
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาการประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป พีชทรีใน

บริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั รายงานผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2     ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี   
ส่วนท่ี 3    ประเมินความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีท่ีบริษทั เอ.

เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึกท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี

พีชทรี ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป เช่น เพศ อาย ุการศึกษา ต าแหน่งงาน การเขา้รับการฝึกอบรมการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ถึง
ตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 
    จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 3 8 

  หญิง 33 92 

2. อาย ุ 20-29 ปี 18 50 

  30-39 ปี 14 39 

  40-49 ปี 3 8 

  50 ปีข้ึนไป 1 3 
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ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ(ต่อ) 
    จ านวน ร้อยละ 

3. ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. - - 

  อนุปริญญาหรือ ปวส. 4 11 

  ปริญญาตรี 28 78 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 4 11 

4. สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา การบญัชี 6 17 

  การจดัการ 4 11 

  บริหารธุรกิจ 15 41 

  อ่ืน ๆ 11 31 

6. อายงุาน นอ้ยกวา่ 5 ปี 11 31 

  5-10 ปี 17 47 

  11-20 ปี 8 22 

  21 ปีข้ึนไป - - 

5. หนา้ท่ีงานประจ า เจา้ของกิจการ 
ผูบ้ริหาร 
งานสินคา้คงคลงั 

1 
5 
12 

3 
14 
33 

  งานการเงินและบญัชี 6 17 

  งานจดัซ้ือ 3 8 

  งานฝ่ายขาย 
งานฝ่ายผลิต 

7 
2 

19 
6 

หมายเหตุ  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  36 คน 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 36 คน เป็นเพศชายจ านวน 3 คน เพศหญิง 33 
คน อายรุะหวา่ง 20-29 ปี จ  านวน 18 คน อายุระหวา่ง 30-39 ปี จ  านวน 14 คน อายุระหวา่ง 40-49 ปี 
จ  านวน 3 คน และอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน เท่ากนั ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
28 คน ระดบัอนุปริญญาหรือปวส.และระดบัสูงกว่าปริญญาตรีเท่ากันคือ จ านวน 4 คน ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส าเร็จการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ จ านวน 15 คน รองลงมาส าเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึง
ไดแ้ก่ สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขารัฐศาสตร์ ฯลฯ จ านวน 11 คน สาขาบญัชี จ านวน 6 คน และ
ส าเร็จการศึกษาสาขาการจดัการ จ านวน 4 คน 
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ดา้นหน้าท่ีงานประจ า พบว่า ท างานดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั จ านวน 12 คน ดา้นการ
ขายสินคา้ จ านวน 7 คน งานการเงินและบญัชี จ  านวน 6 คน ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 
คน ท างานด้านจดัซ้ือ จ านวน 3 คน ด้านฝ่ายผลิต จ านวน 2 คน และด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
บริษทั จ  านวน 1 คน 

อายุการท างาน 5-10 ปี จ  านวน 17 คน อายุงานไม่ถึง 5 ปี จ  านวน 11 คน และอายุงาน
ระหวา่ง 11-20 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน  
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่กบัการได้รับการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 

การฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร์    

เคยอบรม 36 100 

ไม่เคยอบรม - - 

รวม 36 100 

ความสามารถการใช้งานโปรแกรมธุรกจิทัว่ไป      

Microsoft Word 36 100 

Microsoft Excel 36 100 

Microsoft PowerPoint 26 72 

Microsoft Access - - 

อ่ืน ๆ - - 

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี     

เคยอบรม 36 100 

ไม่เคยอบรม - - 

รวม 36 100 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม (ต่อ) 
ระบบทีไ่ด้รับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพชีทรี จ านวน ร้อยละ 

ระบบการขายสินคา้ (Sales) 30 83 

ระบบการซ้ือสินคา้(Purchase) 30 83 

ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger) 6 17 

ระบบจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory) 30 83 

ระบบวเิคราะห์ทางการเงิน (Analysis) 
ระบบขอ้มูลของบริษทั(Company) 

6 
6 

17 
17 

หมายเหตุ   1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน 
             2. ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ คือ ความสามารถในการใชง้านโปรแกรมธุรกิจทัว่ไป 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 36 คน เคยเข้ารับการฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ จ านวน 36 คน และมีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft 
Excel จ  านวน 36 คนเท่ากนั Microsoft PowerPoint จ  านวน 26 คนและ ไม่มีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดรั้บการ
ฝึกอบรม Microsoft Access 

ไดรั้บการอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จ านวน 36 คน โดยอบรมใน
ระบบดงัต่อไปน้ี คือ ระบบการขายสินคา้ ระบบการซ้ือสินคา้ และระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
เท่ากนัคือ จ านวน 30 คน ระบบบญัชีแยกประเภท ระบบวิเคราะห์ทางการเงินและระบบขอ้มูลของ
บริษทัเท่ากนัคือ จ านวน 6 คน 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานระบบจัดการ
ฐานข้อมูลของโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 

ความรู้พืน้ฐานระบบจดัการฐานข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การจดัการฐานข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี     

ทราบ  6 17 

ไม่ทราบ 30 83 

รวม 36 100 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานระบบจัดการ
ฐานข้อมูลของโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี (ต่อ) 

การสร้างฐานข้อมูลใหม่ จ านวน ร้อยละ 

ท าได ้ 6 17 

ท าไม่ได ้ 30 83 

รวม 36 100 

การโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล     

ท าได ้ 6 17 

ท าไม่ได ้ 30 83 

รวม 36 100 
หมายเหตุ  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน  

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 30 คน ไม่ทราบว่าโปรแกรมพีชทรีใชร้ะบบ
จดัการฐานขอ้มูลแบบ Pervasive database และไม่สามารถสร้างฐานขอ้มูลใหม่ก่อนการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี และยงัสามารถโอนขอ้มูลระหวา่งฐานขอ้มูล 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถใช้ระบบงานใน
โปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 

ความสามารถใช้ระบบงานใน 
โปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 

 ความสามารถใช้ระบบ 
ตามหน้าทีง่านประจ า 

ความสามารถใช้ระบบ 
นอกเหนือจากหน้าทีง่าน

ประจ า 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระบบการขายสินคา้ (Sales) 7 19 18 50 
ระบบการซ้ือสินคา้(Purchase) 15 42 6 17 
ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger) 6 17 - - 
ระบบจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory) 12 33 6 17 
ระบบวเิคราะห์ทางการเงิน (Analysis) 6 17 - - 
ระบบขอ้มูลของบริษทั(Company) 6 17 - - 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ท างานประจ าในระบบการซ้ือสินคา้มากท่ีสุด จ านวน 15 คน 
รองลงมา คือระบบการจดัการสินคา้คงคลงั จ านวน 12 คน ท างานในระบบการขายสินคา้ จ านวน 7 
คน ท างานในระบบบญัชีแยกประเภท ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน ระบบขอ้มูลของบริษทัจ านวน
เท่ากนัคือ จ านวน 6 คน  
 การท างานในระบบอ่ืนนอกเหนือจากหน้าท่ีงานประจ า พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ สามารถ
ท างานในระบบการขายสินคา้ได้มากท่ีสุด จ านวน 18 คน รองลงมา คือ ระบบการซ้ือสินคา้และ
ระบบจดัการสินคา้คงคลงั จ านวน 6 คนเท่ากนั  
 
ส่วนที ่2  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 

ในส่วนของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีพีชทรีประกอบด้วย 
กระบวนการท างาน ทั้งหมด  6 ระบบ ดงัมีรายละเอียดสรุปกระบวนการท างาน ตามตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 5   แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีพชีทรี 

กระบวนการท างาน จ านวน 
(คน) 

 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลีย่ 

แปลผลเทยีบเกณฑ์ 

1. ระบบขายสินคา้ 25 5.00 3.88 77.67 มาก 
2. ระบบซ้ือสินคา้ 21 5.00 4.22 84.33 มากท่ีสุด 
3. ระบบบญัชีแยกประเภท 6 5.00 4.25 85.00 มากท่ีสุด 
4. ระบบจดัการสินคา้คงคลงั 20 5.00 4.03 80.53 มากท่ีสุด 
5 ระบบวเิคราะห์ทางการเงิน 6 5.00 4.50 90.00 มากท่ีสุด 
6 ระบบขอ้มูลของบริษทั 6 5.00 4.00 80.00 ปานกลาง 
รวม 82.92 มากทีสุ่ด 

ระดบัคะแนน 80-100 เท่ากบัมากท่ีสุด 70-79.99 เท่ากบัมาก 60-69.99 เท่ากบัปานกลาง 50-59.99 เท่ากบันอ้ย 1-49.99 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้าน

โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในภาพรวมได้ระดบัมากท่ีสุด มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากับ   
82.92    
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หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด มี 5 ประเด็น คือ  
ประเด็นท่ี 2 ระบบซ้ือสินคา้ ประเด็นท่ี 3 ระบบบญัชีแยกประเภท ประเด็นท่ี 4 ระบบจดัการสินคา้
คงคลงั ประเด็นท่ี 5 ระบบวเิคราะห์ทางการเงิน ความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก มีเพียงประเด็นท่ี 1 
ระบบขายสินคา้ 

ส่วนความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 6 ระบบขอ้มูลของบริษทั 
 

ตารางที่ 6   แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีพชีทรี ในกระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลงั 

กระบวนการท างาน จ านวน
คน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

แปลผล
เทยีบเกณฑ์ 

ระบบขายสินคา้ 12 5 3.75 75.00 มาก 
ระบบซ้ือสินคา้ 12 5 4.15 83.00 มากท่ีสุด 
ระบบจดัการสินคา้คงคลงั 12 5 4.25 85.00 มากท่ีสุด 
รวม 81.00 มากทีสุ่ด 

ระดบัคะแนน 80-100 เท่ากบัมากท่ีสุด 70-79.99 เท่ากบัมาก 60-69.99 เท่ากบัปานกลาง 50-59.99 เท่ากบันอ้ย 1-49.99 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานสินคา้คงคลงั จ านวน 12 คนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในภาพรวมไดร้ะดบัมากท่ีสุด มีร้อย
ละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั   81.00 คือ มีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี
พีชทรีในกระบวนการท างานระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ร้อยละ 85.00 
รองลงมา ระบบซ้ือสินคา้ ร้อยละ 83.00 ระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบขายสินคา้ ร้อยละ 75.00 
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ตารางที่ 7   แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีพชีทรี ในกระบวนการท างานของงานการเงินและบัญชี 

กระบวนการท างาน จ านวน
คน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

แปลผล
เทยีบเกณฑ์ 

1. ระบบขายสินคา้ 6 5 3.75 75.00 มาก 
2. ระบบซ้ือสินคา้ 6 5 4.25 85.00 มากท่ีสุด 
3. ระบบบญัชีแยกประเภท 6 5 4.25 85.00 มากท่ีสุด 
4. ระบบจดัการสินคา้คงคลงั 6 5 4.00 80.00 มากท่ีสุด 
5. ระบบวเิคราะห์ทางการเงิน 6 5 4.50 90.00 มากท่ีสุด 
6. ระบบขอ้มูลของบริษทั 6 5 4.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 83.00 มากทีสุ่ด 

ระดบัคะแนน 80-100 เท่ากบัมากท่ีสุด 70-79.99 เท่ากบัมาก 60-69.99 เท่ากบัปานกลาง 50-59.99 เท่ากบันอ้ย 1-49.99 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานการเงินและบญัชี จ านวน 6 คนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในภาพรวมไดร้ะดบัมากท่ีสุด 
มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 83.00 คือ มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บญัชีพีชทรีในกระบวนการท างานระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน ร้อยละ 90
รองลงมาระบบซ้ือสินคา้และระบบบญัชีแยกประเภท ร้อยละ 85 ระบบจดัการสินคา้คงคลงัและ
ระบบขอ้มูลของบริษทั ร้อยละ 80 ระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบขายสินคา้ ร้อยละ 75.00 

 
ตารางที่ 8   แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีพชีทรี ในกระบวนการท างานของงานจัดซ้ือ 

กระบวนการท างาน จ านวน
คน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

แปลผล
เทยีบเกณฑ์ 

ระบบซ้ือสินคา้ 3 5 4.25 85.00 มากท่ีสุด 
รวม 85.00 มากทีสุ่ด 

ระดบัคะแนน 80-100 เท่ากบัมากท่ีสุด 70-79.99 เท่ากบัมาก 60-69.99 เท่ากบัปานกลาง 50-59.99 เท่ากบันอ้ย 1-49.99 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานจดัซ้ือ จ านวน 3 คนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในภาพรวมไดร้ะดบัมากท่ีสุด มีร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั   85.00     
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ตารางที่ 9   แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีพชีทรี ในกระบวนการท างานของงานฝ่ายขาย 

กระบวนการท างาน จ านวน
คน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

แปลผล
เทยีบเกณฑ์ 

ระบบขายสินคา้ 7 5 4.15 83.00 มากท่ีสุด 
รวม 83.00 มากทีสุ่ด 

ระดบัคะแนน 80-100 เท่ากบัมากท่ีสุด 70-79.99 เท่ากบัมาก 60-69.99 เท่ากบัปานกลาง 50-59.99 เท่ากบันอ้ย 1-49.99 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย จ านวน 7 คนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในกระบวนการท างานของระบบขายสินคา้
ในระดบัมากท่ีสุด มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั   83.00  

 
ตารางที ่10   แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
บัญชีพชีทรี ในกระบวนการท างานของงานฝ่ายผลติ 

กระบวนการท างาน จ านวน
คน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

แปลผล
เทยีบเกณฑ์ 

ระบบจดัการสินคา้คงคลงั 2 5 3.83 76.60 มาก 
รวม 83.00 มาก 

ระดบัคะแนน 80-100 เท่ากบัมากท่ีสุด 70-79.99 เท่ากบัมาก 60-69.99 เท่ากบัปานกลาง 50-59.99 เท่ากบันอ้ย 1-49.99 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต จ านวน 2 คนมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีในกระบวนการท างานของระบบ
จดัการสินคา้คงคลงัในระดบัมาก มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั   76.60 
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ส่วนที ่3  ประเมินความพงึพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรีทีบ่ริษัท เอ.เอฟ.เอม็. 
ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ ากดั 
 4.1  การประเมินความพงึพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี โดยประเมิน
จากคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ มีรายละเอยีดตามตารางที ่11 ถึงตารางที่ 17 
 
ตารางที ่11  แสดงค่าเฉลีย่การประเมินความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 

คุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่คุีณภาพ ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นประโยชน์ใชส้อย 4.38 มากท่ีสุด 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.02 มาก 

3. ดา้นความสามารถในการใชง้าน 3.64 มาก 

4. ดา้นประสิทธิภาพ 3.38 ปานกลาง 

5. ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 3.19 ปานกลาง 

6. ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 4.06 มาก 

รวม 3.78 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูไ้หส้ัมภาษณ์มีความพึงพอใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมี
คุณภาพ ในภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ประกอบดว้ย ด้าน
ประโยชน์ใชส้อย ค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ ค่าเฉล่ีย 4.06 ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นความสามารถในการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 3.64  

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 3.38 และด้าน
ความสามารถในการบ ารุงรักษา ค่าเฉล่ีย 3.19 
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ตารางที ่12  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินความพงึพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย 

ประโยชน์ใช้สอย 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field 20 10 6 - - 4.39 

ในการบนัทึกขอ้มูล 56 28 17 - - มากท่ีสุด 

2. มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น 22 4 10 - - 4.33 

 
61 11 28 - - มากท่ีสุด 

3.  มีรูปแบบรายงานสวยงาม เขา้ใจง่าย 26 10 - - - 4.72 

 
72 28 - - - มากท่ีสุด 

4. สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ  28 4 4 - - 4.78 

และสร้างฟอร์มใหต้รงกบัเอกสารองคก์รได ้ 78 11 11 - - มากท่ีสุด 

5. สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ี 10 25 1 - - 4.25 

เปล่ียนแปลงของกิจการ 28 69 3 - - มากท่ีสุด 

6.โปรแกรมสามารถท างานและประมวลผลได ้ 15 18 3 - - 4.33 

รวดเร็ว 42 50 8 - - มากท่ีสุด 

7. สามารถออกแบบระบบงานเพ่ือเช่ือมต่อการ 10 25 1 - - 4.25 

ท างานกบัโปรแกรมไดง่้าย 28 69 3 - - มากท่ีสุด 

8. ช่วยลดเวลาในการท างาน 9 18 9 - - 4.00 

 
25 50 25 - - มาก 

9. สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย  17 15 4 - - 4.36 

 
47 42 6 - - มากท่ีสุด 

10. สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได ้ 18 15 3 - - 4.33 

เช่น E-Commerce 50 42 8 - - มากท่ีสุด 
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ตารางที ่12  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินความพงึพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย (ต่อ) 

ประโยชน์ใช้สอย 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

11. สามารถ Import/Export ขอ้มูลไปยงั 28 7 1 - - 4.75 

โปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้ 78 19 3 - - มากท่ีสุด 

12. สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย 15 10 11 - - 4.11 

 
42 28 30 - - มาก 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.38 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจดา้นประโยชน์ใชส้อย โดยรวมระดบั

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.38 ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ
และสร้างฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารของสถาบนัได ้ค่าเฉล่ีย 4.78  รองลงมาสามารถ Import/Export 
ขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้ค่าเฉล่ีย 4.75 มีรูปแบบรายงานสวยงาม เขา้ใจง่ายค่าเฉล่ีย 4.72 ไม่มี
ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการบนัทึกขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 4.39 สามารถรองรับระบบงานได้
หลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.36 โปรแกรมสามารถท างานและประมวลผลได้รวดเร็วและมีบญัชีแยก
ประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น ค่าเฉล่ีย 4.33 สามารถออกแบบระบบงานเพื่อเช่ือมต่อการท างาน
กบัโปรแกรมไดง่้ายและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ ค่าเฉล่ีย 
4.25 ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 4.11 และช่วยลดเวลาใน
การท างาน ค่าเฉล่ีย 4.00 
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ตารางที ่13  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
ด้านความน่าเช่ือถือ 

ความน่าเช่ือถือ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีระบบ User Tracking ติดตามการท างาน 15 20 1 - - 4.39 

ของผูใ้ช ้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้ 42 55 3 - - มากท่ีสุด 

2.  มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 30 6 - - - 4.83 

 
83 17 - - - มากท่ีสุด 

3. มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 30 6 - - - 4.83 

 
83 17 - - - มากท่ีสุด 

4. มีระบบอนุมติัการท างาน ในกรณีท่ีมีการ 10 15 8 3 - 3.89 

ท างาน นอกเหนือจากสิทธ์ิการใชง้านท่ีไดรั้บ 28 42 22 8 - มาก 

5. มีความแม่นย  าในการประมวลผลไม่วา่ 3 8 25 - - 3.39 

ปริมาณขอ้มูลมากหรือนอ้ย 8 22 70 - - ปานกลาง 

6. ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีได ้ 3 8 25 - - 3.39 

จากการประมวลผล 8 22 70 - - ปานกลาง 

7. รายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความ  3 8 25 - - 3.39 

ถูกตอ้ง แมจ้ะมีการแกไ้ขขอ้มูล 8 22 70 - - ปานกลาง 

8. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้งการน าเขา้  4 3 25 4 - 3.19 

ขอ้มูล การประมวลผลและผลลพัธ์ 11 9 69 11 - ปานกลาง 

9. มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  25 6 5 - - 4.56 
สามารถเรียกใชง้านไดท้นัทีในกรณีท่ีฐานขอ้มูล
มีปัญหา 

69 17 14 - - มากท่ีสุด 

10. โมดูลของระบบฯ แต่ละโมดูลสามารถ 18 15 3 - - 4.42 

เช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

11. การท างานแต่ละโมดูลมีความสอดคลอ้งใน 18 15 3 - - 4.42 

ส่วนของการบนัทึกรายการและขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงถึงกนั 

50 42 8 - - มากท่ีสุด 

       
 



46 
 

ตารางที ่13  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
ด้านความน่าเช่ือถือ (ต่อ) 

ความน่าเช่ือถือ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

12. ความสอดคลอ้งของรายงานท่ีเช่ือมโยงกนั 18 15 3 - - 4.42 

ในแต่ละโมดูล 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

13. การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว  10 9 17 - - 3.81 

ทนัเวลา 28 25 47 - - มาก 

14. โปรแกรมแยกเป็นแต่ละโมดูลอยา่งชดัเจน 18 15 3 - - 4.42 

 
50 42 8 - - มากท่ีสุด 

15. กระบวนการท างานในแต่ละโมดูลแยกออก 18 15 3 - - 4.42 

จากกนัอยา่งชดัเจน 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

16. ไม่มีปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือ - 8 15 13 - 2.86 

ระหวา่งการประมวลผล - 22 42 36 - ปานกลาง 

17. โปรแกรมสามารถตรวจสอบการใชง้าน 10 11 8 7 - 3.67 

ยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนได ้ 28 31 22 19 - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก =                                                                                                                                                                                 4.02 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 13 พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือ โดยรวมระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 4.02 ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน  
ค่าเฉล่ีย 4.83 มีระบบส ารองข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีในกรณีท่ี
ฐานข้อมูลมีปัญหา ค่าเฉล่ีย 4.56 โมดูลของระบบแต่ละโมดูลสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัได้
ถูกต้อง การท างานแต่ละโมดูลมีความสอดคล้องในส่วนของการบันทึกรายการและข้อมูลท่ี
เช่ือมโยงถึงกนั ความสอดคลอ้งของรายงานท่ีเช่ือมโยงกนัในแต่ละโมดูล โปรแกรมแยกเป็นแต่ละ
โมดูลอยา่งชดัเจนและกระบวนการท างานในแต่ละโมดูลแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เฉล่ีย 4.42 มี
ระบบ User Tracking ติดตามการท างานของผูใ้ช้ สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้เฉล่ีย 4.39 ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ มีระบบอนุมติัการท างานในกรณีท่ีมีการท างานนอกเหนือจากสิทธ์ิการใช้งานท่ี
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ไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 3.89 การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา ค่าเฉล่ีย 3.81 โปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบการใชง้านยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนได ้ค่าเฉล่ีย 3.67  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลางได้แก่ มีความแม่นย  าในการพิมพ์ผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผล รายงานท่ีได้จากการประมวลผลมีความถูกตอ้ง แมจ้ะมีการแก้ไขขอ้มูล และความ
แม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล ค่าเฉล่ีย 3.39  มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้ง
การน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผลและผลลพัธ์ ค่าเฉล่ีย 3.19 ไม่มีปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือ
ระหวา่งการประมวลผล ค่าเฉล่ีย 2.86 

  
ตารางที ่14  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
ด้านความสามารถในการใช้งาน 

ความสามารถในการใช้งาน 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้น 8 10 18 - - 3.72 

 
22 28 50 - - มาก 

2.  หนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย 10 8 15 3 - 3.69 

 
28 22 42 8 - มาก 

3.  ระบบงานท่ีใช ้สามารถเขา้ใจไดง่้าย มี 9 18 8 1 - 3.97 

ขั้นตอนการปฏิบติัไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 25 50 22 3 - มาก 

4.  วธีิการน าเขา้ขอ้มูลในระบบท าไดง่้าย  
 

15 20 1 - 3.39 

ไม่ยุง่ยาก 
 

42 55 3 - ปานกลาง 

5. มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ - - 20 15 1 2.53 

 
- - 55 42 3 นอ้ย 

6. ใชร้ะบบ Multi Document สามารถเปิด  12 15 9 - - 4.08 

หลายๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้ 33 42 25 - - มาก 

7. สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการ 18 15 3 - - 4.42 

ของผูใ้ชง้าน 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

8. สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใช ้ 16 15 5 - - 4.31 

ประจ าได ้กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ 44 42 14 - - มากท่ีสุด 
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ตารางที ่14  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
ด้านความสามารถในการใช้งาน (ต่อ) 

ความสามารถในการใช้งาน 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

9. ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้าน - 16 15 5 - 3.31 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว - 44 42 14 - ปานกลาง 

10. มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย 
 

5 28 3 - 3.06 

  
14 78 8 - ปานกลาง 

11. มีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใชง้าน 10 15 8 3 - 3.89 

โปรแกรม 28 42 22 8 - มาก 

12.  มีระบบการสอนในแผน่ CD สามารถเรียกดู  - 5 18 13 - 2.78 

ไดต้ลอดเวลา - 14 50 36 - ปานกลาง 

13. โปรแกรมสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบงาน 20 11 5 - - 4.42 

ขององคก์รไดอ้ยา่งครบถว้น 56 31 14 - - มากท่ีสุด 

14. มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ Html ท่ีอยูบ่น  2 15 19 - - 3.53 

Internet ผูใ้ชส้ามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที 5 42 43 - - มาก 

15. มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม - 15 18 3 - 3.33 

 
- 42 50 8 - ปานกลาง 

16. สามารถประยกุตโ์ปรแกรมกบัเขา้กบั 10 15 8 3 - 3.89 

ระบบงานไดง่้าย 28 42 22 8 - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก =                                                                                                                                                                  3.64 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจด้านความสามารถในการใช้งาน
โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.64 ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สามารถออกรายงานไดต้รงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านและโปรแกรมสามารถประยุกตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์รไดอ้ย่างครบถว้น 
ค่าเฉล่ีย 4.42 รองลงมาสามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใช้ประจ าได้ กรณีท่ีมีการบนัทึก
ขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ ค่าเฉล่ีย 4.31 ใชร้ะบบ Multi Document ระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถเปิดหลาย ๆ 
หนา้จอพร้อมกนัได ้ค่าเฉล่ีย 4.08 ระบบงานท่ีใชส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย มีขั้นตอนการปฏิบติัไม่ยุง่ยาก 
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ซับซ้อน ค่าเฉล่ีย 3.97 มีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใช้งานโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.89 การถ่ายโอน
ขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้น ค่าเฉล่ีย 3.72 หน้าจอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 3.69 มี
ขอ้ความช่วยเหลือแบบ Html ท่ีอยูบ่น Internet ผูใ้ชส้ามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที ค่าเฉล่ีย 3.53  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีวิธีการน าเขา้ขอ้มูลในระบบท าไดง่้ายไม่ยุ่งยาก 
ค่าเฉล่ีย 3.39 มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.33 และผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้
การใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 3.31 
 
ตารางที ่15  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
ด้านประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบ - 12 18 6 - 3.17 

เครือข่าย - 33 50 17 - ปานกลาง 

2. มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมี 8 17 11 - - 3.92 

เสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล 22 47 31 - - มาก 

3. โปรแกรมสามารถท างานไดอ้ยา่งมี - 19 14 3 - 3.44 

ประสิทธิภาพแมว้า่ปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน - 53 39 8 - มาก 

4. โปรแกรมสามารถท างานเร็ว และไม่เกิน  - - 28 8 - 2.78 
Resource เคร่ือง ท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ือง
ราคาแพง ๆ 

- - 78 22 - ปานกลาง 

5. โปรแกรมสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณ
มาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการ 

- 15 18 3 - 3.33 

บนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล - 42 50 8 - ปานกลาง 

6. โปรแกรมมีความตอ้งการฮาร์ดแวร์ท่ีมี - 8 18 10 - 2.94 

ปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก - 22 50 28 - ปานกลาง 

7. เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบ สามารถน าขอ้มูล 15 10 11 - - 4.11 

กลบัมาใชใ้หม่ได ้ 42 28 30 - - มาก 

รวม                                                                                                                       ระดบัปานกลาง =                                                                                                                                                                            3.38 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพ โดยรวมระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ีย 3.38 ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบ สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่
ได้ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมามีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และมีเสถียรภาพในการจดัเก็บข้อมูล 
ค่าเฉล่ีย 3.92 โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าปริมาณข้อมูลจะมากข้ึน 
ค่าเฉล่ีย 3.44  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โปรแกรมสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล ค่าเฉล่ีย 3.33 มีความเร็ว
ในการท างานผ่านระบบเครือข่าย ค่าเฉล่ีย 3.17 โปรแกรมมีความต้องการฮาร์ดแวร์ท่ีมีปริมาณ
หน่วยความจ าไม่มาก ค่าเฉล่ีย 2.94 และโปรแกรมสามารถท างานเร็ว และไม่เกิน Resource เคร่ือง 
ท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองราคาแพง ๆ ค่าเฉล่ีย 2.78 
 

ตาราง 16  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัความพงึพอใจคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

ความสามารถในการบ ารุงรักษา 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย - 20 10 6 - 3.39 

 
- 56 28 17 - ปานกลาง 

2. สามารถใชง้านโปรแกรมไดก้บัวนิโดว ์ทุกรุ่น - 12 20 4 - 3.22 

 
- 33 56 11 - ปานกลาง 

3. โปรแกรมสามารถไชไ้ดก้บัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกยีห่อ้และทุกรุ่นโดยไม่เกิด 

- 10 15 11 - 2.97 

ปัญหาการใชง้าน - 28 42 31 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                       ระดบัปานกลาง = 3.19 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 
โดยรวมระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.19 คือ โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย ค่าเฉล่ีย 3.39 สามารถในการใช้
งานไดก้บั Windows ทุกรุ่น ค่าเฉล่ีย 3.22 โปรแกรมสามารถใช้ไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ
และทุกรุ่น โดยไม่เกิดปัญหาการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 2.97 
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ตารางที ่17  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ 
ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ 

ความสามารถในการโอนย้ายระบบ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. โปรแกรมสามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003  5 25 6 - - 3.97 

เป็นตน้ไป 14 69 17 - - มาก 

2. สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย  13 15 8 - - 4.14 

(LAN, WAN, Intranet, Internet) 36 42 22 - - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 4.06 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจด้านความสามารถในการโอนยา้ย
ระบบ โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.06 คือ สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย (LAN, WAN, Intranet, 
Internet) ค่าเฉล่ีย 4.14 และโปรแกรมสามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003 เป็นตน้ไป ค่าเฉล่ีย 3.97  

 

4.2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพีชทรี โดยประเมิน
จากองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ มีรายละเอยีดตามตารางที ่18 ถึงตารางที ่29 

 
ตารางที ่18  แสดงค่าเฉลีย่เกีย่วกบัความพงึพอใจด้านองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ 

องค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการท างานของซอฟทแ์วร์   

- ความถูกตอ้ง 3.65 มาก 

- ความน่าเช่ือถือ 4.14 มาก 

- ประสิทธิภาพ 3.99 มาก 

- ความคงทนต่อการเปล่ียนแปลง 3.23 ปานกลาง 

- ใชง้านได ้ 3.68 มาก 

รวม 3.74 มาก 
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ตารางที ่18  แสดงค่าเฉลีย่เกีย่วกบัความพงึพอใจด้านองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ (ต่อ) 
องค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2. ดา้นกระบวนการปรับปรุงซอฟทแ์วร์   

- บ ารุงรักษาง่าย 3.39 มาก 

- ทดสอบง่าย 3.64 มาก 

- มีความยดืหยุน่ 4.40 มากท่ีสุด 

รวม 3.81 มาก 

3. ดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลงซอฟทแ์วร์   

- ใชไ้ดก้บัเคร่ืองทัว่ไป 2.97 ปานกลาง 

- น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ 4.11 มาก 

- ใชง้านไดห้ลายงาน 4.25 มากท่ีสุด 

รวม 3.78 มาก 

รวม 3.77 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจด้านองค์ประกอบคุณภาพของ
ซอฟท์แวร์ โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.77 คือ ดา้นกระบวนการปรับปรุงซอฟท์แวร์ ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.81 ประกอบดว้ย ความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความยืดหยุน่ ค่าเฉล่ีย 4.40 ระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ทดสอบง่าย ค่าเฉล่ีย 3.64 และบ ารุงรักษาง่าย ค่าเฉล่ีย 3.39  

ดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลงซอฟทแ์วร์ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 ประกอบดว้ย ความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ใช้งานได้หลายงาน ค่าเฉล่ีย 4.25 พึงพอใจมาก คือ น ากลับมาใช้ใหม่ได ้ 
ค่าเฉล่ีย 4.11 พึงพอใจปานกลาง คือ ใชไ้ดก้บัเคร่ืองทัว่ไป ค่าเฉล่ีย 2.97  

ดา้นกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.74 ประกอบดว้ย ความพึง
พอใจมาก คือ ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.14 ประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 3.99 ใช้งานได ้ค่าเฉล่ีย 3.68 
ความถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 3.65 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คือ ความคงทนต่อการเปล่ียนแปลง 
ค่าเฉล่ีย 3.23  
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ตารางที ่19  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์  -  ด้านความถูกต้อง 

ความถูกต้อง 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีความแม่นย  าในการประมวลผลไม่วา่ 3 8 25 - - 3.39 

ปริมาณขอ้มูลมากหรือนอ้ย 8 22 70 - - ปานกลาง 

2. ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ 3 8 25 - - 3.39 

ประมวลผล 8 22 70 - - ปานกลาง 

3. รายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความ 3 8 25 - - 3.39 

ถูกตอ้งแมว้า่มีการแกไ้ขขอ้มูล 8 22 70 - - ปานกลาง 

4. โมดูลของระบบฯ แต่ละโมดูลสามารถ 18 15 3 - - 4.42 

เช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง 8 22 70 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                              ระดบัมาก  = 3.65 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในด้านความถูกตอ้ง โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.65 คือ ระดบัมากท่ีสุด โมดูลของ
ระบบฯ แต่ละโมดูลสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง ค่าเฉล่ีย 4.42   

มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ได้แก่ ความแม่นย  าในการประมวลผลไม่ว่าปริมาณ
ขอ้มูลมากหรือนอ้ย ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล และรายงานท่ีไดจ้าก
การประมวลผลมีความถูกตอ้งแมว้า่จะมีการแกไ้ขขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 3.39 
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ตารางที ่20  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์– ด้านความน่าเช่ือถือ 

ความน่าเช่ือถือ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีระบบ User Tracking ติดตามการท างาน 15 20 1 - - 4.39 

ของผูใ้ช ้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้ 42 56 3 - - มากท่ีสุด 

2.  มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 30 6 - - - 4.83 

 
83 17 - - - มากท่ีสุด 

3. มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 30 6 - - - 4.83 

 
83 17 - - - มากท่ีสุด 

4. มีระบบอนุมติัการท างาน ในกรณีท่ีมีการ 10 15 8 3 - 3.89 

ท างานนอกเหนือจากสิทธ์ิการใชง้านท่ีไดรั้บ 28 42 22 8 - มาก 

5. โปรแกรมสามารถตรวจสอบการใชง้าน 10 11 8 7 - 3.67 

ยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่คนได ้ 28 31 22 19 - มาก 

6. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้งการควบคุม 4 3 25 4 - 3.19 

การน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผลและผลลพัธ์ 11 8 70 11 - ปานกลาง 

7. มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมี 8 17 11 - - 3.92 

เสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล 22 47 31 - - มาก 

8. ความสอดคลอ้งของรายงานท่ีเช่ือมโยงกนั 18 15 3 - - 4.42 

ในแต่ละโมดูล 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                              ระดบัมาก  = 4.14 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 20 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในดา้นความน่าเช่ือถือ โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.14 คือ ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี
การก าหนดรหสัผูใ้ชง้านและมีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.83 รองลงมา ความสอดคลอ้ง
ของรายงานท่ีเช่ือมโยงกนัในแต่ละโมดูล ค่าเฉล่ีย 4.42  มีระบบ User Tracking ติดตามการท างาน
ของผูใ้ชแ้ต่ละคน สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา ค่าเฉล่ีย 4.39 ระดบัมาก ไดแ้ก่ มีระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีเสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 3.92 มีระบบอนุมติัการท างาน 
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ในกรณีท่ีมีการท างานนอกเหนือจากสิทธ์ิการใช้งานท่ีได้รับ ค่าเฉล่ีย 3.89 โปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบการใชง้านยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่คนได ้ค่าเฉล่ีย 3.67 และมีระบบการควบคุมภายในท่ี
ดี ทั้งการควบคุมการน าเขา้ขอ้มูล  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การประมวลผลและผลลพัธ์ ค่าเฉล่ีย 3.19 
 

ตารางที ่21  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์   
ด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์– ด้านประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.โปรแกรมสามารถท างานและประมวลผล 15 18 3 - - 4.33 

ไดร้วดเร็ว 42 50 8 - - มากท่ีสุด 

2. มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบ 8 17 11 - - 3.92 

เครือข่าย 22 47 31 - - มาก 

3. มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  25 6 5 - - 4.56 
สามารถเรียกใชง้านไดท้นัที ในกรณีท่ี
ฐานขอ้มูลมีปัญหา 

69 17 14 - - มากท่ีสุด 

4. การท างานในแต่ละโมดูลมีความสอดคลอ้ง 18 15 3 - - 4.42 
ทั้งในส่วนของการบนัทึกรายการและขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงกนั 

50 42 8 - - มากท่ีสุด 

5. โปรแกรมสามารถท างานไดอ้ยา่งมี - 19 14 3 - 3.44 

ประสิทธิภาพแมว้า่ปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน - 53 39 8 - มาก 

6. ช่วยลดเวลาในการท างาน 9 18 9 - - 4.00 

 
25 50 25 - - มาก 

7. การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา 10 9 17 - - 3.81 

 
28 25 47 - - มาก 

8. ใชร้ะบบ Multi Document สามารถเปิด  12 15 9 - - 4.08 

หลายๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้ 33 42 25 - - มาก 

9. สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใช ้ 16 15 5 - - 4.31 

ประจ าได ้กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ  44 42 14 - - มากท่ีสุด 
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ตารางที ่21  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ 
ด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์– ด้านประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ประสิทธิภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

10. โปรแกรมสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้น
ปริมาณมาก โดยไม่กระทบความเร็วในการ 

- 15 18 3 - 3.33 

บนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล - 42 50 8 - ปานกลาง 

11. โปรแกรมแยกเป็นแต่ละโมดูลอยา่งชดัเจน 18 15 3 - - 4.42 

 
50 42 8 - - มากท่ีสุด 

12. กระบวนการท างานในแต่ละโมดูล 18 15 3 - - 4.42 

แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

13. ไม่มีปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือ - 8 15 13 - 2.86 

ระหวา่งการประมวลผล - 22 42 36 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                              ระดบัมาก  = 3.99 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 21 พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในดา้นประสิทธิภาพ โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 คือ ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี
ระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกใช้งานได้ทนัที ในกรณีท่ีฐานขอ้มูลมีปัญหา 
ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา คือ การท างานในแต่ละโมดูลมีความสอดคลอ้งทั้งในส่วน
ของการบนัทึกรายการและข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกัน โปรแกรมแยกเป็นแต่ละโมดูลอย่างชัดเจน 
กระบวนการท างานในแต่ละโมดูลแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เท่ากนัคือ ค่าเฉล่ีย 4.42 โปรแกรม
สามารถท างานและประมวลผลไดร้วดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.33 สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใช้
ประจ าได ้กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ ค่าเฉล่ีย 4.31 ใชร้ะบบ Multi Document ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ สามารถเปิดหลายๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้ค่าเฉล่ีย 4.08 ช่วยลดเวลาในการท างาน ค่าเฉล่ีย 
4.00 มีความรวดเร็วในการท างานผ่านระบบเครือข่าย ค่าเฉล่ีย 3.92  การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว ทนัเวลา ค่าเฉล่ีย 3.81 โปรแกรมสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแมว้า่ปริมาณขอ้มูล
จะมากข้ึน ค่าเฉล่ีย 3.44  
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ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โปรแกรมสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก 
โดยไม่กระทบความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล ค่าเฉล่ีย 3.33 และไม่มีปัญหา
ในขณะบนัทึกรายการหรือระหวา่งการประมวลผล ค่าเฉล่ีย 2.86 

 
ตารางที ่22  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ 
ด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ – ความคงทนต่อการเปลีย่นแปลง 

ความคงทนต่อการเปลีย่นแปลง 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถใชง้านโปรแกรมไดก้บัวนิโดวทุ์กรุ่น - 12 20 4 - 3.22 

 
- 33 56 11 - ปานกลาง 

2. โปรแกรมสามารถท างานเร็วไม่เกิน Resource   - - 28 8 - 2.78 

เคร่ือง ท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองราคาแพง ๆ - - 78 22 - ปานกลาง 

3. โปรแกรมสามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003  5 25 6 - - 3.97 

เป็นตน้ไป 14 69 17 - - มาก 

4. โปรแกรมมีความตอ้งการฮาร์ดแวร์ท่ีมี - 8 18 10 - 2.94 

ปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก - 22 50 28 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                      ระดบัปานกลาง  = 3.23 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ  
 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในด้านความคงทนต่อการเปล่ียนแปลง โดยรวมระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.23 คือ 
โปรแกรมสามารถใช้ได้กบั Windows 2003 เป็นตน้ไป ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา สามารถใช้งาน
โปรแกรมไดก้บั Windows ทุกรุ่น ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.22 โปรแกรมมีความตอ้งการฮาร์ดแวร์ท่ีมี
ปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก ค่าเฉล่ีย 2.94 และโปรแกรมสามารถท างานเร็วไม่เกิน Resource  
เคร่ือง ท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองราคาแพง ๆ ค่าเฉล่ีย 2.78 
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ตารางที ่23  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ 
ด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ – ด้านการใช้งานได้ 

ใช้งานได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น 22 4 10 - - 4.33 

 
61 11 28 - - มากท่ีสุด 

2. ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field 20 10 6 - - 4.39 

ในการบนัทึกขอ้มูล 56 28 17 - - มากท่ีสุด 

3. การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้น 8 10 18 - - 3.72 

 
22 28 50 - - มาก 

4.  หนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย 10 8 15 3 - 3.69 

 
28 22 42 8 - มาก 

5.  ระบบงานท่ีใช ้สามารถเขา้ใจไดง่้าย มี 9 18 8 1 - 3.97 

ขั้นตอนการปฏิบติัไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 25 50 22 3 - มาก 

6.  วธีิการน าเขา้ขอ้มูลในระบบท าไดง่้าย  - 15 20 1 - 3.39 

ไม่ยุง่ยาก - 42 55 3 - ปานกลาง 

7. มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ - - 20 15 1 2.53 

 
- - 55 42 3 นอ้ย 

8.  มีรูปแบบรายงานสวยงาม เขา้ใจง่าย 26 10 - - - 4.72 

 
72 28 - - - มากท่ีสุด 

9. ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้าน - 16 15 5 - 3.31 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว - 44 42 14 - ปานกลาง 

10. มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย - 5 28 3 - 3.06 

 
- 14 78 8 - ปานกลาง 

11. มีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใชง้าน 10 15 8 3 - 3.89 

โปรแกรม 28 42 22 8 - มาก 
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ตารางที ่23  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ด้านกระบวนการ
ท างานของซอฟท์แวร์ – ด้านการใช้งานได้ (ต่อ) 

ใช้งานได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

12. มีระบบการสอนในแผน่ CD สามารถเรียกดู  - 5 18 13 - 2.78 

ไดต้ลอดเวลา - 14 50 36 - ปานกลาง 

13. โปรแกรมสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบงาน 20 11 5 - - 4.42 

องคก์รไดอ้ยา่งครบถว้น 56 30 14 - - มากท่ีสุด 

14.  มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ Html ท่ีอยูบ่น  2 15 19 - - 3.53 

Internet ผูใ้ชส้ามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที  6 42 53 - - มาก 

15.  มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม - 15 18 3 - 3.33 

 
- 42 50 8 - ปานกลาง 

16. สามารถประยกุตโ์ปรแกรมกบัเขา้กบั 10 15 8 3 - 3.89 

ระบบงานไดง่้าย 28 42 22 8 - มาก 

รวม                                                                                                                              ระดบัมาก  =                                                                                 3.68 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 23 พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในดา้นการใช้งานได ้โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 คือ ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี
รูปแบบรายงานสวยงาม เข้าใจง่าย ค่าเฉล่ีย 4.72 รองลงมา โปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานองค์กรได้อย่างครบถ้วน ค่าเฉล่ีย 4.42 ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการ
บนัทึกขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 4.39  มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น ค่าเฉล่ีย 4.33 ระบบงานท่ี
ใช ้ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถเขา้ใจไดง่้าย มีขั้นตอนการปฏิบติัไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน ค่าเฉล่ีย 3.97 มี
การอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใชง้านโปรแกรมและ สามารถประยกุตโ์ปรแกรมกบัเขา้กบัระบบงานได้
ง่ายเท่ากันคือ ค่าเฉล่ีย 3.89 การถ่ายโอนข้อมูลท าได้ง่ายและครบถ้วน ค่าเฉล่ีย 3.72 หน้าจอ
โปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 3.69  มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ Html ท่ีอยู่บนInternet ผูใ้ช้
สามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที ค่าเฉล่ีย 3.53  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลางและน้อย คือ ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ วิธีการน าเขา้ขอ้มูล
ในระบบท าไดง่้ายไม่ยุง่ยาก ค่าเฉล่ีย 3.39  มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.33 ผูเ้ร่ิม
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ใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 3.31 มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย 
ค่าเฉล่ีย 3.06 มีระบบการสอนในแผ่น CD สามารถเรียกดูไดต้ลอดเวลา ค่าเฉล่ีย 2.78 และ ระดบั
นอ้ย ไดแ้ก่ มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ ค่าเฉล่ีย 2.53 
 

ตารางที ่24  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์   
ด้านกระบวนการปรัปปรุงซอฟท์แวร์ – บ ารุงรักษาง่าย 

บ ารุงรักษาง่าย 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย - 20 10 6 - 3.39 

 
- 56 28 17 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                     ระดบัปานกลาง  =                                                                           3.39 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 จากตารางท่ี 24 พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟทแ์วร์ในดา้นการบ ารุงรักษาง่าย ในระดบัปานกลาง คือ โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย ค่าเฉล่ีย 3.39 
 

ตารางที ่25  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการปรัปปรุงซอฟท์แวร์– ทดสอบง่าย 

ทดสอบง่าย 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Demmo  20 16 - - - 4.56 

มาทดลองใชง้านได ้ 56 44 - - - มากท่ีสุด 

2. สามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลอง 20 16 - - - 4.56 

ใชง้านไดง่้าย 56 44 - - - มากท่ีสุด 

3. สามารถทดลองสร้างฐานขอ้มูลไดง่้าย - 10 26 
  

3.28 

 
- 28 72 

  
ปานกลาง 

4. สามารถทดลองใชง้านโปรแกรมไดทุ้กระบบ - 16 11 9 
 

3.19 

 
- 44 31 25 

 
ปานกลาง 

5. สามารถเรียนรู้การใชง้านโปรแกรมดว้ย - 10 22 4 - 3.17 

ตนเองไดง่้าย จากคู่มือโปรแกรม - 28 61 11 
 

ปานกลาง 
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ตารางที ่25  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการปรัปปรุงซอฟท์แวร์– ทดสอบง่าย (ต่อ) 

ทดสอบง่าย 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

6. สามารถทดสอบการประยกุตใ์ชง้านกบั - 11 17 8 
 

3.18 

ระบบงานไดง่้าย 
 

31 47 22 
 

ปานกลาง 

รวม                                                                                                                              ระดบัมาก  =                                                                           3.64 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบคุณภาพดา้น
การทดสอบง่าย โดยรวมระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.64 คือ ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สามารถดาวน์
โหลดโปรแกรม Demmo มาทดลองใชง้านไดแ้ละสามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองใชง้านไดง่้าย 
ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56  
 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถทดลองสร้างฐานขอ้มูลไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 3.28 
สามารถทดลองใชง้านโปรแกรมไดทุ้กระบบ ค่าเฉล่ีย 3.19 สามารถเรียนรู้การใชง้านโปรแกรมดว้ย
ตนเองได้ง่ายจากคู่มือโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.17 และสามารถทดสอบการประยุกต์ใช้งานกับ
ระบบงานไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 3.08 
 
ตารางที ่26  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการปรัปปรุงซอฟท์แวร์– มีความยดืหยุ่น 

ความยดืหยุ่น 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย (LAN, WAN, 13 15 8 - - 4.14 

Intranet, Internet) 36 42 22 - - มาก 

2. สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ  28 5 4 - - 4.78 

และสร้างฟอร์มใหต้รงกบัเอกสารองคก์รได ้ 78 14 11 - - มากท่ีสุด 

3. สามารถออกแบบระบบงานเพ่ือเช่ือมต่อการ 10 25 1 - - 4.25 

ท างานกบัโปรแกรมไดง่้าย 28 69 3 - - มากท่ีสุด 
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ตารางที ่26  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการปรัปปรุงซอฟท์แวร์– มีความยดืหยุ่น (ต่อ) 

ความยดืหยุ่น 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

4. สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการ 18 15 3 - - 4.42 

ของผูใ้ชง้าน 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

5. สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย 17 15 4 - - 4.36 

 
47 42 11 - - มากท่ีสุด 

6. สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได ้ 18 15 3 - - 4.42 

เช่น E-Commerce 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

7. สามารถ Import/Export ขอ้มูลไปยงั 28 7 1 - - 4.75 

โปรแกรมอ่ืน ๆ 78 19 3 - - มากท่ีสุด 

8. สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย 15 10 11 - - 4.11 

 
42 28 30 - - มาก 

รวม                                                                                                                      ระดบัมากทีสุ่ด  = 4.40 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟทแ์วร์ในดา้นความยืดหยุน่ โดยรวมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.40 คือ ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการและสร้างฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารของสถาบนัได ้ ระดบั
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.78 รองลงมา สามารถ Import/Export ขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ีย 4.75 
สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานและสามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได้
เช่น E-Commerce ค่าเฉล่ีย 4.42 สามารถรองรับระบบงานได้หลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.36 สามารถ
ออกแบบระบบงานเพื่อเช่ือมต่อการท างานกบัโปรแกรมได้ง่าย ค่าเฉล่ีย 4.25  ระดบัมาก ได้แก่ 
สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย (LAN, WAN, Intranet, Internet) ค่าเฉล่ีย 4.14 และสามารถเช่ือมต่อ
กบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 4.11 
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ตารางที ่27  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ 
ด้านกระบวนการเปลีย่นแปลงซอฟท์แวร์– การใช้ได้กบัเคร่ืองทัว่ไป 

ใช้ได้กบัเคร่ืองทัว่ไป 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

โปรแกรมสามารถไชไ้ดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 10 15 11 - 2.97 

ทุกยีห่อ้และทุกรุ่น โดยไม่เกิดปัญหาการใชง้าน - 28 42 31 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                      ระดบัปานกลาง  =                                                                                2.97 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 27 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในด้านการใช้ได้กับเคร่ืองทั่วไป ปานกลาง คือ โปรแกรมสามารถไช้ได้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกยีห่อ้และทุกรุ่น โดยไม่เกิดปัญหาการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 2.97 
 
ตารางที ่28  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการเปลีย่นแปลงซอฟท์แวร์– การน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบ สามารถน าขอ้มูล 15 10 11 - - 4.11 

กลบัมาใชใ้หม่ได ้ 42 28 31 - - มาก 

รวม                                                                                                                              ระดบัมาก  =                                                                                                              4.11 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 28 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟท์แวร์ในด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ระดบัมาก คือ เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบ สามารถน า
ขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่ได ้ค่าเฉล่ีย 4.11 
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ตารางที ่29  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกบัองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์  
ด้านกระบวนการเปลีย่นแปลงซอฟท์แวร์– ใช้งานได้หลายงาน 

ใช้งานได้หลายงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ี 10 25 1 - - 4.25 

เปล่ียนแปลงของกิจการ 28 69 3 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                       ระดบัมากทีสุ่ด  = 4.25 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 29 พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพ
ซอฟทแ์วร์ ดา้นใชง้านไดห้ลายงาน ระดบัมากท่ีสุด คือ สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงของกิจการ ค่าเฉล่ีย 4.25 

 

4.3  การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพีชทรี จากเกณฑ์
คุณภาพซอฟท์แวร์  มีรายละเอยีดตามตารางที ่30 ถึงตารางที ่53 
 
ตารางที ่30  แสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 
จากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์  

เกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. การตรวจสอบการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์และขอ้มูล 4.39 มากท่ีสุด 

2. การควบคุมการเขา้ถึงตวัซอฟทแ์วร์และขอ้มูล 4.52 มากท่ีสุด 

3.ความถูกตอ้ง แม่นย  า  3.39 ปานกลาง 

4. มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช ้ 3.65 มาก 

5. ความสมบูรณ์ 3.93 มาก 

6. ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน 3.82 มาก 

7. ความสอดคลอ้ง 4.35 มากท่ีสุด 

8. ความกระชบัของ Source Code 4.29 มากท่ีสุด 

9. การใชรู้ปแบบการแทนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน 4.42 มากท่ีสุด 

 



65 
 

ตารางที ่30  แสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 
จากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ (ต่อ) 

เกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

10. ความมัน่ใจในการท างานอยา่งต่อเน่ืองภายใต้
เง่ือนไขท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดได ้

3.68 มาก 

11. ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟทแ์วร์ 4.12 มาก 

12. ความสามารถขยายระบบงานของซอฟทแ์วร์ 4.39 มากท่ีสุด 

13. ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของซอฟทแ์วร์ 3.46 มาก 
14.ซอฟทแ์วร์สามารถ Implement ไดโ้ดยไม่ข้ึนกบั
ฮาร์ดแวร์ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

2.97 ปานกลาง 

15. ความสามารถท่ีซอฟทแ์วร์จะจดัการการใชง้าน
ของตนเองหรือสามารถระบุความผิดพลาดได ้

3.49 มาก 

16. ซอฟทแ์วร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลท่ีเป็น
อิสระต่อกนั 4.42 มากท่ีสุด 
17. ความยากง่ายในการ Operate เพื่อใหซ้อฟทแ์วร์
สามารถท างานได ้

4.42 มากท่ีสุด 

18. ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม 3.43 มาก 

19. ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเขา้ใจได ้ 3.89 มาก 
20. ซอฟทแ์วร์สามารถท างานไดโ้ดยไม่ข้ึนกบั
สภาพแวดลอ้ม 

3.00 ปานกลาง 

21. ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใช ้ 3.33 ปานกลาง 
22. คุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์สามารถเช่ือมโยงจาก
องคป์ระกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้

3.67 มาก 

23. ความง่ายท่ีผูใ้ชมื้อใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้
ซอฟทแ์วร์ 3.26 ปานกลาง 

รวม 3.83 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 30 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจ ดา้นเกณฑ์คุณภาพของซอฟทแ์วร์ 
โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.83 คือ ค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ประกอบดว้ย การควบคุมการเขา้ถึงตวั
ซอฟท์แวร์และข้อมูล ค่าเฉล่ีย 4.52 การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน ซอฟท์แวร์
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สามารถแยกออกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั และความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟทแ์วร์
สามารถท างานได้ ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.42 การตรวจสอบการเขา้ถึงตวัซอฟท์แวร์และขอ้มูลและ
ความสามารถขยายระบบงานของซอฟทแ์วร์เท่ากนัคือ ค่าเฉล่ีย 4.39 ความสอดคลอ้ง ค่าเฉล่ีย 4.35 
และความกระชบัของ Source Code ค่าเฉล่ีย 4.29   

ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ ค่าเฉล่ีย 
4.12 ความสมบูรณ์ ค่าเฉล่ีย 3.93 ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเขา้ใจได ้ค่าเฉล่ีย 3.89 ความยาก
ง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน ค่าเฉล่ีย 3.82 ความมัน่ใจในการท างานอยา่งต่อเน่ืองภายใต้
เง่ือนไขท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผดิพลาดได ้ค่าเฉล่ีย 3.68 คุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์สามารถเช่ือมโยงจาก
องค์ประกอบไปยงัข้อก าหนดความต้องการได้ ค่าเฉล่ีย 3.67 มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการ
เช่ือมต่อใช้ ค่าเฉล่ีย 3.65 ความสามารถท่ีซอฟท์แวร์จะจดัการการใช้งานของตนเองหรือสามารถ
ระบุความผิดพลาดได ้ค่าเฉล่ีย 3.49 ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของซอฟท์แวร์ ค่าเฉล่ีย 3.46 ค าอธิบาย
การท างานของโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.43  

ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ความถูกตอ้งแม่นย  า ค่าเฉล่ีย 3.39 ปริมาณของ
หน่วยความจ าท่ีใช ้ค่าเฉล่ีย 3.33 ความง่ายท่ีผูใ้ชมื้อใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ ค่าเฉล่ีย 
3.26 ซอฟท์แวร์สามารถท างานไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย 3.00 ซอฟท์แวร์สามารถ 
Implement ไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัฮาร์ดแวร์ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง  
 

ตารางที่ 31  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป บัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ - การตรวจสอบการเข้าถึงตัวซอฟท์แวร์และข้อมูล 

การตรวจสอบการเข้าถึงตวัซอฟท์แวร์และ
ข้อมูล 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

มีระบบ User Tracking ติดตามการท างานของ 15 20 1 - - 4.39 

ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้ 42 56 3 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.39 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 31 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟทแ์วร์ ดา้น
การตรวจสอบการเขา้ถึงตวัซอฟท์แวร์และขอ้มูล ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีระบบ User Tracking 
ติดตามการท างานของผูใ้ชแ้ต่ละคน สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา ค่าเฉล่ีย 4.39  
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ตารางที่ 32  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – การควบคุมการเข้าถึงตัวซอฟท์แวร์และข้อมูล 

การควบคุมการเข้าถึงตวัซอฟท์แวร์และข้อมูล 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 30 6 - - - 4.83 

  83 17 - - - มากท่ีสุด 

2. มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 30 6 - - - 4.83 

  83 17 - - - มากท่ีสุด 

3. มีระบบอนุมติัการท างาน ในกรณีท่ีมีการ 10 15 8 3 - 3.89 

ท างานนอกเหนือจากสิทธ์ิการใชง้านท่ีไดรั้บ 28 42 22 8 - มาก 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.52 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 32 พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ ดา้น
การควบคุมการเขา้ถึงตวัซอฟท์แวร์และขอ้มูล โดยรวมระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.52 คือ ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการก าหนดรหัสผูใ้ช้งานและมีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.83 ระดบั
มาก ไดแ้ก่ มีระบบอนุมติัการท างานในกรณีท่ีมีการท างานนอกเหนือจากสิทธ์ิการใช้งานท่ีไดรั้บ 
ค่าเฉล่ีย 3.89  
 
ตารางที่ 33  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ –ความถูกต้อง แม่นย า 

ความถูกต้อง แม่นย า 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีความแม่นย  าในการประมวลผลไม่วา่ 3 8 25 - - 3.39 

ปริมาณขอ้มูล มากหรือนอ้ย 8 22 70 - - ปานกลาง 

2. ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีได ้ 3 8 25 - - 3.39 

 จากการ ประมวลผล 8 22 70 - - ปานกลาง 
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ตารางที่ 33  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ –ความถูกต้อง แม่นย า (ต่อ) 

ความถูกต้อง แม่นย า 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

3. รายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความ  3 8 25 - - 3.39 

 ถูกตอ้งแมว้า่มีการแกไ้ขขอ้มูล 8 22 70 - - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                       ระดบัปานกลาง = 3.39 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 33 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ความถูกตอ้ง,แม่นย  า ความคิดเห็นโดยรวมระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.39 คือ มีความแม่นย  าในการ
ประมวลผลไม่ว่าปริมาณขอ้มูลมากหรือน้อยและความแม่นย  าในการพิมพ์ผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผล และรายงานท่ีได้จากการประมวลผลมีความถูกตอ้งแมว้่ามีการแกไ้ขขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 
3.39 เท่ากนั  
 
ตารางที่ 34  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ –มาตรฐานทีโ่พรโตคอลและการเช่ือมต่อใช้ 

มาตรฐานทีโ่พรโตคอลและการเช่ือมต่อใช้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย  13 15 8 - - 4.14 

 (LAN, WAN, Intranet,Internet) 36 42 22 - - มาก 

2. มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบ - 12 18 6 - 3.17 

 เครือขา่ย - 33 50 17 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.65 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 34 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช ้โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.65 คือ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบเครือข่าย ค่าเฉล่ีย 4.14  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย (LAN, WAN, 
Intranet, Internet) ค่าเฉล่ีย 3.17 
 
ตารางที่ 35  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ด้านความสมบูรณ์ 

ความสมบูรณ์ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้งการควบคุม 4 3 25 4 - 3.19 

การน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผล และผลลพัธ์ 11 8 70 11 - ปานกลาง 

2. มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น 22 4 10 - - 4.33 

  61 11 28 - - มากท่ีสุด 

3. ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field  20 10 6 - - 4.39 

 ในการบนัทึกขอ้มูล 56 28 17 - - มากท่ีสุด 

4. การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้น 8 10 18 - - 3.72 

  22 28 50 - - มาก 

5. โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย - 20 10 6 - 3.39 

  - 56 28 17 - ปานกลาง 

6. มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  25 6 5 - - 4.56 
สามารถเรียกใชง้านไดท้นัทีในกรณีท่ีฐานขอ้มูล
มีปัญหา 

69 17 14 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.93 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 35 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ดา้น
ความสมบูรณ์ โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.93 คือ ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีระบบส ารองขอ้มูลท่ี
มีประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field  ในการบนัทึกขอ้มูล 
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ค่าเฉล่ีย 4.39 มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น ค่าเฉล่ีย 4.33 ระดบัมาก การถ่ายโอน
ขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้น ค่าเฉล่ีย 3.72  

ความพึงพอใจในระดบัปานลาง ไดแ้ก่ โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย ค่าเฉล่ีย 3.39 มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี ทั้งการควบคุม ค่าเฉล่ีย 3.19  
 
ตารางที่ 36  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความยากง่ายในการน าเข้าข้อมูลและออกรายงาน 

ความยากง่ายในการน าเข้าข้อมูลและออก
รายงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  หนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย 10 8 15 3 - 3.69 

  28 22 42 8 - มาก 

2.  ระบบงานท่ีใช ้สามารถเขา้ใจไดง่้าย มี 9 18 8 1 - 3.97 

ขั้นตอนการปฏิบติั ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 25 50 22 3 - มาก 

3.  วธีิการน าเขา้ขอ้มูลในระบบท าไดง่้าย  - 15 20 1 - 3.39 

 ไม่ยุง่ยาก - 42 56 3 - ปานกลาง 

4. มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ - - 20 15 1 2.53 

  - - 56 42 3 นอ้ย 

5.  มีรูปแบบรายงานสวยงาม เขา้ใจง่าย 26 10 - - - 4.72 

  72 28 - - - มากท่ีสุด 

6. สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ  27 5 4 - - 4.64 

และสร้างฟอร์มใหต้รงกบัเอกสารสถาบนัได ้ 75 14 11 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.82 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 36 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ดา้น
ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.82 ประกอบดว้ย 
ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีรูปแบบรายงานสวยงาม เขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 4.72 รองลงมา 
สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ  ค่าเฉล่ีย 4.64 ระดบัมาก ระบบงานท่ีใช ้สามารถเขา้ใจได้
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ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบติั ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ค่าเฉล่ีย 3.97 หน้าจอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย 
ค่าเฉล่ีย 3.69  

ความพึงพอใจในระดับปานกลางและน้อย คือ ในระดับปานกลาง ได้แก่ วิธีการน าเข้า
ขอ้มูลในระบบท าไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 3.39 ระดบัน้อย มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ ค่าเฉล่ีย 
2.53 

  
ตารางที่ 37  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ด้านความสอดคล้อง 

ความสอดคล้อง 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. โมดูลของระบบฯ แต่ละโมดูลสามารถ 18 15 3 - - 4.42 

 เช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

2. สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ 10 25 1 - - 4.25 

 ท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ 28 69 3 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.35 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 37 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ดา้น

ความสอดคลอ้ง ค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัมากท่ีสุด เท่ากบั 4.35 ไดแ้ก่ โมดูลของระบบฯ แต่ละโมดูล
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดถู้กตอ้ง ค่าเฉล่ีย 4.42 รองลงมา สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความ
ตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการ ค่าเฉล่ีย 4.25 
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ตารางที่ 38  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความกระชับของ Source Code 

ความกระชับของ Source Code 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.โปรแกรมสามารถท างานและประมวลผล 15 18 3 - - 4.33 

 ไดร้วดเร็ว 42 50 8 - - มากท่ีสุด 

2. สามารถออกแบบระบบงานเพ่ือเช่ือมต่อการ 10 25 1 - - 4.25 

 ท างานกบัโปรแกรมไดง่้าย 28 69 3 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.29 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 38 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ดา้น
ความกระชับของ Source Code โดยรวมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.29 ประกอบดว้ย โปรแกรม
สามารถท างานและประมวลผลไดร้วดเร็ว ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาสามารถออกแบบ
ระบบงานเพื่อเช่ือมต่อการท างานกบัโปรแกรมไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 4.25 
 
ตารางที่ 39  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลทีเ่ป็นมาตรฐาน 

การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลทีเ่ป็นมาตรฐาน 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. การท างานในแต่ละโมดูลมีความสอดคลอ้ง 18 15 3 - - 4.42 
ในส่วนการบนัทึกรายการและขอ้มูลท่ีเช่ือมโยง
ถึงกนั 

50 42 8 - - มากท่ีสุด 

2. ความสอดคลอ้งของรายงานท่ีเช่ือมโยงกนั 18 15 3 - - 4.42 

 ในแต่ละโมดูล 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.42 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 39 พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์ดา้นการ
ใชรู้ปแบบการแทนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน โดยรวมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.42 เท่ากนั ไดแ้ก่ การ
ท างานในแต่ละโมดูลมีความสอดคลอ้งทั้งในส่วนของการบนัทึกรายการและขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงถึง
กนัและความสอดคลอ้งของรายงานท่ีเช่ือมโยงถึงกนัในแต่ละโมดูล  
 
ตารางที่ 40  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พีชทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความมั่นใจในการท างานอย่างต่อเน่ืองภายใต้เงื่อนไขที่
อาจก่อให้เกดิความผดิพลาดได้ 

ความมัน่ใจในการท างานอย่างต่อเนื่องภายใต้
เงือ่นไขทีอ่าจก่อให้เกดิความผดิพลาดได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมี 8 17 11 - - 3.92 

เสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล 22 47 31 - - มาก 

2. โปรแกรมสามารถท างานไดอ้ยา่งมี - 19 14 3 - 3.44 

ประสิทธิภาพแมว้า่ปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน - 53 39 8 - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.68 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 40 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ความมัน่ใจในการท างานอย่างต่อเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไขท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได ้โดยรวม
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 ไดแ้ก่ มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีเสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล 
ค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมา โปรแกรมสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแมว้า่ปริมาณขอ้มูลจะมาก
ข้ึน ค่าเฉล่ีย 3.44 
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ตารางที่ 41  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ 

ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ช่วยลดเวลาในการท างาน 9 18 9 - - 4.0 

  25 50 25 - - มาก 

2. การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา 10 9 17 - - 3.81 

  28 25 47 - - มาก 

3. ใชร้ะบบ Multi Document สามารถเปิด  12 15 9 - - 4.08 

 หลายๆหนา้จอพร้อมกนัได ้ 33 42 25 - - มาก 

4. สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการ 18 15 3 - - 4.42 

 ของผูใ้ชง้าน 50 42 8 - - มากท่ีสุด 

5. สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใช ้ 16 15 5 - - 4.31 

ประจ าได ้กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ  44 42 14 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                       ระดบัมาก = 4.12 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 41 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12 ประกอบดว้ย ระดบั
มากท่ีสุด คือ สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.42 รองลงมา
สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใชป้ระจ าได ้กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ ค่าเฉล่ีย 
4.31  ระดบัมาก ใชร้ะบบ Multi Document สามารถเปิดหลาย ๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้ค่าเฉล่ีย 4.08 
รองลงมา ช่วยลดเวลาในการท างาน ค่าเฉล่ีย 4.0 และการประมวลผลท าไดถู้กตอ้งรวดเร็ว ทนัเวลา 
ค่าเฉล่ีย 3.81  
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ตารางที่ 42  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์ 

ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย  17 15 4 - - 4.36 

เพราะโปรแกรออกแบบเพื่อใหเ้ป็นระบบเปิด  47 42 11 - - มากท่ีสุด 

2. สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได ้ 18 15 2 - - 4.33 

 เช่น E-Commerce 50 42 6 - - มากท่ีสุด 

3. สามารถ Import/Export ขอ้มูลไปยงั 28 7 1 - - 4.75 

โปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้ 78 19 3 - - มากท่ีสุด 

4. สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย 15 10 11 - - 4.11 

  42 28 30 - - มาก 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.39 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 42 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ความสามารถขยายระบบงานของซอฟทแ์วร์ โดยรวมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.39 คือ ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ สามารถ Import/Export ขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้ค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมา สามารถ
รองรับระบบงานไดห้ลากหลายเพราะโปรแกรออกแบบเพื่อใหเ้ป็นระบบเปิด ค่าเฉล่ีย 4.36 สามารถ
รองรับธุรกิจในอนาคตได ้  เช่น E-Commerce  ค่าเฉล่ีย 4.33 ระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถเช่ือมต่อกบั
ระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 4.11 
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ตารางที่ 43  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความต้องการเบือ้งต้นของซอฟท์แวร์ 

ความต้องการเบือ้งต้นของซอฟท์แวร์ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. โปรแกรมสามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003  5 25 6 - - 3.97 

 เป็นตน้ไป 14 69 17 - - มาก 

2. โปรแกรมมีความตอ้งการฮาร์ดแวร์ท่ีมี - 8 18 10 - 2.94 

 ปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก - 22 50 28 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.46 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 43 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ความต้องการเบ้ืองต้นของซอฟท์แวร์ ความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.46 ได้แก่ 
โปรแกรมสามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003 เป็นตน้ไป ค่าเฉล่ีย 3.97  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ได้แก่ โปรแกรมมีความตอ้งการฮาร์ดแวร์ท่ีมีปริมาณ
หน่วยความจ าไม่มาก ค่าเฉล่ีย 2.94 
 
ตารางที่ 44  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พีชทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ซอฟท์แวร์สามารถ Implement ได้โดยไม่ขึ้นกับ
ฮาร์ดแวร์ยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 

ซอฟท์แวร์สามารถ Implement ได้โดยไม่ขึน้กบั
ฮาร์ดแวร์ยีห้่อใดยีห้่อหนึ่ง 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

โปรแกรมสามารถไชไ้ดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 10 15 11 - 2.97 

ทุกยีห่อ้และทุกรุ่นโดยไม่เกิดปัญหาการใชง้าน - 28 42 30 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                      ระดบัปานกลาง = 2.97 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 44 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ซอฟทแ์วร์สามารถ Implement ไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.97 ไดแ้ก่ โปรแกรมสามารถใช้ไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นโดยไม่เกิด
ปัญหาการใชง้าน  

 
ตารางที่ 45  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พีชทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความสามารถที่ซอฟท์แวร์จะจัดการการใช้งานของ
ตนเอง หรือสามารถระบุความผดิพลาดได้ 

ความสามารถทีซ่อฟท์แวร์จะจดัการการใช้งาน
ของตนเอง หรือสามารถระบุความผดิพลาดได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.. ไม่มีปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือ - 8 15 13 - 2.86 

 ระหวา่งการประมวลผล - 22 42 36 - ปานกลาง 

2. เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบ สามารถน าขอ้มูล 15 10 11 - - 4.11 

 กลบัมาใชใ้หม่ได ้ 42 28 30 - - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.49 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 45 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ความสามารถท่ีซอฟท์แวร์จะจดัการการใช้งานของตนเองหรือสามารถระบุความผิดพลาดได ้
โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.49 คือ ในระดบัมาก ได้แก่ เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบ สามารถน า
ขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่ได ้ค่าเฉล่ีย 4.11  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ไม่มีปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือระหวา่งการ
ประมวลผล ค่าเฉล่ีย 2.86 
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ตารางที่ 46  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ด้านซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลทีเ่ป็นอิสระต่อ
กนั 

ซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลทีเ่ป็น
อสิระต่อกนั 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. โปรแกรมแยกเป็นแต่ละโมดูลอยา่งชดัเจน 18 15 3 - - 4.42 

  50 30 20 - - มากท่ีสุด 

2. กระบวนการท างานในแต่ละโมดูลแยกออก 18 15 3 - - 4.42 

จากกนั อยา่งชดัเจน 50 30 20 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                        ระดบัมากทีสุ่ด = 4.42 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 46 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ซอฟทแ์วร์สามารถแยกเป็นโมดูลท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยรวมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โปรแกรมแยกเป็นแต่
ละโมดูลอย่างชดัเจนและกระบวนการท างานในแต่ละโมดูลแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ีย 
4.42 เท่ากนั 
 
ตารางที่ 47  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟท์แวร์สามารถ
ท างานได้ 

ความยากง่ายในการ Operate เพือ่ให้ซอฟท์แวร์
สามารถท างานได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

โปรแกรมสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบงานของ
องคก์รไดง่้ายและตอบสนองความตอ้งการ 

20 11 5 - - 4.42 

ไดอ้ยา่งครบถว้น 56 30 14 - - มากท่ีสุด 

รวม                                                                                                                       ระดบัมากทีสุ่ด = 4.42 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 47 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟทแ์วร์สามารถท างานได ้โดยรวมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
4.42 ได้แก่ โปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้กบัระบบงานขององค์กรได้ง่ายและตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น 
 
ตารางที่ 48  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ด้านค าอธิบายการท างานของโปรแกรม 

ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ Html ท่ีอยูบ่น  2 15 19 - - 3.53 

Internet ผูใ้ชส้ามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที  6 42 52 - - มาก 

2.  มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม - 15 18 3 - 3.33 

  - 42 50 8 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.43 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 48 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน

ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.43 คือ ในระดบัมาก คือ มีเมนู
ช่วยเหลือในหนา้จอโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.53  

ความพีงพอใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีขอ้ความช่วยเหลือแบบ Html ท่ีอยูบ่น Internet ผูใ้ช้
สามารถดูและพิมพอ์อกมาไดท้นัที ค่าเฉล่ีย 3.33 
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ตารางที่ 49  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความยากง่ายทีโ่ปรแกรมสามารถเข้าใจได้ 

ความยากง่ายทีโ่ปรแกรมสามารถเข้าใจได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

สามารถประยกุตโ์ปรแกรมกบัเขา้กบัระบบงาน 10 15 8 3 - 3.89 

 ไดง่้าย 28 42 22 8 - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.89 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 49 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน

ความยากง่ายท่ีโปรแกรมสามารถเขา้ใจได ้โดยรวมระดบัมาก คือ สามารถประยกุตโ์ปรแกรมเขา้กบั
ระบบงานไดง่้าย ค่าเฉล่ีย 3.89 
 
ตารางที่ 50  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พีชทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้โดยไม่ขึ้นกับ
สภาพแวดล้อม 

ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้โดยไม่ขึน้กบั
สภาพแวดล้อม 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถใชง้านโปรแกรมไดก้บั - 12 20 4 - 3.22 

 วนิโดวส์ทุกรุ่น - 33 56 11 - ปานกลาง 

2. โปรแกรมสามารถท างานเร็ว และไม่เกิน  - - 28 8 - 2.78 
Resource เคร่ือง ท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ือง
ราคาแพง ๆ 

- - 78 22 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                       ระดบัปานกลาง = 3.00 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 50 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ซอฟท์แวร์สามารถท างานไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม โดยรวมระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.00 
ไดแ้ก่ สามารถใชง้านโปรแกรมกบั Windows ทุกรุ่น ค่าเฉล่ีย 3.22 และโปรแกรมสามารถท างานเร็ว
และไม่เกิน Resource เคร่ืองท าใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองราคาแพง ๆ ค่าเฉล่ีย 2.78 
 
ตารางที่ 51  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พชีทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ด้านปริมาณของหน่วยความจ าทีใ่ช้ 

ปริมาณของหน่วยความจ าทีใ่ช้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

โปรแกรมสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณ - 15 18 3 - 3.33 
มาก โดยไม่ส่งผลต่อความเร็วในการบนัทึก
ขอ้มูลและการประมวลผล 

- 42 50 8 - ปานกลาง  

รวม                                                                                                                       ระดบัปานกลาง = 3.33 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 51 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
ปริมาณของน่วยความจ าท่ีใช้ โดยรวมระดบัปานกลาง คือ โปรแกรมสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้น
ปริมาณมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล ค่าเฉล่ีย 3.33 
 
ตารางที่ 52  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พีชทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ด้านคุณสมบัติที่ซอฟท์แวร์สามารถเช่ือมโยงจาก
องค์ประกอบไปยงัข้อก าหนดความต้องการได้ 

คุณสมบัตทิีซ่อฟท์แวร์สามารถเช่ือมโยงจาก
องค์ประกอบไปยงัข้อก าหนดความต้องการได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

โปรแกรมสามารถตรวจสอบการใชง้าน 10 11 8 7 - 3.67 

 ยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่คนได ้ 28 31 22 19 - มาก 

รวม                                                                                                                               ระดบัมาก = 3.67 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 52 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน
คุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์สามารถเช่ือมโยงจากองค์ประกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้ความ
คิดเห็นระดบัมาก คือ โปรแกรมสามารถตรวจสอบการใช้งานยอ้นหลงัของผู ้ใช้งานแต่ละคนได ้
ค่าเฉล่ีย 3.67 

 
ตารางที่ 53  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
พีชทรีจากเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ – ความง่ายที่ผู้ ใช้มือใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้
ซอฟท์แวร์ได้ 

ความง่ายทีผู้่ใช้มอืใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้
ซอฟท์แวร์ได้ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้าน - 16 15 5 - 3.31 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว - 44 42 14 - ปานกลาง 

2. มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย - 5 28 3 - 3.06 

  - 14 78 8 - ปานกลาง 

3. มีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใชง้าน 10 15 8 3 - 3.89 

 โปรแกรม 28 42 22 8 - มาก 

4.   มีระบบการสอนในแผน่ CD  - 5 18 13 - 2.78 

สามารถเรียกดูไดต้ลอดเวลา - 14 50 36 - ปานกลาง 

รวม                                                                                                                       ระดบัปานกลาง = 3.26 
ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.40-4.19 เท่ากบัมาก 2.60-3.39 เท่ากบัปานกลาง 1.80-2.59 เท่ากบันอ้ย 1.00-1.79 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 53 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ด้าน

ความง่ายท่ีผูใ้ชมื้อใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ได ้โดยรวมระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.26 
คือ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อนการใชง้านโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 3.89  

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 3.31 มีคู่มือท่ีครบถว้นอ่านเขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 3.06 และมีการอบรมเบ้ืองตน้ก่อน
การใชง้านโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 2.78 


