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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของพนักงานบัญชีในบริษัท
ขนาดกลางและขนาดยอม และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีที่มีผลตอพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม คณะผูทำวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 50 บริษัท วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห ดวยคารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา 1) โปรแกรมสำเร็จรูปบริษัทสวนใหญใชโปรแกรม Express รองลงมาโปรแกรม
My Account สถานที่ตั้งของบริษัทสวนใหญตั้งอยูบริเวณตำบลหัวหิน ประเภทของบริษัทเปนบริษัทขนาดยอม และ
ทุนในการจดทะเบียน นอยกวา 5,000,000 บาท ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีสวนใหญพบวาเปน เพศหญิง
อายุ 24 - 29 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณการทำงานนอยกวา 3 ป และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทำงานพนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก ดานขีดความสามารถ ดานลักษณะการทำงาน
และดานการรักษาความปลอดภัย ตามลำดับ
คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี, ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชี, บริษัทขนาดกลาง และ
ขนาดยอม

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the application of accounting software for
small and medium-sized companies and 2) to compare the efficiency of accounting software of
accounting software of small and medium-sized companies. The data were collected by using
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questionnaires by selecting a specific type of 50 people. Data were analyzed by analysis. With
percentage, mean and standard deviation.
The results of the study were as follows: 1) Most of the companies used the Express
program, followed by the My Account program. Type of company is a small company. And the
registration capital is less than 5,000,000 baht. Personal factors of most accountants are female, aged
30 years and above. With less than 3 years of work experience and 2) opinions about the performance
of accounting staff in Hua Hin District. About having the highest level of overall performance The
meanings were sorted from the first 3 descending order, namely, capacity, Performance characteristics
And security, respectively
Keywords: Accounting software packages, performance of accountants, small and medium
companies.
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในอดีตนักบัญชีของบริษัทขนาดกลาง และขนาดยอมสวนใหญ มีการจัดทำบัญชีดวยมือ อาจทำใหเกิด
ขอผิดพลาด เชน การลงรายการผิด ทำเอกสารที่มีความสำคัญสูญหาย แตเนื่องจากการจัดทำบัญชีดวยมือมีขอจำกัดใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และใชเวลาคอนขางมาก มีโอกาสเกิดขอผิดพลาดไดงาย แตการดำเนินธุรกิจในปจจุบันลวนแต
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวชวยในการทำงานในทุกภาคสวน เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสงผลทั้ง
ในแงของประสิทธิภาพในการทำงาน เชน เพิ่มความเร็ว สรางความนาเชื่อถือ ความถูกตองแมนยำ เปนตน และในแง
ของความคุมคาทางธุรกิจ เชน ชวยลดตนทุน ยังสามารถเก็บขอมูลเพื่อใชเปนแนวโนมในการตัดสินใจในภาพรวมของ
ธุรกิจได (สหเทพ ค่ำสุริยา และคณะ, 2562: 2)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีถือเปนองคประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอร ทำหนาที่ในการรับขอมูลนำเขาประมวลผล จัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานเพื่อการบริหาร
เสนอตอผูใชที่เกี่ยวของประโยชนที่ไดรับจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใชมีอยูหลายประการ เชน ทำให
กิจการทราบฐานะทางการเงิน และผลการดำเนิน งานไดอยางรวดเร็วทันเวลา การปฏิบัติงานดานบัญชี มีความสะดวก
และถูกตองแมนยำมากขึ้น ผูบริหารสามารถเรียกขอมูลที่เก็บไวในฐานขอมูลมาใชในการบริหารงานไดตลอดเวลา
เปนตน (ปทมาวดี ดวงดารา, 2558: 2)
จากการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในปจจุบัน ทำใหธุรกิจตาง ๆ มีโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีที่สามารถเลือกใชไดอยางหลากหลายตามความตองการ และความเหมาะสมของแตละกิจการ บางกิจการ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใชงานเฉพาะงานดานบัญชี (สุวรรณี รุงจตุรงค, 2551: 12) เชน โปรแกรมสำเร็จรูประบบบันทึก
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System e-LAAS) เปนการ
รองรับ E-Government ของรัฐโดยกำหนดผังบัญชีพรอมระบบการปฏิบัติงานดานการคลัง ซึ่งประกอบดวย ระบบ
งบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได ระบบรายจาย ระบบการบันทึกบัญชี ฯลฯ เกิดการทำงานดานการคลังที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน เกิดการควบคุมภายในที่ดี รองรับการปฏิบัติงานสำหรับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบบัญชีใหกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ทำรายการบันทึกบัญชีไดจาก
สวนกลางของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบ online (อุษณี เทียนหอม, 2563: 3) หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคไดวา จา งกิจ การรวมคา SPIES (SIEMENS, PORTALNET, IBM) เปน บริษัทที่ป รึกษาเมื่อป 2547 เพื ่อให
คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปพรอมกับใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป มาดำเนินการใน
กระบวนงานทางธุ ร กิ จ นำระบบซอฟต แ วร ส ำเร็ จ รู ป SAP (Systems, Applications, and Products) ที ่ เ ป น
มาตรฐานสากลมาใช ซึ่งระบบซอฟตแวรสำเร็จรูป SAP นี้ จะครอบคลุมระบบงานทั้งหมดทั้งดานปฏิบัติการวิศวกรรม
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และด า นระบบบัญชีการเงิน และมีการเชื่อมโยงข อมูล ของทุกระบบงานให อยู บ นฐานขอ มูล เดี ยวกั น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพโดยนำมาใชในระบบงานหลักขององคกร (หทัยกาญจน มีสมโสต, 2557: 2)
จากที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัย เรื่อง การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่
มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของพนั ก งานบั ญ ชี ใ นบริ ษ ั ท ขนาดกลางและขนาดย อ มใน อำเภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการใชโปรแกรมของพนักงานบัญชี และเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลาง และขนาดยอม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอ
พนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลาง และขนาดยอม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยเรื่องนี้ การอธิบายแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยในการภาพรวมนั้นสามารถเขียน
กรอบความคิดเปนรูปแบบแผนภาพ ดังนี้
3. โปรแกรมสำเร็จรูป
- Express - My Account

1. ขอมูลทั่วไปของบริษัท
- สถานที่ตั้งบริษัท
- ประเภทของบริษัท
- ทุนในการจดทะเบียน
2. ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ - อายุ - ระดับการศึกษา
- ประสบการณในการทำงาน

ประสิทธิภาพใน
การทำงาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

4. ประสิทธิภาพ
- ความนาเชื่อถือ
- ลักษณะการทำงาน
- การรักษาความปลอดภัย
- ขีดความสามารถ

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานบัญชีของบริษัทขนาดกลาง และขนาดยอม ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จำนวน 3,223 บริษัท (ศิริญา ตังนฤมิตร, 2558: 45) และกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คณะวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบตารางเปรียบเทียบ คือ กลุมบริษัทขนาดกลาง และขนาดยอม ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกลุม
ตัวอยางที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 346 บริษัท คณะผูทำวิจัยไดประมาณการคาดวาจะเก็บจริงจำนวน 50 บริษัท
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แนวทางการกำหนดเครื่องมือการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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การศึกษานี้ มีเครื่องมือการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) สามารถแบงออกเปน 5 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท มีลักษณะเปนแบบเลือกเพียงขอเดียว ประกอบดวย สถานที่ตั้งบริษัท
ประเภทของบริษัท และทุนในการจดทะเบียน
สวนที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชี มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเพียงขอเดียว ประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน
สวนที่ 3 การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของแตละบริษัท โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียงขอเดียว ประกอบดวย Express และMy Account
สวนที่ 4 การแสดงประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของพนักงานบัญชีในแตละบริษัท
ของขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย ความนาเชื่อถือ ลักษณะการทำงาน การรักษาความปลอดภัย และขีด
ความสามารถ
สวนที่ 5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งเปนคำถามปลายเปด
2.2 การสรางและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ใชจ ะมีเคา โครงทางการศึกษาทางทฤษฎีการตัดสิน ใจและทฤษฎี
แรงจูงใจ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรมทางการบัญชีของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมที่มี
ประสิทธิภาพ ผานการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและแรงจูงใจในการใชโปรแกรม
สำเร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี ใ ห เ หมาะสมกั บ งานวิ จ ั ย และกลุ  ม เป า หมายที ่ ก ำหนดขึ ้ น เพื ่ อ เป น แนวทางในการสร า ง
แบบสอบถาม ครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพท
2.2.2 นำแบบสอบถาม (Questionnaires) ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาประจำรายวิชา เพื่อขอคำปรึกษา
จากอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องความสอดคลองของประเด็นที่ใชในการศึกษากับกรอบแนวคิดในการวิจัย และการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอการทำงานของพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลาง และ
ขนาดยอม ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการใหคะแนนคาน้ำหนักของคำตอบ ดังนี้
มากที่สุด 5
คะแนน
นอย
2
คะแนน
มาก
4
คะแนน
นอยที่สุด
1
คะแนน
ปานกลาง 3
คะแนน
ตารางที่ 1 ตารางคาเฉลี่ยแบบประเมิน
2.2.3 นำเครื่องมือการวิจัยกลับไปเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ
คาเฉลี่ย
4.5 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

แปลความหมาย
การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานระดับมากที่สุด
การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานระดับมาก
การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานระดับปานกลาง
การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานระดับนอย
การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานระดับนอยที่สุด
ภาคบรรยาย
647

และนำแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผานการพิจารณา และอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ดำเนินการเก็บ
ขอมูล IOC โดยการออกไปสำรวจบริษัทขนาดกลาง และขนาดยอม ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ติดตอบริษัทที่คณะผูจัดทำวิจัยตองการจะศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีประสิทธิภาพตอการ
ทำงานของพนักงานบัญชีอยางไร
3.2 คณะผูทำวิจัยไดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเขาใจในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล และดำเนินการลง
พื้นที่เพื่อชวยดำเนินการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
3.3 คณะผูทำวิจัยจัดประชุม เพื่อทำการระดมความคิด เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชี รวมทั้ง 50 บริษัท
4. วิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพรรณนาดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อพรรณนา
เชื่อมโยงแตละประสิทธิการทำงานใหเกี่ยวเนื่องกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี วิเคราะหแนวทางการ
เปรียบเทียบการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในแตละบริษัท
ของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม และสรุปผลเพื่อนำเสนอ
สรุปผลการวิจัย
การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในบริษัท
ขนาดกลางและขนาดยอม ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของบริษัท
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท
จำนวน
รอยละ
1. สถานที่ตั้ง
1.1 หัวหิน
37
74
1.2 หนองแก
13
26
รวม
50
100
2. ประเภทของบริษัท
2.1 ขนาดยอม
50
100
2.2 ขนาดกลาง
รวม
50
100
3. ทุนในการจดทะเบียน
3.1 นอยกวา 5,000,000 บาท
50
100
3.2 มากกวา 5,000,000 บาท
รวม
50
100
จากการศึกษาตารางที่ 2 สถานที่ตั้งของบริษัทสวนใหญตั้งอยูบริเวณตำบลหัวหิน (รอยละ 74) รองลงมา คือ
ตำบลหนองแก (รอยละ 26) ประเภทของบริษัทขนาดยอม (รอยละ 100) และทุนในการจดทะเบียน นอยกวา
5,000,000 บาท (รอยละ 100)
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ตารางที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล
สวนที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
1.1 เพศหญิง
1.2 เพศชาย
2. อายุ

2.1 18-23 ป
2.2 24-29 ป
2.3 30 ปขึ้นไป

จำนวน

รอยละ

รวม

43
7
50

86
14
100

รวม

13
19
18
50

26
38
36
100

3. ระดับการศึกษา
3.1 นอยกวาหรือเทียบเทา ปวช.
2
4
3.2 ปวส.
13
26
3.3 ปริญญาตรี
35
70
รวม
50
100
4. ประสบการณในการทำงาน
4.1 นอยกวา 3 ป
19
38
4.2 3-5 ป
16
32
4.3 มากกวา 5 ป
15
30
รวม
50
100
จากการศึกษาาตารางที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน พบวา เพศหญิง (รอยละ 86)
เพศชาย (รอยละ 14) อายุ 24-29 ป (รอยละ 38) อายุ 30 ปขึ้นไป (รอยละ 36) อายุ 18–23 ป (รอยละ 26)
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 70) ปวส. (รอยละ 26) นอยกวาหรือเทียบเทา ปวช. (รอยละ 4) ประสบการณการ
ทำงานนอยกวา 3 ป (รอยละ 38) 3-5 ป (รอยละ 32) มากกวา 5 ป (รอยละ 30)
ตารางที่ 4 โปรแกรมสำเร็จรูป
สวนที่ 3 โปรแกรมสำเร็จรูป
จำนวน
รอยละ
1. Express
37
74
2. My Account
13
26
รวม
50
100
จากการศึกษาพบวาตารางที่ 4 พบวา บริษัทสวนใหญในอำเภอหัวหินใชโปรแกรม Express (รอยละ 74)
รองลงมา My Account (รอยละ 26)
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ประสิทธิภาพการทำงาน
X S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ดานความนาเชื่อถือ
4.41 0.55
มาก
2. ดานลักษณะการทำงาน
4.53 0.55
มากที่สุด
3. ดานการรักษาความปลอดภัย
4.48 0.61
มากที่สุด
4. ดานขีดความสามารถ
4.56 0.67
มากที่สุด
โดยรวม
4.50 0.60
มากที่สุด
จากการศึกษาตารางที่ 5 พบวา พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพ
การทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) เมื่อพิจารณาแตละดานอยู
ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานขีดความสามารถ ( X = 4.56) ดานลักษณะ
การทำงาน ( X = 4.53) ดานการรักษาความปลอดภัย ( X = 4.48) และดานความนาเชื่อถือ ( X = 4.41)
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานดานความนาเชื่อถือ
ประสิทธิภาพการทำงานดานความนาเชื่อถือ
X S.D. ระดับความคิดเห็น
1. โปรแกรมมีคาความเชื่อมั่นสูง
4.46 0.50
มาก
2. โปรแกรมมีการประมวลผลการดำเนินงานของบริษัท
4.32 0.55
ปานกลาง
3. โปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในบริษัท
4.44 0.61
มาก
โดยรวม
4.41 0.55
มาก
จากการศึกษาตารางที่ 6 พบวา พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีดานความนาเชื่อถือ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
โปรแกรมมีคาความเชื่อมั่นสูง ( X = 4.46) โปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในบริษัท ( X =
4.44) และโปรแกรมมีการประมวลผลการดำเนินงานของบริษัท ( X = 4.32)
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานดานลักษณะการทำงาน
X S.D. ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพการทำงานดานลักษณะการทำงาน
1. โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานเปนที่นาพอใจภายใต
4.54 0.54
มากที่สุด
ขอกำหนดในการทำงาน
2. โปรแกรมมีรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงาย
4.54 0.61
มากที่สุด
3. โปรแกรมมีประสิทธิภาพตอการปรับปรุงแกไขที่อาจเกิดขึ้นใน
4.50 0.50
มากที่สุด
อนาคตได
โดยรวม
4.53 0.55
มากที่สุด
จากการศึกษาตารางที่ 7 พบวา พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีดานลักษณะการทำงาน อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานเปนที่นาพอใจภายใตขอกำหนดในการทำงาน และ
โปรแกรมมีรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงาย ( X = 4.54) โปรแกรมมีประสิทธิภาพตอการปรับปรุงแกไขที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได ( X = 4.50)
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ตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานดานการรักษาความปลอดภัย
ประสิทธิภาพการทำงานดานการรักษาความปลอดภัย
S.D. ระดับความคิดเห็น
X
1. โปรแกรมมีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน
4.48
0.57
มาก
องคกรเปนอยางดี
2. โปรแกรมมีการปองกันความลับของบริษัททั้งภายในและ
4.52
0.57
มากที่สุด
ภายนอก
3. โปรแกรมสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนการเขาระบบของ
4.44
0.67
มาก
บัญชีผูใช
โดยรวม
4.48
0.61
มาก
จากการศึ ก ษาตารางที ่ 8 พบว า พนั ก งานบั ญ ชี ใ นอำเภอหั วหิ น มี ค วามคิ ด เห็ น ด ว ยเกี ่ ย วกับ การมี
ประสิทธิภาพการทำงานดานการรักษาความปลอดภัย อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ดังนี้ โปรแกรมมีการปองกันความลับของบริษัททั้งภายในและภายนอก ( X = 4.52 ) โปรแกรมมีการควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในองคกรเปนอยางดี ( X = 4.48 ) และโปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในบริษัท ( X = 4.44)
ตาราง 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานดานขีดความสามารถ
ประสิทธิภาพการทำงานดานขีดความสามารถ
X S.D. ระดับความคิดเห็น
1. โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานไดอยางรวดเร็ว
4.60 0.60
มาก
2. โปรแกรมสามารถวิเคราะหทิศทางของบริษัทไดวาจะดำเนิน
4.48 0.67
มาก
บริษัทไปในทิศทางใด
3. โปรแกรมสามารถจัดกระบวนการทำงานของบริษัทได
4.60 0.75
มาก
โดยรวม
4.56 0.67
มาก
จากการศึ ก ษาตารางที ่ 9 พบว า พนั ก งานบั ญ ชี ใ นอำเภอหั ว หิ น มี ค วามคิ ด เห็ น ด ว ยเกี ่ ย วกั บ การมี
ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีดานขีดความสามารถ อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานไดอยางรวดเร็ว และโปรแกรมสามารถจัด
กระบวนการทำงานของบริษัทได ( X = 4.60) โปรแกรมสามารถวิเคราะหทิศทางของบริษัทไดวาจะดำเนินบริษัท
ไปในทิศทางใด ( X = 4.48)
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีใน
บริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่บริษัทในอำเภอหัวหินใช พบวา สวนใหญเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
บัญชีอันดับแรก คือ โปรแกรม Express เนื่องจากพนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การทำงานดานความนาเชื่อถือ ไดแก โปรแกรมมีคาความเชื่อมั่นสูง และโปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในบริษัทอยูในระดับมาก โปรแกรมมีการประมวลผลการดำเนินงานของบริษัทอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก
การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีความนาเชื่อถือมากกวาการจัดทำบัญชีดวยมือ ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดไดนอย
กวาการจัดทำบัญชีดวยมือ สอดคลองกับ (ปทมาวดี ดวงดารา, 2558: 1) ไดกลาววา การตัดสินใจในการเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง สถานประกอบการสวนใหญเลือกใชโปรแกรม Express ระบบ
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บัญชียอย (Module) ที่ผูประกอบการกลุมตัวอยางใช คือ (1) ระบบบัญชีเจาหนี้ (2) ระบบบัญชีลูกหนี้ (3) ระบบบัญชี
แยกประเภท
2. พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก ดานขีดความสามารถ ดานลักษณะการทำงาน และดานการรักษา
ความปลอดภัย คือ 1) พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานดานขีด
ความสามารถ ไดแก โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานไดอยางรวดเร็ว โปรแกรมสามารถจัดกระบวนการทำงาน
ของบริษัทได และโปรแกรมสามารถวิเคราะหทิศทางของบริษัทไดวาจะดำเนินบริษัทไปในทิศทางใด อยูในระดับมาก
เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตองแมนยำ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ (สุนิสา รัตนประยูร, 2558: 165) ไดกลาวไววา โปรเเกรมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
กองทุนไดอยางครบถวนในระดับที่นาพอใจ ขอมูลทางการบัญชีสามารถตรวจสอบยอนหลังไดงายขึ้น เพราะขอมูลที่
ตองการอยูในโปรแกรมทั้งหมด ไดเเก ประวัติการกูเงิน การชำระหนี้ หรือการออม คำนวณดอกเบี้ย สรุปผล เเละ
รายงานงบการเงินไดอยางถูกตอง ระบบมีความปลอดภัย มีคณะกรรมการผูจัดทำบัญชีเทานั้นที่มีรหัสผานเขาระบบได
ดังนั้นจึงสรุปวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ คณะกรรมการผูจัดทำบัญชีกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจในการ
จัดทำบัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูปสูงกวาการจัดทำบัญชีดวยมือ 2) พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในดานลักษณะการทำงาน ไดแก โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานเปนที่
นาพอใจภายใตขอกำหนดในการทำงาน โปรแกรมมีรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงาย และโปรแกรมมีประสิทธิภาพตอการ
ปรับ ปรุง แกไ ขที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตไดอยูในระดับ มากที่สุด เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูป ทางการบัญชีมีการ
ประมวลผลการทำงานโดยอั ตโนมัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ (สหเทพ ค่ำสุริยา, 2562: 85) ไดกลาวไววา
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ไดแก ดานความสามารถของระบบ ดานการใชงานระบบ ดานการ
ออกแบบระบบและดานการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาดสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และ 3) พนักงานบัญชีในอำเภอหัวหิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานดานการ
รักษาความปลอดภัย ไดแก โปรแกรมมีการปองกันความลับของบริษัททั้งภายในและภายนอกอยูในระดับมากที่สุด
โปรแกรมมีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในองคกรเปนอยางดี และโปรแกรมสามารถตรวจสอบและ
ยืนยันตัวตนการเขาระบบของบัญชีผูใชอยูในระดับมาก เนื่องจากมีระบบการปองกันการรั่วไหลของขอมูลภายในบริษัท
โดยการกรอกรหัสผานทุกครั้งกอนการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นงลักษณ จิ๋วจู, 2560: 762) ไดกลาวไววา
ดานความปลอดภัยของระบบ จากการประเมิน พบวา ระบบมีการสำรองขอมูลเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย มีขอความ
เตือนในกรณีที่มีขอผิดพลาดในการใชงานคำสั่งที่ซ้ำ หรือผิดพลาดและมีการกำหนดรหัสเขาใชงาน เพื่อปองกันคนที่ไม
เกี่ยวของเขาใจงานโดยไมไดรับอนุญาต
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) เพื่อพัฒนาความรูและขีดความสามารถในมากขึ้น เชน เปลี่ยนจากการเก็บขอมูลภายในอำเภอขยาย
เปนการเก็บขอมูลภายในจังหวัด
(2) เพื่อนำงานวิจัยที่เก็บขอมูลในอำเภอหัวหินไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เก็บขอมูลในอำเภออื่น ๆ
ครั้งตอไป
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีใหมีความหลากหลาย และควรมีการขยายพื้นที่ในการ
จัดเก็บขอมูลใหกวาง เพื่อเปรียบเทียบวามีความแตกตางกันหรือไม ซึ่งอาจทำใหงานวิจัยมีประสิทธิผล และสามารถ
นำไปใชประโยชนได
(2) ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว เปนการสอบถามแบบเชิงลึก
เพื่อใหไดขอมูล และความคิดเห็นที่ครบถวน ละเอียด และชัดเจนมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ไดให
การสนับสนุนทางดานงบประมาณ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิมพปวีณ มะณีวงค อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งทานไดให
คำแนะนำ และขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานวิจัย
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