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บทคัดย่อ 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีพีชทรี ใน
บริษทั เอ.เอ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี 6 แนวคิด คือการประเมิน
คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ การประเมินองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ การ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมบญัชีพีชทรี ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี การประเมินระบบสารสนเทศ และเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามพนกังานท่ี
ใช้โปรแกรมบญัชีพีชทรีในบริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ  ากดั จ านวน 36 คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 92  มีอายุระหวา่ง 20-29 ปี ร้อยละ 50 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 78  ในสาขาบริหารธุรกิจ การบญัชี การจดัการ ร้อยละ 70 

มีอายุการท างานระหวา่ง 5-10 ปี ร้อยละ 47  ทุกคนเคยอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี

พีชทรี   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป

บญัชีพีชทรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 76.73 

ผลการประเมินการใชโ้ปรแกรมบญัชีพีชทรีพบวา่ 

ดา้นคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  6 ประการไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ใช้สอย ดา้น

ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้าน



จ 

 

ประสิทธิภาพ และด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 

ดา้นองคป์ระกอบของคุณภาพซอฟทแ์วร์ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการปรับปรุงของซอฟทแ์วร์ 

ดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลงซอฟท์แวร์ และดา้นกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ โดยรวมมี

ความพึงพอใจระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 

ดา้นเกณฑ์คุณภาพของซอฟทแ์วร์  23 เกณฑ์ ไดแ้ก่ การตรวจสอบการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์

และขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์และขอ้มูล ความสอดคลอ้ง ความกระชบัของ Source 

Code การใชรู้ปแบบการแทนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์ 

ซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั ความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้

ซอฟทแ์วร์สามารถท างานได ้มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช ้ความสมบูรณ์ ความยาก

ง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน ความมัน่ใจในการท างานอยา่งต่อเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไขท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความผิดพลาดได ้ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของ 

ความสามารถท่ีซอฟท์แวร์จะจดัการการใช้งานของตนเองหรือสามารถระบุความผิดพลาดได้ 

ค  าอธิบายการท างานของโปรแกรม ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเข้าใจได้ คุณสมบัติท่ี

ซอฟทแ์วร์สามารถเช่ือมโยงจากองคป์ระกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้ความถูกตอ้งแม่นย  า 

ซอฟท์แวร์สามารถ Implement ได้โดยไม่ข้ึนกบัฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง ซอฟท์แวร์สามารถ

ท างานไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใช ้ความง่ายท่ีผูใ้ช้มือใหม่จะ

เรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ โดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to evaluate the implementation of Peachtree Software at 
the A.F.M.Flower Seeds(Thailand) Company Limited. The concepts of this study were software 
quality assurance, software quality factors, software quality criteria and Peachtree Software 
information, evaluation of information systems and accounting information systems,  The data 
collection was carried out using in-depth interviews with 36 officers working of Peachtree 
Software at the A.F.M.Flower Seeds(Thailand) Company Limited. The data analysis used 
descriptive statistics, including frequencies, percentages and means. The results of this study 
indicate that: 
 Of the 36 people interviewed they were aged between 20 and 29 years old, with between 
5 and 10 years’ service. The staff   had completed of Peachtree Software operations training for 
the specific work system under their responsibility. 
 The knowledge and understanding performance of Peachtree Software was high, with a 
mean equal to 76.73. 
 The evaluation of software quality, the fact of functionality, reliability, usability, 
efficiency, maintainability and portability, was found to be largely satisfying, with a mean equal 
to 3.78 
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 The evaluation of quality factors, The facet of product operation, product revision and 
product transition were also largely satisfying, with a mean equal to 3.77 
 The evaluation of quality criteria, the facet of access audit , access control, accuracy, 
communication commonality, completeness, communicativeness, consistency, conciseness, data 
commonality, error tolerance, execution efficiency, expandability, generality, machine 
independence, instrumentation, modularity, operability, self-descriptiveness, simplicity ,software 
system independence, storage efficiency, traceability and training was found to be largely 
satisfaction , with a mean equal to  3.83. 
  
 


