
 

 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาการประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีพีชทรีในบริษทั เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์
(ไทยแลนด)์ จ  ากดั ไดก้  าหนดระเบียบวธีิการศึกษาไวด้งัน้ี 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีพีชทรี ในบริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม. 
ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั เน้ือหาในการศึกษาประกอบดว้ย 
          1.  ขอบเขตเนือ้หา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาการประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป พีชทรีใน
บริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์ (ไทยแลนด์) จ  ากัด ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาในการศึกษา
ประกอบดว้ย  

 1.  การน าโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีมาใชใ้นบริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์
ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

 2.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปพีชทรีอัน
ประกอบด้วยการใช้งานของระบบบญัชีลูกหน้ี ระบบการรับช าระหน้ี ระบบบญัชีเจา้หน้ี ระบบ
ช าระหน้ี ระบบบญัชีสินคา้คงเหลือ ระบบสมุดรายวนัทัว่ไป ระบบบญัชีแยกประเภท และระบบการ
จดัการขอ้มูล 

 3.  การประเมินผลคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ในการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป
พีชทรีโดยประเมินจากคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพใน 6 เร่ืองคือ ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใช้งาน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถในการ
บ ารุงรักษา ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ และประเมินผลการใช้งานตามเกณฑ์
องคป์ระกอบคุณภาพของซอฟทแ์วร์ 3 เร่ืองคือ 1. การท างานของตวัโปรแกรม(Product Operation)  
ประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง (Correctness) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ความคงทนต่อการเปล่ียนแปลง (Integrity) ใชง้านได(้Usability) 2. Product Revision ประกอบดว้ย  
บ ารุงรักษาง่าย(Maintainability) ทดสอบง่าย(Testability) มีความยืดหยุน่(Flexibility) 3. Product 
Transition ประกอบดว้ย ใชไ้ดก้บัเคร่ืองทัว่ไป(Portability) น ากลบัมาใชใ้หม่ได(้Reusability) ใช้
งานไดห้ลายงาน(Interoperability) และ  
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 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปพีชทรี  โดยประเมินจาก
คุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 23 เกณฑ์คือ Access Audit,  Access Control ,Accuracy , 
Communication Commonality, Completeness, Communicativeness, Consistency, Consisness 
,Data Commonality, Error Tolerance,  Execution Efficiency, Expandability, Generality ,H/W 
Independence, Instrumentation, Modularity, Operability, Self-Documentation, Simplicity, 
Software System Independence, Storage Efficiency, Traceability, Training 
 

2.  ขอบเขตประชากร 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างจากประชากรทั้งหมด 36 คน คือ เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานท่ีใช้ Peachtree Accounting Program  ในบริษทั เอ.เอฟเอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์          
(ไทยแลนด)์  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากร จ านวนคน 
เจา้ของกิจการ 1 
ผูบ้ริหาร 5 
เจา้หนา้ท่ีงานสินคา้คงคลงั 12 
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 6 
เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 3 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 7 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต 2 

รวม 36 
วธีิการศึกษา 
 

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก 

สอบถามเจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีใช ้Peachtree Accounting Program  ของบริษทั     
เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั จ  านวน 36 คน 
 1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากหนงัสือ วารสาร เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
มีผูว้จิยัรวบรวมไว ้เอกสาร คู่มือการใชง้านโปรแกรมบญัชีพีชทรี เอกสารทางวชิาการ  

1.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สาขาวิชาท่ี
ศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่ง การเขา้รับการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี และ
อบรมการใชค้อมพิวเตอร์  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บญัชีพีชทรี โดยแยกออกเป็นงานจดัซ้ือ งานสินคา้คงคลงั งานขาย งานเจา้หน้ี งานการเงิน งานบญัชี
และงานฝ่ายผลิต 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปบัญชีพีชทรีประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้
ซอฟทแ์วร์ ตามเกณฑ์คุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ 6 ประการ ไดแ้ก่ ประโยชน์ใช้สอย 
ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใช้งาน  ประสิทธิภาพ ความสามารถในการบ ารุงรักษา 
ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  และขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบักระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ 
องค์ประกอบเก่ียวกับกระบวนการปรับปรุงซอฟท์แวร์ องค์ประกอบเก่ียวกับกระบวนการ
เปล่ียนแปลงซอฟทแ์วร์ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์ 23 เกณฑ ์
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ คือ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยใชม้าตราวดัแบบให้คะแนน
หรือให้การประเมินแบบ Itemized rating scales และน าเสนอโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ระดบั (สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ: 130-132) 

 

  ระดับความพงึพอใจ   คะแนน 
         มากท่ีสุด           5 
         มาก           4 
         ปานกลาง           3 
         นอ้ย           2 
         นอ้ยท่ีสุด           1 

คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ียโดยใชสู้ตร
ค่าพิสัย คือ ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด =  5-1 = 0.8 
           จ  านวนชั้น    5 
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ดงันั้น แต่ละระดบัจะสามารถแบ่งคะแนนค่าเฉล่ียและแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย
ได ้5 ระดบั ดงัน้ี 

 

           ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
4.20 – 5.00    มากท่ีสุด 
3.40 – 4.19    มาก 
2.60 – 3.39    ปานกลาง 
1.80 – 2.59    นอ้ย 
1.00 – 1.79    นอ้ยท่ีสุด 
 

ในส่วนของความรู้ ความเขา้ใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี ของเจา้หนา้ท่ี
งานจดัซ้ือ งานสินคา้คงคลงั งานขาย งานเจา้หน้ี งานการเงิน งานบญัชีและงานฝ่ายผลิต ใช้สถิติ 
ร้อยละของการตอบค าถามถูกตอ้งเป็นเกณฑ์ในการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจของพนกังานผูใ้ช้
ระบบแต่ละระบบ โดยแปลผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2549: 59-61) 

 

 ระดับคะแนน ระดับความรู้ความเข้าใจ 
 80.00 – 100.00  มากท่ีสุด 
 70.00 – 79.99 มาก 
 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
 50.00 – 59.99 นอ้ย 
 01.00 – 49.99 นอ้ยท่ีสุด 

 


