บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุ บนั ระบบสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในธุ รกิ จ เพราะระบบสนเทศสามารถเชื่ อมต่อ
กระบวนการหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในองค์กร ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่กระจัดกระจาย
อยู่ตามหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และสนับสนุ นการสื่ อสารและความร่ วมมือกันทางานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ก รได้เป็ นอย่า งดี ให้ขอ้ มูล ที่ จาเป็ นต่ อการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จได้อย่า ง
ถูกต้องและรวดเร็ ว อีกทั้งยังสามารถเป็ นเครื่ องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิ จและ
พัฒนาองค์กรได้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีเป็ นเครื่ องมือในระบบสารสนเทศหนึ่ งขององค์กรที่บนั ทึกข้อมูล
ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ ย วกับ รายการค้า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ขององค์ก ร ในปั จ จุ บ ัน โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ทางบัญชี มีหลากหลาย มี ท้ งั โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี ที่ ผลิ ตจากต่า งประเทศ หรื อเป็ น
โปรแกรมที่ผลิตในประเทศไทย แต่ละโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี มีคุณสมบัติของโปรแกรม รวมถึง
ลักษณะการออกแบบโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปของผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ทนั สมัย
ต่อข้อมูลในกระบวนการธุ รกิจ
บริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จากัด ประกอบธุ รกิ จ นาเข้าและส่ งออก
เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ในภูมิภาคเอเชี ย ค้าส่ ง ค้าปลีก สิ นค้าของธุ รกิ จเป็ นเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ต้นกล้า
ดอกไม้ ดอกไม้สด ปุ๋ ยและวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ บริ ษทั ได้ดาเนิ นโครงการพัฒนาพันธุ์ดาวเรื อง
เป็ นพันธุ์แรก มานานกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้พนั ธุ์ที่เหมาะสม และเป็ นที่ตอ้ งการใน แต่ละประเทศของ
ตลาดเอเชีย ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยงั มีดอกไม้
อื่นๆ ได้แก่ ดาวเรื องฝรั่งเศส แพงพวย บานชื่ น และพิทูเนี ย กาลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา
ปรับปรุ งพันธุ์ ภารกิจสาคัญของบริ ษทั คือการส่ งเสริ มความรู้ให้กบั เกษตรกรในการปลูกดาวเรื อง
และการปลูกไม้ดอก โดยทางบริ ษทั ได้จดั ส่ งพนักงานลงพื้นที่ จัดสัมมนา และออกเยี่ยมเยือน
เพื่อช่ วยเหลื อเกษตรกรให้ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชี พเกี่ ยวกับธุ รกิ จดอกไม้ จาก
กระบวนการหรื อกิจกรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั มีขอ้ มูลที่กระจัดกระจาย ข้อมูลเหล่านั้นมีขอ้ มูลที่
จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ ดังนั้นบริ ษทั จึงเล็งเห็นความสาคัญในการใช้ระบบสารสนเทศ
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน โปรแกรมบัญชีเป็ นระบบสารสนเทศหนึ่งที่บริ ษทั ได้เลือกมาเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารงานในองค์กร
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บริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จากัด เคยใช้ Sage Program มาเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งโปรแกรมบัญชีน้ ี มีขอ้ บกพร่ องในส่ วนของรายงาน
ทางการเงินและทางการบริ หารจัดการในองค์กร ทาให้บริ ษทั พยายามค้นหาโปรแกรมบัญชี และ
โปรแกรมอื่น ๆ ที่จะช่ วยสนับสนุ นในการทารายงานทางการเงินและทางการบริ หารที่ช่วยในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั จึงได้เลือก Peachtree Accounting Program มาใช้แทนโปรแกรม
ดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2549 บริ ษทั ใช้โปรแกรมบัญชีน้ ี ในด้านการจัดซื้ อ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การ
ขายสิ นค้า การผลิตสิ นค้า การบัญชีและการเงิน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่มีการประเมินผลการใช้งานเลย
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงการประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
บัญชี พี ช ทรี ใ นบริ ษ ทั เอ.เอฟ.เอ็ม .ฟลาวเวอร์ ซี ดส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อให้ไ ด้ข ้อ มูล เกี่ ย วกับ
ความสาเร็ จ ประโยชน์ที่ได้รับและปั ญหาในการใช้โปรแกรม เพื่อเป็ นข้อมูลเสนอแนะแก่บริ ษทั
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชีพีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์
(ไทยแลนด์) จากัด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึงความสาเร็ จและปัญหาการนา Peachtree Accounting Program มาใช้ใน
บริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด
2. เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการเลือกโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ
นิยำมศัพท์
ประเมินผลกำรใช้ โปรแกรม หมายถึง การทบทวนระบบเพื่อวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการทางานจากระบบใหม่เทียบกับระบบเดิมหรื อวัตถุประสงค์ที่มีการกาหนดไว้
Peachtree Accounting Program หมายถึ ง โปรแกรมทางบัญชี ที่ ใ ช้ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประกอบด้วยระบบขายสิ นค้า ระบบการซื้ อสิ นค้า ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบสิ นค้า
คงเหลือ ระบบการจ่ายชาระเงิน ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการจัดการ และระบบของข้อมูลบริ ษทั
บริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลำวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุ รกิ จ
นาเข้าและส่ งออกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้

