บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี
พีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
คือ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
องค์ประกอบคุ ณภาพของซอฟท์แวร์ แนวคิดเกี่ ย วกับโปรแกรมบัญชี พีชทรี คุ ณสมบัติของ
โปรแกรมทางการบัญชี ที่ดี ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางด้านบัญชี วงจรรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี
ระเบียบวิธีการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามพนักงานที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด จานวน
36 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
สรุ ปผลการศึกษา
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ให้ สัมภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เชิงลึก จานวนทั้งหมด 36 คน เป็ นเพศหญิงร้อยละ 92 มีอายุระหว่าง 20-29
ปี ร้อยละ 50 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 39 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 78 ในสาขา
บริ หารธุ รกิจ การบัญชี การจัดการ ร้อยละ 70 มีอายุการทางานระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 47 ระหว่าง
11-20 ปี ร้อยละ 22 และน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 31
มีหน้าที่งานประจา งานสิ นค้าคงคลัง ร้อยละ 33 การเงินและการบัญชี ร้อยละ 17 งานฝ่ าย
ขาย ร้ อยละ 19 และเป็ นผูบ้ ริ หาร ร้อยละ 14 ทุกคนเคยผ่านการฝึ กอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel และทุกคนเคยอบรมการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ป
บัญชี พี ชทรี ร้ อยละ 83 เคยอบรมในระบบการขายสิ นค้า ระบบการซื้ อสิ นค้า และระบบจัดการ
สิ นค้าคงคลัง และร้อยละ 17 เคยอบรมในระบบบัญชีแยกประเภท ระบบวิเคราะห์ทางการเงินและ
ระบบข้อมูลของบริ ษทั
ด้านความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรมพีชทรี พบว่า ร้อยละ 83
ไม่ทราบว่าโปรแกรมพีชทรี ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Pervasive database ไม่สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ก่อนการใช้งานโปรแกรมพีชทรี และโอนข้อมูล(Update) ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลได้
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ด้านความสามารถใช้ระบบงานของโปรแกรมตามหน้าที่งานประจา พบว่าสามารถทางาน
ในระบบการซื้ อสิ นค้าร้อยละ 42 ระบบจัดการสิ นค้าคงคลัง ร้อยละ 33 ระบบขายสิ นค้า ร้อยละ 19
ระบบบัญชี แยกประเภท ระบบวิ เคราะห์ ท างการเงิ น ระบบข้อมูล ของบริ ษ ทั จ านวนเท่ า กันคื อ
ร้อยละ 17 สาหรับผูท้ ี่สามารถใช้ระบบการขายสิ นค้ามีความสามารถระบบใช้งานในระบบอื่น
นอกเหนือจากงานประจาได้ร้อยละ 50
2. ข้ อมู ลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจของผู้ให้ สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการใช้ งานโปรแกรม
สาเร็จรู ปบัญชี พชี ทรี
กระบวนการทางานทั้ง 6 ระบบ อันได้แก่ ระบบการขายสิ นค้า ระบบการซื้ อสิ นค้า ระบบ
บัญชี แยกประเภท ระบบจัดการสิ นค้าคงคลัง ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน ระบบข้อมูลของบริ ษทั
ความรู ้ ความเข้าใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 76.73 โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มากที่สุดและมากดังต่อไปนี้ ระดับมากที่สุด คือ ระบบขายสิ นค้าและระบบวิเคราะห์ทางการเงิ น
ร้อยละ 84.40 และระบบบัญชีแยกประเภท ร้อยละ 80.00 ระดับมาก คือ ระบบจัดการสิ นค้าคงคลัง
ร้อยละ 74.60 และระบบซื้ อสิ นค้า ร้อยละ 70.00 ยกเว้นแต่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
ในระบบข้อมูลของบริ ษทั ร้อยละ 67.00
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการนาโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชี พีชทรี มาใช้ ในบริษัท
เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์ ) จากัด ใน 3 เรื่ อง คือ ตามเกณฑ์คุณลักษณะของ Software
ประเมินองค์ประกอบของคุณภาพ และเกณฑ์คุณภาพ 23 เกณฑ์
3.1 ด้ านคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ทมี่ ีคุณภาพ มีองค์ประกอบ 6 ประการ พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ในภาพรวมระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและ
มากดังต่อไปนี้ ระดับมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย ระดับมากคือ ด้านความสามารถในการ
โอนย้ายระบบ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความสามารถในการใช้งาน
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านประสิ ทธิ ภาพ และด้านความสามารถในการ
บารุ งรักษา
3.2 ด้ านองค์ ประกอบของคุณภาพซอฟท์ แวร์ มีองค์ประกอบ 3 ประการ พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในภาพรวมระดับมาก ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ทางานของซอฟท์แวร์ ด้านกระบวนการปรับปรุ งซอฟท์แวร์ ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ซอฟท์แวร์

85

3.3 ด้ านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพของซอฟท์ แวร์ 23 เกณฑ์ พบว่า ระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยรวมระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดและมากคือ ระดับ
มากที่สุด 8 เกณฑ์ ได้แก่ การตรวจสอบการเข้าถึงตัวซอฟท์แวร์ และข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตัว
ซอฟท์แวร์ และข้อมูล ความสอดคล้อง ความกระชับของ Source Code การใช้รูปแบบการแทน
ข้อ มู ล ที่ เป็ นมาตรฐาน ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แ วร์ ซอฟท์แ วร์ ส ามารถแยก
ออกเป็ นโมดู ลที่ เป็ นอิ สระต่อกัน และความยากง่ ายในการ Operate เพื่อให้ซอฟท์แวร์ สามารถ
ทางานได้ ระดับมาก 10 เกณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานที่โพรโตคอลและการเชื่ อมต่อใช้ ความสมบูรณ์
ความยากง่ายในการนาเข้าข้อมูลและออกรายงาน ความมัน่ ใจในการทางานอย่างต่อเนื่ องภายใต้
เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของซอฟท์แวร์ ความต้องการ
เบื้องต้นของซอฟท์แวร์ ความสามารถที่ซอฟท์แวร์จะจัดการการใช้งานของตนเองหรื อสามารถระบุ
ความผิดพลาดได้ คาอธิ บายการทางานของโปรแกรม ความยากง่ายที่โปรแกรมสามารถเข้าใจได้
และคุณสมบัติที่ซอฟท์แวร์สามารถเชื่อมโยงจากองค์ประกอบไปยังข้อกาหนดความต้องการได้
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ ท้ งั 5 เกณฑ์ คือ ความ
ถู ก ต้อ งแม่ น ย า ซอฟท์แวร์ ส ามารถ Implement ได้โ ดยไม่ ข้ ึ น กับ ฮาร์ ด แวร์ ยี่ห้อ ใดยี่ห้อ หนึ่ ง
ซอฟท์แวร์ สามารถทางานได้โดยไม่ข้ ึนกับสภาพแวดล้อม ปริ มาณหน่วยความจาที่ใช้ และความง่าย
ที่ผใู ้ ช้มือใหม่จะเรี ยนรู ้จนสามารถใช้ซอฟท์แวร์
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี ในบริ ษทั เอ.เอฟ.
เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จากัด โดยประเมินจากคุ ณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ 6
ประการ ประเมินผลการใช้งานตามเกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ 3 เรื่ อง และเกณฑ์
คุ ณภาพของซอฟท์แวร์ 23 เกณฑ์ พบว่า ด้า นความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การใช้ง านโปรแกรม
สาเร็ จรู ปบัญชีพีชทรี อยูใ่ นระดับมาก และระดับความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มี
คุณภาพ ด้านองค์ประกอบของซอฟท์แวร์ และคุณภาพของซอฟท์แวร์อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
1. คุ ณลัก ษณะของซอฟท์ แวร์ ที่มีคุณภาพ ผลการประเมิ นพบว่า มี ความพึ งพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยโปรแกรมไม่มีขอ้ จากัดเกี่ ยวกับขนาดของ Field ในการบันทึกข้อมูล มี
บัญชี แยกประเภทและสมุ ดรายวันครบถ้วน มีรู ปแบบรายงานสวยงาม เข้าใจง่ าย สามารถสร้ า ง
รายงานได้เองตามที่ ตอ้ งการและสร้างฟอร์ มให้ตรงกับเอกสารองค์กรได้ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการที่เปลี่ ยนแปลงของกิ จการ โปรแกรมสามารถทางานและประมวลผลได้รวดเร็ ว
สามารถออกแบบระบบงานเพื่อเชื่ อมต่อการทางานกับโปรแกรมได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการทางาน
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สามารถรองรับระบบงานได้หลากหลาย สามารถรองรับธุ รกิจในอนาคตได้ สามารถ Import/Export
ข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ได้ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้ง่าย โปรแกรมมีการกาหนด
รหัสและสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งาน มีระบบสารองข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ทีใน
กรณี ที่ฐานข้อมูลมีปัญหา
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรณิ การ์ มอญแก้ว (2554) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผล
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป บัญชี บีซีที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่” ผล
การศึกษาพบว่า โปรแกรมมีหน้าจอโปรแกรมสวยงาม เข้าใจง่าย วิธีการนาเข้าข้อมูลในระบบทาได้
ง่ายไม่ยงุ่ ยาก สามารถสร้างรายงานได้เองตามที่ตอ้ งการและสร้างแบบฟอร์ มให้ตรงกับเอกสารของ
สถาบันฯได้ การประมวลผลทาได้ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา โมดูลของระบบฯแต่ละโมดูลสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกิจการ
ช่วยลดเวลาในการทางาน โปรแกรมใช้ระบบ Multi Document สามารถเปิ ดหลาย ๆ หน้าจอพร้อม
กันได้ สามารถ Import/Export ข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ได้
สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของ ภรั ณยา เชื้ อวรสถิ ตย์ (2552) ซึ่ งได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
“ปั ญหาและปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express For Windows
มาใช้ ใ นธุ ร กิ จ เคมี เ กษตรของบริ ษ ัท โค้ว ตงเซ้ ง จ ากัด ” ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จในด้านโปรแกรม คือ มีระบบการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการนาเข้าข้อมูล การ
สร้ า งรายงานต่า ง ๆ สามารถทาได้ตามรู ปแบบรายงานที่ต้องการ การประมวลผลทาได้ถูก ต้อง
รวดเร็ วทันเวลา และสอดคล้องกับปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในด้านข้อมูล คือ วิธีการนาเข้าข้อมูล
ในระบบทาได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ผลการศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทิดา เชยสวรรค์ (2554) ศึกษาเรื่ อง
“การประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟโปร ในงานสนเทศทางการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ” ผล
การศึ ก ษาพบว่า ด้านประโยชน์ใ ช้ส อย โปรแกรมไม่ส ามารถสร้ า งรายงานได้ตามที่ต้องการ ที่
เปลี่ ย นแปลงของกิ จ การให้ ร องรั บ ระบบงานได้ห ลากหลาย และรองรั บ ธุ ร กิ จ ในอนาคตได้
โปรแกรมไม่สามารถทางานและประมวลผลได้รวดเร็ ว ด้านความสามารถในการใช้งาน เรื่ องของ
คู่มือการใช้งานของโปรแกรมที่ตอ้ งมีความครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย บริ ษทั ควรมีการอบรมเบื้องต้น
ก่อนการใช้โปรแกรม และจัดอบรมแบบเต็มระบบ บริ ษทั ควรปรับปรุ งในเรื่ องของเมนูช่วยเหลือใน
หน้าจอโปรแกรม มีขอ้ ความช่วยเหลือ แบบ Html ที่อยูบ่ น อินเตอร์ เน็ต ให้ผใู้ ช้สามารถดูและพิมพ์
ออกมาได้ทนั ที
ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในด้านประสิ ทธิ ภาพ
เรื่ องความรวดเร็ วในการท างานผ่า นระบบเครื อข่ า ย โปรแกรมไม่ ส ามารถท างานเร็ ว และเกิ น
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Resource เครื่ อง ทาให้ตอ้ งลงทุ นซื้ อคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติสูง โปรแกรมไม่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ในปริ มาณมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็ วในการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
โปรแกรมมี ความต้องการฮาร์ ดแวร์ ที่มี ปริ มาณหน่ วยความจามาก ในด้านความสามารถในการ
บารุ งรักษา ความสามารถใช้งานโปรแกรมใช้ไม่ได้กบั วินโดว์ทุกรุ่ น โปรแกรมไม่สามารถใช้ได้กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกยี่ห้อและทุ กรุ่ นเกิ ดปั ญหาการใช้งานกรณี ที่ยี่ห้อหรื อรุ่ นไม่สอดคล้องกับ
โปรแกรม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ ภาวดี เนตรสุ วรรณ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาการนา
ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาใช้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดลาพูน” ผลการศึกษาพบว่า ในเรื่ องคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพ 6 ด้าน ด้าน
ความสามารถในการบารุ งรักษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ด้ านองค์ ประกอบของคุณภาพซอฟท์ แวร์ ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก คือด้าน
กระบวนการทางานของซอฟท์แวร์ ระดับมากในเรื่ อง ความถูกต้อง ความน่ าเชื่อถือ ประสิ ทธิ ภาพ
ใช้งานได้ ด้านกระบวนการปรับปรุ งซอฟท์แวร์ ระดับมากที่สุดในเรื่ อง มีความยืดหยุน่ ระดับมาก
ในเรื่ อง บารุ งรักษาง่าย ทดสอบง่าย ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ ระดับมากที่สุด ใน
เรื่ องใช้งานได้หลายงาน ระดับมากในเรื่ อง นากลับมาใช้ใหม่ได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรณิ การ์ มอญแก้ว (2554) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผล
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป บัญชี บีซีที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่” ผล
การศึกษาพบว่า ด้านองค์ประกอบของคุณภาพซอฟท์แวร์ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ทั้ง
3 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการทางานของซอฟท์แวร์ ด้านกระบวนการปรับปรุ งซอฟท์แวร์ และด้าน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี บีซี มีการประมวลผลทาได้ถูกต้อง
รวดเร็ ว ทันเวลา โมดูลของระบบฯแต่ละโมดูลสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลถึงกันได้ถูกต้อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกิจการ ช่วยลดเวลาในการทางาน โปรแกรมใช้
ระบบ Multi Document สามารถเปิ ดหลาย ๆ หน้าจอพร้อมกันได้ สามารถ Import/Export ข้อมูลไป
ยังโปรแกรมอื่น ๆ ได้
3. ด้ านเกณฑ์ คุณภาพของซอฟท์ แวร์ 23 เกณฑ์ โดยรวมระดับมาก โดยมีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดและมากคือ ระดับมากที่สุด 8 เกณฑ์ ได้แก่ การตรวจสอบการเข้าถึงตัวซอฟท์แวร์
และข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตัวซอฟท์แวร์และข้อมูล ความสอดคล้อง ความกระชับของ Source
Code การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์
ซอฟท์แวร์ สามารถแยกออกเป็ นโมดูลที่เป็ นอิสระต่อกัน ความยากง่ ายในการ Operate เพื่อให้
ซอฟท์แวร์สามารถทางานได้ ระดับมาก 10 เกณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานที่โพรโตคอลและการเชื่อมต่อใช้
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ความสมบูรณ์ ความยากง่ ายในการนาเข้าข้อมูลและออกรายงาน ความมัน่ ใจในการทางานอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของซอฟท์แวร์
ความต้องการเบื้องต้นของซอฟท์แวร์ ความสามารถที่ซอฟท์แวร์ จะจัดการการใช้งานของตนเอง
หรื อสามารถระบุความผิดพลาดได้ คาอธิ บายการทางานของโปรแกรม ความยากง่ายที่โปรแกรม
สามารถเข้าใจได้ และคุ ณสมบัติที่ซอฟท์แวร์ สามารถเชื่ อมโยงจากองค์ประกอบไปยังข้อกาหนด
ความต้องการได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พรรษา สุ ยะโรจน์ (2552) ซึ่ งได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การ
ประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป BC Account Version 5.5 Standard สาหรับงานสารสนเทศ
ทางการบัญชี ข องเชี ย งใหม่ ไ นท์ซ าฟารี ” ผลการศึ ก ษาพบว่า โปรแกรมมี ความสามารถในการ
เชื่ อมโยงข้อมูล ของแต่ ละระบบงาน ส่ งผลทาให้การประยุก ต์ใช้โปรแกรมช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถ
บันทึกข้อมูลของวงจรรายการค้า ต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ผูใ้ ช้สามารถบันทึก
ข้อ มู ล ด้า นรายได้ที่ มี รูป แบบที่ หลากหลายได้ บันทึ ก รายการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ รายงาน
สิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ชีวภาพ รวมทั้งจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามรู ปแบบบัญชีภาครัฐได้
ส่ วนทางด้านกระบวนการทางาน พบว่า ผูใ้ ช้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถลดขั้นตอน
การทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยต้นทุนจากการนาโปรแกรมมาใช้นอ้ ยกว่าต้นทุนที่คาดไว้
และทางด้านรายงานบริ หารจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมฯ สามารถจัดทารายงานได้หลากหลาย
รู ปแบบตามความต้องการของผูบ้ ริ หารในทุกวงจรรายการค้า เช่ น รายงานวิเคราะห์การขายแบบ
แจกแจงวันที่ และรายงานการรับเงินสาหรับรายงานด้านการขาย รายงานการซื้ อสิ นค้าแบบแจกแจง
ตามแผนก สาหรับรายงานด้านงบประมาณ รายงานรายการสิ นค้าแบบมี Serial Number สาหรับ
รายงานด้านสิ นทรัพย์ และงบแสดงฐานะทางการเงินสาหรับรายงานทางการเงิน
ผลการศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ ภาวดี เนตรสุ วรรณ์ (2554) ศึกษา
เรื่ อง “ปั ญหาการนาระบบบัญชี อิเล็กทรอนิกส์สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาใช้กบั องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัดลาพูน” พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ในเรื่ องมาตรฐานที่โพรโตคอลและการเชื่อมต่อใช้ ความสมบูรณ์ของโปรแกรม ความยากง่ายใน
การนาเข้าข้อมูลและออกรายงาน การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของโปรแกรม ซอฟท์แวร์ สามารถแยกออกเป็ นโมดูลที่เป็ นอิสระต่อกัน และระดับน้อย
ได้แ ก่ เรื่ อง ความสามารถที่ ซ อฟท์แวร์ จะจัดการการใช้ง านของตนเองหรื อสามารถระบุ ค วาม
ผิดพลาดได้ ความยากง่ายที่โปรแกรมสามารถเข้าใจได้
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า ในเกณฑ์คุณภาพของซอฟท์แวร์ ท้ งั 5
เกณฑ์ คือ ความถูกต้องแม่นยา ในเรื่ องความแม่นยาในการประมวลผลไม่วา่ ปริ มาณข้อมูลมากหรื อ
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น้อย ความแม่นยาในการพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และรายงานที่ได้จากการประมวลผล
มีความถูกต้องแม้วา่ มีการแก้ไขข้อมูล ซอฟท์แวร์ สามารถ Implement ได้โดยไม่ข้ ึนกับฮาร์ ดแวร์
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งในเรื่ อง โปรแกรมสามารถใช้ได้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกยี่ห้อและทุกรุ่ นโดยไม่
เกิดปั ญหาการใช้งาน ซอฟท์แวร์ สามารถทางานได้โดยไม่ข้ ึนกับสภาพแวดล้อมในเรื่ อง สามารถใช้
งานโปรแกรมได้กบั วินโดว์สทุกรุ่ นและโปรแกรมสามารถทางานเร็ วและไม่เกิน Resource เครื่ อง
ทาให้ไม่ตอ้ งลงทุนซื้อเครื่ องราคาแพง ๆ ปริ มาณของหน่วยความจาที่ใช้ในเรื่ อง โปรแกรมสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ในปริ มาณมาก โดยไม่ส่งผลต่อความเร็ วในการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ความง่ายที่ผใู ้ ช้มือใหม่จะเรี ยนรู ้ จนสามารถใช้ซอฟท์แวร์ ในเรื่ อง ผูเ้ ริ่ มใช้งานใหม่สามารถเรี ยนรู้
การใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว มีคู่มือที่ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีระบบการสอนในแผ่น CD สามารถ
เรี ยกดูได้ตลอดเวลา
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทิดา เชยสวรรค์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลการใช้
โปรแกรมอินโฟโปร ในงานสนเทศทางการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ” ผลการศึ กษาพบว่า
โปรแกรมควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานของซอฟท์แ วร์ ใ นด้า นความสามารถท างานและ
ประมวลผลได้รวดเร็ ว และทันเวลา ปรับปรุ งให้โปรแกรมสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แม้ว่า ปริ ม าณข้อ มู ล จะมี ม ากขึ้ น และสามารถจัด เก็ บ ข้อ มู ล ได้ใ นปริ ม าณมาก โดยไม่ ก ระทบ
ความเร็ วในการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ข้ อค้ นพบ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เกี่ ยวกับ การประเมินผลการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี
พีชทรี จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1. ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ที่ท างานประจาฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ได้มี ความรับผิดชอบใน
กระบวนการทางานระบบข้อมูลของบริ ษทั ซึ่ งในระบบนี้ มีความยากในการใช้ภาษาของโปรแกรม
และบริ ษทั ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบในการดูแลระบบดังกล่าว
2. โปรแกรมบัญชี พีชทรี ที่นามาใช้ในบริ ษทั ไม่มีความรวดเร็ วในการทางานผ่านระบบ
เครื อข่ายของบริ ษทั ในกรณี การเชื่ อมต่อระหว่างสานักงานใหญ่และสาขา เนื่องจากระบบเครื อข่าย
ของบริ ษทั เป็ นระบบ LAN และ Internet โดยใช้เชื่อมต่อในแต่ละสาขากับสานักงานใหญ่ สาขาของ
บริ ษทั อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลจากการให้บริ การขององค์กรที่ให้บริ การ Internet
3. โปรแกรมบัญชีพีชทรี มีความจาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยความจาเพื่อสามารถ
เก็บข้อมูลได้ในปริ มาณมากทาให้ขาดความแม่นยาในการประมวลผลไม่วา่ ปริ มาณข้อมูลมากหรื อ
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น้ อ ย ความแม่ น ย าในการพิ ม พ์ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผล ไม่ ส ามารถใช้ ก ับ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ทุกยีห่ อ้ และทุกรุ่ น ไม่สามารถใช้ได้กบั วินโดว์ทุกรุ่ นเช่นกัน
4. Hardware ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั มีสมรรถนะที่ต่า การประมวลผลของ
Hardware หยุดชะงัก ประมวลผลไม่สมบูรณ์ ไม่ สามารถทางานได้อย่า งรวดเร็ วในกรณี ที่เกิ น
Resource เครื่ อง ทาให้บริ ษทั ต้องลงทุนซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเพิ่มคุณสมบัติของ Hardware
โปรแกรมมีความต้องการ Hardware ที่มีหน่ วยความจามาก ดังนั้นโปรแกรมไม่สามารถใช้ได้กบั
Computer ที่มีอยูเ่ ดิมได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดบุคลากรที่รับผิดชอบในหน้าที่ Administrator จานวน 2 คน เพื่อให้สามารถรับรู้
วิธีการจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของโปรแกรมในเบื้องต้น กรณี ที่บุคลากรคน
ใดคนหนึ่งไม่มาปฏิบตั ิงาน ลดปั ญหาในการเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมและการนาเข้าของข้อมูล
ในการดาเนินงานประจาวันของบุคลากร
2. ควรจัด ท าคู่ มื อ การปฏิ บ ัติง านในแต่ ล ะระบบ หน้า ที่ ง าน เพื่ อลดระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรมพนัก งานใหม่ ที่ ไ ม่ เคยอบรมโปรแกรมบัญ ชี พี ช ทรี และได้รั บ ความรู้ ค วามเข้า ใจใน
โปรแกรมบัญชีพีชทรี ของแต่ละระบบอย่างครบถ้วนและเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
3. ควรมีการปรับปรุ งระบบเครื อข่ายในการเชื่ อมต่อโปรแกรมบัญชีพีชทรี ในปั จจุบนั ได้มี
เทคโนโลยีที่ ท นั สมัย และมี องค์ก รเอกชนหลากหลายที่ ทาธุ รกิ จในด้า นการสื่ อสาร บริ ษ ทั จึ ง มี
ทางเลือกในการปรับปรุ งระบบเครื อข่ายได้อย่างหลากหลาย
4. ควรมีการลงทุนในการปรับเปลี่ ยน Hardware และ Resource ของคอมพิวเตอร์ ให้
สอดคล้องกับ การใช้งานของโปรแกรมบัญชี พีช ทรี ไม่ ว่า จะเป็ นหน่ วยความจา สมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์ และ Window ที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่า บริ ษ ทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซี ดส์ (ไทยแลนด์) เป็ นบริ ษ ทั ที่ มี
กระบวนการทางานในแต่ละกระบวนการในธุ รกิจการผลิตอย่างครบถ้วน ในทุกระบบการทางาน
ของโปรแกรมบัญชีพีชทรี ที่ใช้อยู่ แต่หากบริ ษทั ที่มีกระบวนการในธุ รกิจแตกต่างออกไปจากบริ ษทั
เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จากัด โปรแกรมบัญชี พีชทรี น้ ี จะเหมาะสมกับธุ รกิ จอื่น ๆ
และผูใ้ ช้งานจะมีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีพีชทรี หรื อไม่ อย่างไร

