บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชี พีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์
(ไทยแลนด์) จากัด ได้กาหนดระเบียบวิธีการศึกษาไว้ดงั นี้
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชีพีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.
ฟลาวเวอร์ ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด เนื้อหาในการศึกษาประกอบด้วย
1. ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป พีชทรี ใน
บริ ษ ัท เอ.เอฟ.เอ็ ม .ฟลาวเวอร์ ซี ด ส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่ งประกอบด้ว ยเนื้ อ หาในการศึ ก ษา
ประกอบด้วย
1. การนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีพีชทรี มาใช้ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์
ซี ดส์(ไทยแลนด์) จากัด
2.
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การใช้โ ปรแกรมบัญ ชี ส าเร็ จรู ป พีช ทรี อ ัน
ประกอบด้วยการใช้งานของระบบบัญชี ลูกหนี้ ระบบการรับชาระหนี้ ระบบบัญชี เจ้าหนี้ ระบบ
ชาระหนี้ ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ ระบบสมุดรายวันทัว่ ไป ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบการ
จัดการข้อมูล
3. การประเมินผลคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ในการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ป
พีชทรี โดยประเมินจากคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพใน 6 เรื่ องคือ ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านความน่ าเชื่ อถือ ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสามารถในการ
บ ารุ ง รั ก ษา ด้า นความสามารถในการโอนย้า ยระบบ และประเมิ น ผลการใช้ง านตามเกณฑ์
องค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ 3 เรื่ องคือ 1. การทางานของตัวโปรแกรม(Product Operation)
ประกอบด้วย ความถูกต้อง (Correctness) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
ความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลง (Integrity) ใช้งานได้(Usability) 2. Product Revision ประกอบด้วย
บารุ งรักษาง่าย(Maintainability) ทดสอบง่าย(Testability) มีความยืดหยุน่ (Flexibility) 3. Product
Transition ประกอบด้วย ใช้ได้กบั เครื่ องทัว่ ไป(Portability) นากลับมาใช้ใหม่ได้(Reusability) ใช้
งานได้หลายงาน(Interoperability) และ
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การประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ง านโปรแกรมส าเร็ จ รู ป พี ช ทรี โดยประเมิ นจาก
คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ 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
การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 36 คน คือ เจ้าของกิ จการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานที่ใช้ Peachtree Accounting Program ในบริ ษทั เอ.เอฟเอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์
(ไทยแลนด์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
จานวนคน
เจ้าของกิจการ
1
ผูบ้ ริ หาร
5
เจ้าหน้าที่งานสิ นค้าคงคลัง
12
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6
เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ
3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
7
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
2
รวม
36
วิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
สอบถามเจ้าของกิ จการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ใช้ Peachtree Accounting Program ของบริ ษทั
เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด จานวน 36 คน
1.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากหนังสื อ วารสาร เอกสารที่เกี่ยวข้องที่
มีผวู้ จิ ยั รวบรวมไว้ เอกสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชีพีชทรี เอกสารทางวิชาการ
1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สาขาวิชาที่
ศึกษา อายุงาน ระดับตาแหน่ง การเข้ารับการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี และ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ป
บัญชีพีชทรี โดยแยกออกเป็ นงานจัดซื้ อ งานสิ นค้าคงคลัง งานขาย งานเจ้าหนี้ งานการเงิน งานบัญชี
และงานฝ่ ายผลิต
ส่ วนที่ 3 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป บัญ ชี พี ช ทรี ประกอบด้ว ยข้อ มู ล 2 ส่ ว นได้แ ก่ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้
ซอฟท์แวร์ ตามเกณฑ์คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ 6 ประการ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความสามารถในการใช้ง าน ประสิ ท ธิ ภ าพ ความสามารถในการบ ารุ ง รั ก ษา
ความสามารถในการโอนย้ายระบบ และข้อมูลเกี่ ยวกับการประเมินองค์ประกอบของคุ ณภาพ
ซอฟท์แวร์ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่เกี่ ยวกับ กระบวนการทางานของซอฟท์แวร์
องค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ กระบวนการปรั บ ปรุ ง ซอฟท์แ วร์ องค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ 23 เกณฑ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก จะนามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ คือ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) โดยใช้มาตราวัดแบบให้คะแนน
หรื อให้การประเมินแบบ Itemized rating scales และนาเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึ่งประกอบด้วย 5 ระดับ (สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ์: 130-132)
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
คะแนนที่ได้จะนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร
ค่าพิสัย คือ
ค่าสู งสุ ด – ค่าต่าสุ ด = 5-1 = 0.8
จานวนชั้น
5
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ดังนั้น แต่ละระดับจะสามารถแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย
ได้ 5 ระดับ ดังนี้
ค่ าคะแนนเฉลีย่
4.20 – 5.00
3.40 – 4.19
2.60 – 3.39
1.80 – 2.59
1.00 – 1.79

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ในส่ วนของความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี ของเจ้าหน้าที่
งานจัดซื้ อ งานสิ นค้าคงคลัง งานขาย งานเจ้าหนี้ งานการเงิน งานบัญชี และงานฝ่ ายผลิ ต ใช้สถิ ติ
ร้อยละของการตอบคาถามถูกต้องเป็ นเกณฑ์ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานผูใ้ ช้
ระบบแต่ละระบบ โดยแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2549: 59-61)
ระดับคะแนน
80.00 – 100.00
70.00 – 79.99
60.00 – 69.99
50.00 – 59.99
01.00 – 49.99

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

