
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประเมินผลการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี

พีชทรีในบริษทั เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรมบญัชีพีชทรี  คุณสมบติัของ
โปรแกรมทางการบญัชีท่ีดี ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางดา้นบญัชี วงจรรายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานสารสนเทศทางการบญัชี 

ระเบียบวธีิการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง
กบัโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในบริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ  ากดั จ านวน 
36 คน ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวนทั้งหมด 36 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 92  มีอายุระหวา่ง 20-29 

ปี ร้อยละ 50 อายุระหวา่ง 30-39 ปี ร้อยละ 39 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 78 ในสาขา
บริหารธุรกิจ การบญัชี การจดัการ ร้อยละ 70 มีอายุการท างานระหวา่ง 5-10 ปี ร้อยละ 47  ระหวา่ง 
11-20 ปี ร้อยละ 22 และนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 31 

มีหนา้ท่ีงานประจ า งานสินคา้คงคลงั ร้อยละ 33 การเงินและการบญัชี ร้อยละ 17 งานฝ่าย
ขาย ร้อยละ 19 และเป็นผูบ้ริหาร ร้อยละ 14 ทุกคนเคยผ่านการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Microsoft Word  Microsoft Excel  และทุกคนเคยอบรมการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป
บญัชีพีชทรี ร้อยละ 83 เคยอบรมในระบบการขายสินคา้ ระบบการซ้ือสินค้า และระบบจดัการ
สินคา้คงคลงั  และร้อยละ 17 เคยอบรมในระบบบญัชีแยกประเภท ระบบวิเคราะห์ทางการเงินและ
ระบบขอ้มูลของบริษทั  
 ดา้นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลของโปรแกรมพีชทรี พบวา่ ร้อยละ 83 
ไม่ทราบวา่โปรแกรมพีชทรีใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลแบบ Pervasive database ไม่สามารถสร้าง
ฐานขอ้มูลใหม่ก่อนการใชง้านโปรแกรมพีชทรีและโอนขอ้มูล(Update) ขอ้มูลระหวา่งฐานขอ้มูลได ้ 
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ดา้นความสามารถใชร้ะบบงานของโปรแกรมตามหนา้ท่ีงานประจ า พบวา่สามารถท างาน
ในระบบการซ้ือสินคา้ร้อยละ 42 ระบบจดัการสินคา้คงคลงั ร้อยละ 33 ระบบขายสินคา้ ร้อยละ 19 
ระบบบญัชีแยกประเภท ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน ระบบข้อมูลของบริษทัจ านวนเท่ากันคือ     
ร้อยละ 17 ส าหรับผูท่ี้สามารถใช้ระบบการขายสินคา้มีความสามารถระบบใช้งานในระบบอ่ืน
นอกเหนือจากงานประจ าไดร้้อยละ 50 
 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 

กระบวนการท างานทั้ง 6 ระบบ อนัไดแ้ก่ ระบบการขายสินคา้ ระบบการซ้ือสินคา้ ระบบ
บญัชีแยกประเภท ระบบจดัการสินคา้คงคลงั ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน ระบบขอ้มูลของบริษทั 
ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 76.73  โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดบั
มากท่ีสุดและมากดงัต่อไปน้ี ระดบัมากท่ีสุด คือ ระบบขายสินคา้และระบบวิเคราะห์ทางการเงิน 
ร้อยละ 84.40 และระบบบญัชีแยกประเภท ร้อยละ 80.00 ระดบัมาก คือ ระบบจดัการสินคา้คงคลงั 
ร้อยละ 74.60 และระบบซ้ือสินคา้ ร้อยละ 70.00 ยกเวน้แต่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
ในระบบขอ้มูลของบริษทั ร้อยละ 67.00  

 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพีชทรีมาใช้ในบริษัท 

เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ ากัด ใน 3 เร่ือง คือ ตามเกณฑ์คุณลกัษณะของ Software 
ประเมินองคป์ระกอบของคุณภาพ และเกณฑคุ์ณภาพ 23 เกณฑ ์

3.1  ด้านคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ มีองคป์ระกอบ 6 ประการ พบวา่ ระดบั
ความพึงพอใจของผูใ้ห้สัมภาษณ์ในภาพรวมระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดและ
มากดงัต่อไปน้ี ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นประโยชน์ใช้สอย ระดบัมากคือ ดา้นความสามารถในการ
โอนยา้ยระบบ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใชง้าน  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ดา้นประสิทธิภาพ และดา้นความสามารถในการ
บ ารุงรักษา 

3.2  ด้านองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ มีองคป์ระกอบ 3 ประการ พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในภาพรวมระดบัมาก ทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ท างานของซอฟท์แวร์ ดา้นกระบวนการปรับปรุงซอฟท์แวร์ ด้านกระบวนการเปล่ียนแปลงของ
ซอฟทแ์วร์ 
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3.3  ด้านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของซอฟท์แวร์  23 เกณฑ์ พบว่า ระดบัความพึง
พอใจของผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยรวมระดบัมาก โดยมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดและมากคือ ระดบั
มากท่ีสุด 8 เกณฑ ์ไดแ้ก่ การตรวจสอบการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์และขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวั
ซอฟท์แวร์และขอ้มูล ความสอดคล้อง ความกระชบัของ Source Code การใช้รูปแบบการแทน
ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์สามารถแยก
ออกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั และความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟท์แวร์สามารถ
ท างานได ้ระดบัมาก 10 เกณฑ์ ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช้ ความสมบูรณ์ 
ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน ความมัน่ใจในการท างานอย่างต่อเน่ืองภายใต้
เง่ือนไขท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดได ้ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟทแ์วร์ ความตอ้งการ
เบ้ืองตน้ของซอฟทแ์วร์ ความสามารถท่ีซอฟทแ์วร์จะจดัการการใชง้านของตนเองหรือสามารถระบุ
ความผิดพลาดได ้ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเขา้ใจได ้
และคุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์สามารถเช่ือมโยงจากองคป์ระกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้ 

ความพึงพอใจในระดบัปานกลางในเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์ทั้ง 5 เกณฑ์ คือ ความ
ถูกต้องแม่นย  า ซอฟท์แวร์สามารถ Implement ได้โดยไม่ข้ึนกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง   
ซอฟทแ์วร์สามารถท างานไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม ปริมาณหน่วยความจ าท่ีใช ้และความง่าย
ท่ีผูใ้ชมื้อใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในบริษทั เอ.เอฟ.
เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ  ากดั โดยประเมินจากคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ 6 
ประการ ประเมินผลการใช้งานตามเกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ 3 เร่ือง และเกณฑ์
คุณภาพของซอฟท์แวร์ 23 เกณฑ์ พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึงพอใจในดา้นคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมี
คุณภาพ ดา้นองคป์ระกอบของซอฟทแ์วร์ และคุณภาพของซอฟทแ์วร์อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

1.  คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ ผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยโปรแกรมไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการบนัทึกขอ้มูล มี
บญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถ้วน มีรูปแบบรายงานสวยงาม เข้าใจง่าย สามารถสร้าง
รายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการและสร้างฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารองค์กรได ้สามารถปรับเปล่ียนได้
ตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ โปรแกรมสามารถท างานและประมวลผลไดร้วดเร็ว 
สามารถออกแบบระบบงานเพื่อเช่ือมต่อการท างานกบัโปรแกรมไดง่้าย ช่วยลดเวลาในการท างาน 
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สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได ้สามารถ Import/Export 
ขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้และสามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย โปรแกรมมีการก าหนด
รหัสและสิทธ์ิของผูใ้ช้งาน มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเรียกใช้งานไดท้นัทีใน
กรณีท่ีฐานขอ้มูลมีปัญหา 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิการ์  มอญแกว้ (2554) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผล
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีบีซีท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” ผล
การศึกษาพบวา่ โปรแกรมมีหนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย วิธีการน าเขา้ขอ้มูลในระบบท าได้
ง่ายไม่ยุง่ยาก สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการและสร้างแบบฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารของ
สถาบนัฯได ้การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา โมดูลของระบบฯแต่ละโมดูลสามารถ
เช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ 
ช่วยลดเวลาในการท างาน โปรแกรมใชร้ะบบ Multi Document สามารถเปิดหลาย ๆ หนา้จอพร้อม
กนัได ้สามารถ Import/Export ขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภรัณยา  เช้ือวรสถิตย์ (2552) ซ่ึงได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“ปัญหาและปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express For Windows 
มาใช้ในธุรกิจเคมีเกษตรของบริษัท โค้วตงเซ้ง จ  ากัด” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในดา้นโปรแกรม คือ มีระบบการตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งในการน าเขา้ขอ้มูล การ
สร้างรายงานต่าง ๆ สามารถท าได้ตามรูปแบบรายงานท่ีต้องการ การประมวลผลท าได้ถูกตอ้ง
รวดเร็วทนัเวลา และสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในดา้นขอ้มูล คือ วิธีการน าเขา้ขอ้มูล
ในระบบท าไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก   

ผลการศึกษาพบวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิทิดา  เชยสวรรค์ (2554) ศึกษาเร่ือง 
“การประเมินผลการใชโ้ปรแกรมอินโฟโปร ในงานสนเทศทางการบญัชี ณ มหาวิทยาลยัพายพั” ผล
การศึกษาพบว่า ด้านประโยชน์ใช้สอย โปรแกรมไม่สามารถสร้างรายงานได้ตามท่ีต้องการ ท่ี
เปล่ียนแปลงของกิจการให้รองรับระบบงานได้หลากหลาย และรองรับธุรกิจในอนาคตได ้
โปรแกรมไม่สามารถท างานและประมวลผลไดร้วดเร็ว ดา้นความสามารถในการใชง้าน เร่ืองของ 
คู่มือการใชง้านของโปรแกรมท่ีตอ้งมีความครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย บริษทัควรมีการอบรมเบ้ืองตน้
ก่อนการใชโ้ปรแกรม และจดัอบรมแบบเตม็ระบบ บริษทัควรปรับปรุงในเร่ืองของเมนูช่วยเหลือใน
หนา้จอโปรแกรม มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ Html ท่ีอยูบ่น อินเตอร์เน็ต ให้ผูใ้ชส้ามารถดูและพิมพ์
ออกมาไดท้นัที 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในดา้นประสิทธิภาพ 
เร่ืองความรวดเร็วในการท างานผ่านระบบเครือข่าย โปรแกรมไม่สามารถท างานเร็วและเกิน 
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Resource เคร่ือง ท าให้ตอ้งลงทุนซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัสูง โปรแกรมไม่สามารถจดัเก็บ
ขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล 
โปรแกรมมีความต้องการฮาร์ดแวร์ท่ีมีปริมาณหน่วยความจ ามาก ในด้านความสามารถในการ
บ ารุงรักษา ความสามารถใชง้านโปรแกรมใชไ้ม่ไดก้บัวินโดวทุ์กรุ่น โปรแกรมไม่สามารถใชไ้ดก้บั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นเกิดปัญหาการใช้งานกรณีท่ียี่ห้อหรือรุ่นไม่สอดคล้องกับ
โปรแกรม  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาการน า
ระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัล าพูน” ผลการศึกษาพบวา่ ในเร่ืองคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ  6  ดา้น ดา้น
ความสามารถในการบ ารุงรักษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.   ด้านองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ ความพึงพอใจในภาพรวมระดบัมาก คือดา้น
กระบวนการท างานของซอฟทแ์วร์ ระดบัมากในเร่ือง ความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพ 
ใชง้านได้ ดา้นกระบวนการปรับปรุงซอฟทแ์วร์ ระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง มีความยืดหยุน่ ระดบัมาก
ในเร่ือง บ ารุงรักษาง่าย ทดสอบง่าย ดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลงซอฟท์แวร์ ระดบัมากท่ีสุด ใน
เร่ืองใชง้านไดห้ลายงาน ระดบัมากในเร่ือง น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิการ์  มอญแกว้ (2554) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผล
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีบีซีท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” ผล
การศึกษาพบวา่ ดา้นองคป์ระกอบของคุณภาพซอฟทแ์วร์ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดบัมาก ทั้ง 
3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการท างานของซอฟทแ์วร์ ดา้นกระบวนการปรับปรุงซอฟทแ์วร์ และดา้น
กระบวนการเปล่ียนแปลงซอฟท์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีบีซีมีการประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว ทนัเวลา โมดูลของระบบฯแต่ละโมดูลสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัได้ถูกตอ้ง สามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ ช่วยลดเวลาในการท างาน โปรแกรมใช้
ระบบ Multi Document สามารถเปิดหลาย ๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้สามารถ Import/Export ขอ้มูลไป
ยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้

3. ด้านเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์  23 เกณฑ์ โดยรวมระดบัมาก โดยมีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุดและมากคือ ระดบัมากท่ีสุด 8 เกณฑ์ ไดแ้ก่ การตรวจสอบการเขา้ถึงตวัซอฟท์แวร์
และขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์และขอ้มูล ความสอดคลอ้ง ความกระชบัของ Source 
Code การใช้รูปแบบการแทนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์ 
ซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั ความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้
ซอฟทแ์วร์สามารถท างานได ้ระดบัมาก 10 เกณฑ ์ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช ้
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ความสมบูรณ์ ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน ความมัน่ใจในการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไขท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผดิพลาดได ้ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟทแ์วร์ 
ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของซอฟท์แวร์ ความสามารถท่ีซอฟท์แวร์จะจดัการการใช้งานของตนเอง
หรือสามารถระบุความผิดพลาดได ้ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม ความยากง่ายท่ีโปรแกรม
สามารถเขา้ใจได ้และคุณสมบติัท่ีซอฟท์แวร์สามารถเช่ือมโยงจากองค์ประกอบไปยงัขอ้ก าหนด
ความตอ้งการได ้ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพรรษา  สุยะโรจน์ (2552) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การ
ประเมินผลการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard ส าหรับงานสารสนเทศ
ทางการบญัชีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงข้อมูลของแต่ละระบบงาน ส่งผลท าให้การประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ
บนัทึกขอ้มูลของวงจรรายการคา้   ต่าง ๆ ไดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์ร ผูใ้ชส้ามารถบนัทึก
ข้อมูลด้านรายได้ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายได้ บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงาน
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยชี์วภาพ รวมทั้งจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามรูปแบบบญัชีภาครัฐได ้
ส่วนทางดา้นกระบวนการท างาน พบวา่ ผูใ้ชส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอน
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยตน้ทุนจากการน าโปรแกรมมาใชน้อ้ยกวา่ตน้ทุนท่ีคาดไว ้
และทางดา้นรายงานบริหารจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมฯ สามารถจดัท ารายงานไดห้ลากหลาย
รูปแบบตามความตอ้งการของผูบ้ริหารในทุกวงจรรายการคา้ เช่น รายงานวิเคราะห์การขายแบบ
แจกแจงวนัท่ี และรายงานการรับเงินส าหรับรายงานดา้นการขาย รายงานการซ้ือสินคา้แบบแจกแจง
ตามแผนก ส าหรับรายงานดา้นงบประมาณ รายงานรายการสินคา้แบบมี Serial Number ส าหรับ
รายงานดา้นสินทรัพย ์และงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับรายงานทางการเงิน   

ผลการศึกษาพบวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ (2554) ศึกษา
เร่ือง “ปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใชก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าพูน” พบว่า ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ในเร่ืองมาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช้ ความสมบูรณ์ของโปรแกรม ความยากง่ายใน
การน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน การใช้รูปแบบการแทนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน ประสิทธิภาพใน
การท างานของโปรแกรม ซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั และระดบันอ้ย
ได้แก่เร่ือง ความสามารถท่ีซอฟท์แวร์จะจดัการการใช้งานของตนเองหรือสามารถระบุความ
ผดิพลาดได ้ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเขา้ใจได ้

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ผลการศึกษาพบวา่ ในเกณฑ์คุณภาพของซอฟทแ์วร์ทั้ง 5 
เกณฑ ์คือ ความถูกตอ้งแม่นย  า ในเร่ืองความแม่นย  าในการประมวลผลไม่วา่ปริมาณขอ้มูลมากหรือ
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นอ้ย ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล และรายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผล
มีความถูกตอ้งแมว้า่มีการแกไ้ขขอ้มูล   ซอฟท์แวร์สามารถ Implement ไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัฮาร์ดแวร์
ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงในเร่ือง โปรแกรมสามารถใช้ไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นโดยไม่
เกิดปัญหาการใชง้าน ซอฟทแ์วร์สามารถท างานไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มในเร่ือง สามารถใช้
งานโปรแกรมไดก้บัวินโดวส์ทุกรุ่นและโปรแกรมสามารถท างานเร็วและไม่เกิน Resource เคร่ือง 
ท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองราคาแพง ๆ  ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใชใ้นเร่ือง โปรแกรมสามารถ
จดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก โดยไม่ส่งผลต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล 
ความง่ายท่ีผูใ้ช้มือใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ในเร่ือง ผูเ้ร่ิมใช้งานใหม่สามารถเรียนรู้
การใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย มีระบบการสอนในแผ่น CD สามารถ
เรียกดูไดต้ลอดเวลา 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวทิิดา  เชยสวรรค ์(2554) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการใช้
โปรแกรมอินโฟโปร ในงานสนเทศทางการบญัชี ณ มหาวิทยาลยัพายพั ” ผลการศึกษาพบว่า 
โปรแกรมควรปรับปรุงกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ในด้านความสามารถท างานและ
ประมวลผลไดร้วดเร็ว และทนัเวลา ปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าปริมาณข้อมูลจะมีมากข้ึน และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก โดยไม่กระทบ
ความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล 

 
ข้อค้นพบ  
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัการประเมินผลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี 
พีชทรี จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่  

1.  ผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีท างานประจ าฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้มีความรับผิดชอบใน
กระบวนการท างานระบบขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงในระบบน้ีมีความยากในการใชภ้าษาของโปรแกรม
และบริษทัไม่มีผูรั้บผดิชอบในการดูแลระบบดงักล่าว 

2.  โปรแกรมบญัชีพีชทรีท่ีน ามาใช้ในบริษทั ไม่มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบ
เครือข่ายของบริษทัในกรณีการเช่ือมต่อระหวา่งส านกังานใหญ่และสาขา เน่ืองจากระบบเครือข่าย
ของบริษทัเป็นระบบ LAN และ Internet โดยใชเ้ช่ือมต่อในแต่ละสาขากบัส านกังานใหญ่ สาขาของ
บริษทัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลจากการใหบ้ริการขององคก์รท่ีใหบ้ริการ Internet 

3.  โปรแกรมบญัชีพีชทรีมีความจ าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยความจ าเพื่อสามารถ
เก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมากท าให้ขาดความแม่นย  าในการประมวลผลไม่วา่ปริมาณขอ้มูลมากหรือ
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น้อย ความแม่นย  าในการพิมพ์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผล  ไม่สามารถใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกยีห่อ้และทุกรุ่น ไม่สามารถใชไ้ดก้บัวนิโดวทุ์กรุ่นเช่นกนั  

4.  Hardware ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั มีสมรรถนะท่ีต ่า การประมวลผลของ 
Hardware หยุดชะงกั ประมวลผลไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเกิน 
Resource เคร่ือง ท าให้บริษทัตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเพิ่มคุณสมบติัของ Hardware 
โปรแกรมมีความตอ้งการ Hardware ท่ีมีหน่วยความจ ามาก ดงันั้นโปรแกรมไม่สามารถใชไ้ดก้บั 
Computer ท่ีมีอยูเ่ดิมได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจดับุคลากรท่ีรับผิดชอบในหนา้ท่ี Administrator จ านวน 2 คน เพื่อให้สามารถรับรู้
วธีิการจดัการฐานขอ้มูล  รวมไปถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ กรณีท่ีบุคลากรคน
ใดคนหน่ึงไม่มาปฏิบติังาน ลดปัญหาในการเกิดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมและการน าเขา้ของขอ้มูล
ในการด าเนินงานประจ าวนัของบุคลากร 
 2.  ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละระบบ หน้าท่ีงาน เพื่อลดระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ท่ีไม่เคยอบรมโปรแกรมบัญชีพีชทรี และได้รับความรู้ความเข้าใจใน
โปรแกรมบญัชีพีชทรีของแต่ละระบบอยา่งครบถว้นและเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
 3.  ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายในการเช่ือมต่อโปรแกรมบญัชีพีชทรี ในปัจจุบนัไดมี้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีองค์กรเอกชนหลากหลายท่ีท าธุรกิจในด้านการส่ือสาร บริษทัจึงมี
ทางเลือกในการปรับปรุงระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 4.  ควรมีการลงทุนในการปรับเปล่ียน Hardware และ Resource ของคอมพิวเตอร์ให้
สอดคล้องกบัการใช้งานของโปรแกรมบญัชีพีชทรี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจ า สมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์ และ Window ท่ีใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า บริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) เป็นบริษทัท่ีมี
กระบวนการท างานในแต่ละกระบวนการในธุรกิจการผลิตอย่างครบถว้น ในทุกระบบการท างาน
ของโปรแกรมบญัชีพีชทรีท่ีใชอ้ยู ่แต่หากบริษทัท่ีมีกระบวนการในธุรกิจแตกต่างออกไปจากบริษทั 
เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ  ากดั โปรแกรมบญัชีพีชทรีน้ีจะเหมาะสมกบัธุรกิจอ่ืน ๆ 
และผูใ้ชง้านจะมีความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีหรือไม่ อยา่งไร 


