฏิบตั ิการ จํานวน
2 คน แผนกการจองจํานวน 2 คน แผนกการสร้างพค
เกจทัวร์ ในเว็บไซต์จาํ นวน 1 คน โดยขั้นตอนการ
ทํางานคือสร้างชีทที่โปรแกรม Excel จํานวน 2 ชีท
ที่ ชี ท แรกทํา การเก็ บ รวบรวมรายชื่ อ บริ ษทั ต่ า ง ๆ
เพื่ อ สร้ า งเป็ นฐานข้ อ มู ล ส่ ว นชี ท ที่ ส องสร้ า ง
แบบฟอร์ มที่ เป็ นรู ปแบบของรายละเอี ยดรายงาน
ภาษี ซ้ื อที่ ต ้ อ งลงข้ อ มู ล และที่ ชี ท นี้ ใช้ ฟั ง ก์ ชั น
VLOOKUP ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
จากการเก็ บ ผลสั ม ภาษณ์ ข องการใช้
ฟั ง ก์ชัน VLOOKUP ในการทํา รายงานภาษี ซ้ื อได้
ข้อสรุ ปว่าฟังก์ชนั นี้มีประโยชน์ในการใช้ทาํ รายงาน
ภาษีซ้ื ออย่างมาก ช่วยให้การทํารายงานภาษีซ้ื อของ
บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล มีความรวดเร็ วและ
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ข้อ มู ล มี ความผิดพลาด
น้อยลงและไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์ขอ้ มูลหลายครั้ งซึ่ ง

การมี ฟังก์ชัน VLOOKUP เข้ามาช่ วยทําให้การทํา
รายงานภาษีซ้ือดีกว่าเดิม
คําสํ าคัญ : รายงานภาษี ซ้ื อ / ฐานข้อมูล / ฟั งก์ชนั
VLOOKUP
Abstract
From working at the A&F Tour
Company, the organizer saw problems of working
in the accounting department regarding the details
of the monthly input tax report, there were delays
and incorrect information because it used typing in
many cell fields in Excel. The objectives of this
project were to save time and to reduce the errors of
data in the input tax report. The scope of population
groups; 1 person in the accounting department; 2
people of sales and operations department; 2 people
of reservation department; 1 person of tour package
creation on the website department. The process
was to create 2 sheets in the Excel program. The
first sheet of data was collected from various
companies in order to create a database. The second
sheet created a form of the input tax report details
that must be filled in, and this sheet used the
VLOOKUP function to solve the problem.
From the interview results of using the
VLOOKUP function in the input tax reporting, it
could be concluded that this function was very

useful for output tax reporting. This helped the A&F
Tour Travel company purchase tax reports to be
faster and more efficient with less data errors and
no needs to type data many times. The VLOOKUP
function helped to make better purchase tax
reporting.
Keywords : Input Tax Report / Database /
VLOOKUP Function
ความสําคัญและความเป็ นมาของปัญหา
แผนกบัญชี ของบริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์
ทราเวล ได้จัด ทํา รายงานภาษี ซ้ื อ เพื่ อ นํา ยื่ น ภาษี
ให้แก่กรมสรรพากรในทุก ๆ เดือนตามขั้นตอนและ
กฎหมายกําหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ในการทํารายงานดังกล่าว ซึ่ งรายละเอียดที่ ตอ้ งลง
ข้อมูลได้แก่ วันที่ เอกสาร เลขที่ เอกสาร ชื่ อบริ ษทั
สาขาของบริ ษทั เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีและจํานวน
ยอดเงิน โดยข้อมูลที่กล่าวมานั้นแผนกบัญชีใช้การ
พิ ม พ์ที ล ะตัว อัก ษรลงในช่ อ งเซลล์ข องรู ป แบบที่
สร้ า งไว้ใ นโปรแกรม Excel ผูจ้ ัด ทําจึ งเห็ นปั ญหา
ดังกล่าว เพราะเนื่ องจากการทํารายงานภาษีซ้ื อโดย
ใช้การพิมพ์ทีละตัวอักษรนั้นมีความล่าช้าและข้อมูล
ที่พิมพ์อาจมีขอ้ ผิดพลาดได้ จึงได้ศึกษาแนวทางใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ฟังก์ชนั ของโปรแกรม
Excel ที่ ชื่ อ ว่า VLOOKUP ซึ่ ง ฟั ง ก์ชัน นี้ จะช่ ว ยลด
จํานวนข้อมูลที่พิมพ์ โดยเฉพาะข้อมูลช่วง ชื่อบริ ษทั
สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
แนวคิดในการทําโครงงาน
VLOOKUP เป็ นฟั งก์ชนั (Function) หรื อสู ตรหนึ่ ง
ใน Excel ที่ ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรื อดึ งข้อมูลให้
มาแสดงในรู ปแบบเหมือนฐานข้อมูล เช่น ต้องการ
หาชื่ อ ลู ก ค้า โดยใช้ร หัสลู ก ค้า หรื อ หาราคาสิ นค้า
โดยใช้ชื่อสิ นค้า เป็ นต้น โดยตัวอักษร V ย่อมาจาก
Vertical ซึ่ งหมายถึง แนวตั้งหรื อแนวดิ่ ง เนื่ องจาก

ข้อมูลที่มีน้ นั เป็ นลักษณะของข้อมูลที่ปกติเรี ยงเป็ น
แนว Vertical อยู่แล้ว ดังนั้นสู ตรนี้ จึงเป็ นที่นิยมใช้
งานอย่างมากในปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
- เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการลงข้อมูลภาษี ซ้ื อทํา
ให้การทํางานในการลงรายการภาษีซ้ือเร็ วขึ้น
- เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลในการทํารายงาน
ภาษีซ้ือ ทําให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องมากขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ช่วยประหยัดเวลาและทําให้การทํารายงานภาษีซ้ื อ
เร็ วขึ้น
- สามารถลดจํานวนข้อมูลที่ ผิดพลาดได้ในการทํา
รายงานภาษีซ้ือ
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้านสถานที่
บริ ษั ท เอแอนด์ เ อฟ ทั ว ร์ ทราเวล (A&F Tour
Travel) 1032/1-5, ถนนพระราม 4 อาคาร กริ ต ชั้น 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
ขอบเขตด้านเวลา
ดํา เนิ น งานตั้ง แต่ ว ัน ที่ 13 มกราคม 2563 – 17
มีนาคม 2563 รวม 9 สัปดาห์ 2 วัน
ขอบเขตด้านข้อมูล
ข้อมูลภาษีซ้ื อจากไฟล์ Excel ของบริ ษทั ชื่อไฟล์ว่า
ร า ย ง า น ภ าษี ซื้ อ 2 5 6 1 - 2 5 6 2 แ ล ะ เ อ กสาร
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบกํา กับ ภาษี จ ากบริ ษ ัท ที่ ท ํา
รายการภาษีซ้ือย้อนหลังปี 2561-2562
ขอบเขตด้านประชากร

- เก็บข้อมูลในแผนกบัญชีจาํ นวน 1 คน
- เก็บข้อมูลในแผนการขายและปฏิบตั ิการ จํานวน

2 คน แผนกการจอง จํานวน 2 คนแผนกการสร้าง
แพคเกจทัวร์ในเว็บไซต์ จํานวน 1 คน

วิธีการดําเนินงาน
- วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร นํ า ม า ทํ า ฟั ง ก์ ชั น
VLOOKUP ซึ่ ง ฟั ง ก์ชัน นี้ จะเป็ นการค้นหาข้อมูล
ของช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการโดยการสร้างหรื อนําข้อมูล
ที่มีอยูน่ ้ นั ไว้เป็ นฐานข้อมูลแล้วนํามาแสดงผล และ
จากการประเมิ น ข้อ มู ล ในการทํา รายภาษี ซ้ื อ ของ
บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลนั้นจึ งสรุ ป ได้ว่า
ข้อมูลที่ จะสร้ างไว้เป็ นฐานข้อมูลและนํามาใช้กบั
ฟั งก์ ชั น VLOOKUP คื อ ชื่ อบริ ษั ท สาขา เลข
ประจํา ตัว ผู ้เ สี ย ภาษี เนื่ อ งจากข้อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ น
ข้อมูลที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
- เก็ บ รวบรวมรายชื่ อ บริ ษั ท ที่ จ ะนํ า มาทํา เป็ น
ฐานข้อมูลโดยดูจากไฟล์รายงานภาษีซ้ื อที่เคยทําไว้
แล้วย้อนไปถึงปี 2561 จากนั้นสร้างรหัสจากเลขท้าย
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 4 หลัก
- สร้ า งชี ท เพื่ อ เป็ นต้น แบบและเขี ย นฟั งก์ชันโดย
คัดลอกรู ปแบบจากที่ เคยทําไว้ของเดื อนที่ ผ่านมา
สร้ า งคอลั ม น์ ร หั ส เพิ่ ม จากนั้ นให้ เ ขี ย นสู ตร
VLOOKUP ที่ ช่ อ งเซลล์ ข องคอลั ม น์ ชื่ อ บริ ษัท
สาขา เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
- ทดลองการใช้งานฟังก์ชนั ที่ทาํ ขึ้นมา
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการเก็ บ ผลสั ม ภาษณ์ ข องการใช้
ฟั ง ก์ชัน VLOOKUP ในการทํา รายงานภาษี ซ้ื อได้
ข้อสรุ ปว่าฟังก์ชนั นี้มีประโยชน์ในการใช้ทาํ รายงาน
ภาษีซ้ื ออย่างมาก ช่วยให้การทํารายงานภาษีซ้ื อของ
บริ ษทั เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวลมีความรวดเร็ วและ
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ข้อ มู ล มี ความผิดพลาด
น้อยลงและไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์ขอ้ มูลหลายครั้ งซึ่ ง
การมี ฟังก์ชัน VLOOKUP เข้ามาช่ วยทําให้การทํา
รายงานภาษีซ้ือดีกว่าเดิม
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
ใ น ก า ร นํ า ฟั ง ก์ ชั น VLOOKUP ไ ป ใ ช้ ง า น
นอกเหนือจากการนําไปใช้ส่วนงานของแผนกบัญชี
ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในแผนกอื่น ๆได้

และอุ ต สาหกรรมส่ วนงานอื่ น ๆ ได้ เ ช่ น กั น
ตัว อย่า งเช่ น ใช้ฟั งก์ชัน VLOOKUP ในแผนกงาน
การจองและการสํารองห้องพัก (Reservation) โดย
ใช้กับ การค้น หารายละเอี ย ดของห้อ งพัก โรงแรม
และยัง สามารถทํ า แบบ VBA (Visual Basic for
Application) ซึ่งคือการเขียนโปรแกรมหรื อรหัสเพือ่
จัดการข้อมูลใน Excel
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