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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ท�างานและ
การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จ�านวน 400 ฉบับ สถิติที่ใช้
ในการวจิยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวโยงกับโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี โดยกิจการมีปัญหาการใช้งานมาก
ทีส่ดุ คือ ระบบเครอืข่ายและระบบส่งผ่านข้อมลูไม่มีประสทิธภิาพ 2) เมือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ตามลกัษณะส่วนบคุคลทีต่่าง
กันโดยจ�าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน นอก
นั้นจ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์การท�างาน และการฝึกอบรมเรื่องโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูป มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: สภาพและปัญหาการใช้งาน โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี

Abstract
 The purpose of this research was to study and compare the level of opinions about the conditions 
and problems of using accounting software program in Ubon Ratchathani Province. By gender, age, education, 
job title, work experience and training to use accounting software. The research instruments were 400 ques-
tionnaires and the statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test and One way ANOVA. The results revealed that: 1) the conditions and problems of using the account-
ing software program were at a moderate level. The lowest average was technology related to accounting 
software. The most problematic operations of the business were the inefficient network and data transmis-
sion system 2) when comparing different personal characteristics by gender, there was no difference in 
opinions on the conditions and problems of using the accounting software program. Besides, when classified 
by age, education level, working experience and training on accounting software program found the statis-
tically significant different opinions on status and problems of using accounting software programs.
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บทน�า
 สบืเนือ่งจากภาวะทางเศรษฐกจิรวมถงึเทคโนโลยี
ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ภายใต้การแข่งขนัทางธรุกจิทีส่งู 
องค์กรทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ต้องมกีารปรบัตวั เพือ่ให้
สามารถอยู่รอดได้ โดยเริ่มน�าเอาระบบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศใหม่ๆ มาใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร ท้ังในส่วนการ
บรหิารจดัการภายในองค์กร เพิม่การแข่งขนั การหาช่องทาง
จ�าหน่ายใหม่ๆ และช่วยสนบัสนนุข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจได้
เป็นอย่างดี 
 SMEs มีบทบาทส�าคัญเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ เช่นเดียวกับ SMEs ไทย ที่
เป็นธุรกิจขนาดเล็กจ�านวนมาก สร้างงานจ�านวนมาก จาก
ข้อมูลของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ชี้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ของ SMEs ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ขยายตัวในอัตรา 
ร้อยละ 6 มีมูลค่า 1.74 ล้านล้านบาท ท�าให้มีสัดส่วนต่อ 
GDP รวมของประเทศคิดเป็นร้อยละ 42.8 จึงท�าให้เกิด
แนวคดิว่าท�าอย่างไรจงึจะส่งเสรมิให้ธรุกจิการค้าของ SMEs 
ขยายตัวให้มากขึ้นได้
 ดังนั้นแนวความคิดส�าหรับ SMEs รายกลางและ
รายเลก็ มุง่เหน็ถงึความส�าคญัและแนวโน้มของการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินธุรกิจของ SMEs ทั้งเพื่อการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน เพ่ือการลดต้นทนุ 
และเพื่อการขยายตลาดให้กว้างขึ้น
 จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นจังหวัดที่มี SMEs 
จ�านวนมาก การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิยังคงมกีารขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของ
ประชากร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน และการพฒันาในพืน้ทีไ่ด้อย่างเพยีงพอ และยงัส่งผล
ต่อการขยายตัวของอัตราการเจริญเติบโตของสถาน
ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีในการประกอบการ
ธุรกิจนั้น
 เน่ืองจากสถานประกอบการในพืน้ทีส่่วนใหญ่ขาด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
ทางการเงนิ การบรหิารสนิค้าคงคลงั อปุกรณ์ และก�าลงัคน 
จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและการจัดการองค์กรให้เกิด
ความคุ้มค่า แต่ทั้งนี้สถานประกอบการเองก็พยายามที่จะ
ปรบัตวัโดยน�าเอาเทคโนโลยเีข้ามาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิ
งาน
 การจัดท�าบัญชีจะช่วยท�าให้องค์กรทราบผลการ 

ด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดหมุนเวียน ซึ่ง
กระบวนการในการจัดท�าบัญชีเริ่มต้นจากการบันทึก
รายการค้าต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการด�าเนนิธรุกจิ เช่น การลงทนุ 
รายรบั และ รายจ่าย จากนัน้ข้อมูลรายการค้าทีไ่ด้บนัทกึไว้
จะน�ามาจัดท�าเป็นรายงานทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก�าไรขาดทนุ เสนอต่อผูใ้ช้งานทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรต่อไป
 การน�าโปรแกรมส�าเร็จรปูทางการบัญชีมาใชง้าน
ถือเป็นการน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้สะดวก ลดความยุ่งยาก 
ซ�้าซ้อน ลดค่าใช้จ ่ายในการบริหารจัดการอันจะเกิด
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและ
เพิ่มศักยภาพขององค์กร โดยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บญัชถีกูออกแบบให้รองรบัการท�างานในส่วนงานต่างๆ ของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดการ การผลิต การขาย 
การขนส่งกระจายสินค้า การบริหารข้อมูล และการวาง
ระบบและควบคุมด้านบัญชี-การเงิน
 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา
วจิยัสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงที่สถานประกอบการยังไม่สามารถน�าไปสู่
การแก้ไขได้ โดยผลลพัธ์จากการวจิยัน�าไปสูก่ารตดัสนิใจใน
การเลอืกโปรแกรมส�าเรจ็รปูบญัชใีห้เหมาะสมกบัธรุกจิ และ
เป็นแนวทางปรบัปรงุการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบัญชีในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่ว
กับสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บญัชใีนเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�าแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ท�างานและการฝึก
อบรมการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี
 นิยามศัพท์เฉพาะ
  โปรแกรมส�าเร็จรูปบัญชี หมายถึง โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่
บันทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่
เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การ
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ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุปผลรายการ
ค้าออกมาในรูปของงบการเงิน
 สถานประกอบการ หมายถึง ผู ้ประกอบการ
ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท
จ�ากัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้า 
ผลิตสินค้า หรือให้บริการ ที่ก�าหนดลักษณะตามกฎ

กระทรวงอตุสาหกรรม โดยก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและ
มลูค่าสนิทรัพย์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2545 ที่ประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 สภาพและปัญหาการใช้งาน หมายถงึ ผลทีเ่กดิต่อ
เนื่องมาจากการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี ทั้ง
ในทางที่ดีและไม่ดี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีใน
เขตจังหวัดอุบลราชธาน ี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ 
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และการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญช ี
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
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พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่
บันทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้า
ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุปผล
รายการค้าออกมาในรูปของงบการเงิน 

สถานประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการ
ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจขาย
สินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ ที่ก าหนดลักษณะตาม
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม โดยก าหนดจ านวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2545 ที่ประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธาน ี

สภาพและปัญหาการใช้งาน หมายถึง ผลที่
เกิดต่อเนื่องมาจากการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี ทั้งในทางที่ดีและไม่ด ี

 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง เพื่อยืนยัน 

 

 
 
สมมติฐานเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์การท างาน 
6. การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญช ี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Research) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการเก็บข้อมูล
กบักลุม่ตวัอย่างโดยตรง เพือ่ยนืยนัสมมตฐิานเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบัญชีในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประชากร
 ผู้วิจัยก�าหนดประชากรในการวิจัย คือ สถาน
ประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 53,006 
ราย (ส�ามะโนอุตสาหกรรม: 2560) ซ่ึงก�าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยค�านวณจากสูตรการค�านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(Yamane Taro 1973) 
 กลุ่มตัวอย่าง
 ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ด้วย
วิธีสุ ่มตัวอย ่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยขั้นที่ 1 จ�าแนกผู้ประกอบการตามอ�าเภอ
ในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีขัน้ที ่2 ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างตาม
สัดส่วน แล้วสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายในแต่ละอ�าเภอ 
เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรจ�านวน 
400 ราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามนี้ได้สร้างขึ้นโดยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมลูจากต�ารา เอกสาร สิง่พมิพ์ และงานวจิยัทีเ่กีย่ว
กับข้องโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและกรอบ
การวิจัย และระบุป ัจจัยที่ต ้องการศึกษาอ้างอิงจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ข้อมลูทัว่ไปของกจิการ 3) 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชี 4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี โดยใช้
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ค�าถามที่แสดงระดับความคิดเห็นต่อโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชีในแต่ละด้าน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย
ระดับมากที่สุด เห็นด้วยระดับมากที่สุดมาก เห็นด้วยระดับ
ปานกลาง เห็นด้วยระดับน้อย และเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด
 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัด ได้แก่ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามก่อนน�าไป
ใช้จริง (n=30) และข้อมูลท่ีเก็บมาจริงจากสถานประกอบ
การในจงัหวดัอุบลราชธาน ี(n=400) ทัง้นีต้วัแปรทกุตวัมค่ีา
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
มากกว่า 0.7 (Nunnally 1978)
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัใช้การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยด�าเนนิการแจก
แบบสอบถามกับผู้บริหารและบุคลากรด้านบัญชีในสถาน
ประกอบการโดยตนเอง จ�านวน 400 ราย สามารถเก็บได้
ทั้งสิ้นจ�านวน 400 ชุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
 ผู้วิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีและ
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลทั่วไป
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.8) มีอายุ 
30 – 40 ปี (ร้อยละ 28.3) มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรอื
เทียบเท่า (ร้อยละ 63.3) มีต�าแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน (ร้อยละ 27.8) มีประสบการณ์การท�างาน 4-6 
ปี (ร้อยละ 28.5) มีการฝึกอบรมเรื่องโปรแกรมบัญชี
ส�าเร็จรูป (ร้อยละ 52.0)
 2. ข้อมูลทั่วไปของกิจการ
 พบว่า ลักษณะของกิจการส่วนใหญ่มีลักษณะ
กิจการขายปลีก (ร้อยละ 38.3) จ�านวนพนักงานทั้งหมดใน
กิจการ 1-15 คน (ร้อยละ 46.0) มูลค่าทรัพย์สินถาวรของ
กิจการโดยประมาณ ไม่เกิน 50 ล้านบาท (ร้อยละ 48.0) มี
การน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในส่วนงาน
บัญชี มีการน�ามาใช้ (ร้อยละ 64.8) เหตุผลใดที่กิจการยังไม่
น�าโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในกิจการ ขาด
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชี 
(ร้อยละ 26.0) และกิจการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีของบริษัท EXPRESS (ร้อยละ 35.0) โดยใช้ระบบงาน
ส่วนใหญ่คือ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (ร้อยละ 90)

 3. ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหา
การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี
 สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบญัช ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ =2.54) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความส�าคัญอยู่ในระดับปาน
กลางทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล�าดับแรก คือด้านนโยบายและการสนับสนุนของ 
ผู้บริหาร (x̄ =2.58) ด้านความสามารถในการเสนอรายงาน
ทางการเงิน (x̄ =2.55) ด้านการควบคุมภายในและรักษา
ความปลอดภยัของข้อมลู (x̄ =2.53) ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ 
คอื ด้านเทคโนโลยทีีเ่กีย่วโยงกบัโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชี (x̄ =2.50) หากพิจารณารายด้านได้ดังนี้
 ปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบัญชี
ด้านความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีความส�าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 
3 ข้อ อยูใ่นระดบัน้อย 2 ข้อ โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมาก
ไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก คือ การผ่านบัญชีจากแฟ้มรายการ
ค้าไปปรับปรุงยอดของบัญชีในแฟ้มหลักใช้เวลานาน 
อาจเกิดสญูหายและท�าลาย (x̄ =2.63) มคีวามยุง่ยากในการ
การป้อน แก้ไขรายการค้าจ�านวนมากและไม่สามารถตรวจ
ทานรายการค้าก่อนการผ่านบัญชี (x̄ =2.61) ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ข้อมูลบนแบบฟอร์มหรือเอกสารได้ 
(x̄ =2.61) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุดคือ ไม่มีการควบคุมการ
สร้างแฟ้มหลกั การเพิม่ ลด และเปลีย่นแปลงข้อมลูในแฟ้ม
หลัก (x̄ =2.38)
 ปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบัญชี
ด้านนโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหารในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (x̄ =2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรกผู้บริหารไม่ได้ให้การ
สนับสนุนในการเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชีอย่างสม�่าเสมอ (x̄ =2.63) ผู ้บริหารไม่มี
นโยบายสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใชง้าน
ของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี เช่น บาร์โค้ด (x̄ = 
2.61) ผูบ้รหิารไม่ได้เหน็ถงึความส�าคญัในการให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบญัช ี(x̄ =2.55) ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุคอื ผูบ้รหิาร
ไม่สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (x̄ =2.51)
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 ปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบัญชี
ด้านการควบคมุภายในและรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ มคีวามส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ข้อ อยู่ใน
ระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล�าดับแรก คือ ไม่มีระบบการตรวจสอบการคีย์ข้อมูล เช่น 
หากผู้ใช้คีย์ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องจะมีข้อความหรือสัญญาณ
เตือนแสดงให้ผู้ใช้เห็นทางหน้าจอ (x̄ =2.68) ไม่มีระบบ
ส�ารองข้อมูลเพื่อช่วยลดโอกาสและป้องกันการสูญเสีย
ข้อมลู (x̄=2.61) ไม่มรีะบบตรวจสอบหรอือนมุตัโิดยหวัหน้า
งานผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ =2.55) ไม่
สามารถตรวจสอบร่องรอยการแก้ไขข้อมูลได้ เช่น รหัส 
ผู้แก้ไข รายละเอียด วัน เวลา ที่ท�าการแก้ไข (x̄ =2.35)
 ปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการด้าน
ความสามารถในการเสนอรายงานทางการเงินในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
มีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 
2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ
แรก คือ จัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการล่าช้าไม่ถูก
ต้องครบถ้วน (x̄ =2.86) ไม่สามารถสร้างงบการเงินหรือ
แก้ไขโครงสร้างรายงานทางการเงินหรือรายงานทางการ
บญัชทีีม่อียูแ่ล้ว (x̄ =2.67) ไม่สามารถพมิพ์รายงานทางการ
เงนิบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ และส่งข้อมลูไปยงัโปรแกรมอืน่
ได้ เช่น MS Excel หรือ Word เป็นต้น (x̄ =2.57) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต�า่ที่สุดคือ ไม่สามารถจัดท�ารายงานทางการเงินใน
รปูแบบรายงานทีร่องรบัการน�าเสนอต่อผูใ้ช้ภายในและผูใ้ช้
ภายนอก เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น ได้ครบถ้วน (x̄ =2.31)
 ปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการด้าน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วโยงกบัโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชใีน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ =2.50) เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อ มีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ อยู่ใน
ระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล�าดับแรก คือ ไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีที่เพียงพอ (x̄ =2.62) ไม่สามารถประกอบธุรกรรมบน
เว็บและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (x̄ =2.51) ไม่สามารถ
ท�างานบนระบบแม่ข่าย-ลกูข่ายได้ (x̄ =2.49) ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่
ต�่าที่สุดคือ ระบบเครือข่ายและระบบส่งผ่านข้อมูลไม่มี
ประสิทธิภาพ (x̄ =2.39)
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงานประสบการณ์การ

ท�างาน และการฝึกอบรมเรือ่งโปรแกรมบญัชสี�าเรจ็รปู มผีล
ต่อสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีแตกต่างกัน
  4.1 ลกัษณะส่วนบคุคลทีม่เีพศต่างกนั มคีวาม
เหน็เกีย่วกบัสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปู
ทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน
  4.2 ลักษณะส่วนบคุคลท่ีมอีายตุ่างกนั มคีวาม
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวโยงกับโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน
  4.3 ลักษณะส่วนบุคคลที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการเสนอ
รายงานทางการเงินแตกต่างกัน
  4.4 ลักษณะส่วนบุคคลที่มีต�าแหน่งงานต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการเสนอ
รายงานทางการเงินแตกต่างกัน
  4.5 ลักษณะส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์การ
ท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัด้านความสามารถพืน้
ฐานของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการควบคุม
ภายในและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้านความ
สามารถในการเสนอรายงานทางการเงิน ด้านเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวโยงกับโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน
  4.6 ลักษณะส่วนบุคคลที่มีการฝึกอบรมเรื่อง
โปรแกรมบญัชสี�าเรจ็รปูต่างกนั มคีวามคดิเหน็เก่ียวกบัด้าน
นโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวโยงกับโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ต�า่กว่า 30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรีหรอืเทยีบเท่า โดย
ส่วนใหญ่มีต�าแหน่งงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน 
มีประสบการณ์ในการท�างาน 1-3 ปี เคยได้รับการฝึกอบรม
เรื่องโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปในระดับปานกลาง 
 กิจการส่วนใหญ่เป็นประเภทค้าปลีก มีจ�านวน
พนักงาน 1-15 คน มูลค่าทรัพย์สินถาวรของกิจการโดย
ประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีการน�าโปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบญัชมีาใช้ในส่วนงานบญัช ีหากกจิการไม่มี
การน�าโปรแกรมส�าเร็จรปูทางการบญัชมีาใช้ในกิจการ แล้ว
มีแนวโน้มน�ามาใช้ในอนาคต หากยังไม่น�าโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในกิจการเหตุผลคือ เสียค่าใช้
จ่ายสูง โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีที่กิจการใช้งานอยู่
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ในปัจจบุนัมากทีสุ่ดคอื EXPRESS โดยน�ามาใช้งานในระบบ
บัญชีแยกประเภทมากที่สุด 
 ในส่วนของระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพและ
ปัญหาจากการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีในภาพ
รวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ 
 ด้านนโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหารใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ผู้บริหารไม่ได้
ให้การสนับสนุนในการเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบญัชอีย่างสม�า่เสมอ ผูบ้รหิารไม่มนีโยบาย
สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใช้งานของ
โปรแกรมส�าเร็จรปูทางการบัญช ีเช่น บาร์โค้ด และผูบ้ริหาร
ไม่ได้เหน็ถงึความส�าคญัในการให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ ผู้บริหารไม่สนับสนุนงบประมาณด้าน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ด้านความสามารถในการเสนอรายงานทางการ
เงินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ อยู่ในระดับ
น้อย 2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล�าดับแรก คือ จัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการล่าช้า
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถสร้างงบการเงินหรือแก้ไข
โครงสร้างรายงานทางการเงนิหรอืรายงานทางการบญัชทีีม่ี
อยู่แล้ว ไม่สามารถพิมพ์รายงานทางการเงินบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นได้ เช่น 
MS Excel หรือWord เป็นต้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ 
ไม่สามารถจัดท�ารายงานทางการเงินในรูปแบบรายงานที่
รองรับการน�าเสนอต่อผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอก เช่น 
กรมสรรพากร เป็นต้น ได้ครบถ้วน
 ด้านความสามารถพืน้ฐานของโปรแกรมส�าเรจ็รปู
ทางการบญัชใีนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ มีความส�าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 3 ข้อ อยู่
ในระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล�าดับแรก คือ การผ่านบัญชีจากแฟ้มรายการค้าไป
ปรับปรุงยอดของบัญชีในแฟ้มหลักใช้เวลานาน อาจเกิด
สูญหายและท�าลาย มีความยุ่งยากในการการป้อน แก้ไข
รายการค้าจ�านวนมากและไม่สามารถตรวจทานรายการค้า
ก่อนการผ่านบัญชี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ข้อมูล
บนแบบฟอร์มหรอืเอกสารได้ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุคอื ไม่มี

การควบคมุการสร้างแฟ้มหลกั การเพิม่ ลด และเปลีย่นแปลง
ข้อมูลในแฟ้มหลัก
 ด้านการควบคมุภายในและรกัษาความปลอดภยั
ของข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ มคีวามส�าคัญอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ข้อ อยูใ่น
ระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล�าดับแรก คือ ไม่มีระบบการตรวจสอบการคีย์ข้อมูล เช่น 
หากผู้ใช้คีย์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะมีข้อความหรือสัญญาณ
เตือนแสดงให้ผู้ใช้เห็นทางหน้าจอ ไม่มีระบบส�ารองข้อมูล
เพื่อช่วยลดโอกาสและป้องกันการสูญเสียข้อมูล ไม่มีระบบ
ตรวจสอบหรอือนมัุตโิดยหวัหน้างานผ่านโปรแกรมส�าเรจ็รปู
ทางการบัญชี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ ไม่สามารถตรวจ
สอบร่องรอยการแก้ไขข้อมลูได้ เช่น รหสัผู้แก้ไข รายละเอยีด 
วัน เวลา ที่ท�าการแก้ไข
 ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวโยงกับโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบญัชใีนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ มคีวามส�าคัญอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ข้อ อยูใ่น
ระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล�าดับแรก คือ ไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บญัชทีีเ่พยีงพอไม่สามารถประกอบธรุกรรมบนเวบ็และการ
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ ไม่สามารถท�างานบนระบบแม่ข่าย-
ลูกข่ายได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ ระบบเครือข่ายและ
ระบบส่งผ่านข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ
 ในส่วนของการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา 
ต�าแหน่งงาน การฝึกอบรมเรือ่งโปรแกรมบญัชสี�าเรจ็รปูและ
ประสบการณ์การท�างานกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบ
จากการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการใช ้งาน
โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชีในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. บุคลากรด้านบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาจากการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชี
ในภาพรวม ในด้านนโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหาร 
ด้านความสามารถในการเสนอรายงานทางการเงิน ด้าน
ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี 
ด้านการควบคมุภายในและรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู 
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และด้านเทคโนโลยทีีเ่ก่ียวโยงกบัโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชี อยู่ในระดับปานกลาง
 เนื่องจากในปัจจุบัน SMEs ได้มีการน�าโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในองค์กรมากขึ้น เพ่ือช่วยใน
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ออกรายงานทางการเงิน 
ช่วยลดเวลาและเกดิความสะดวกในการท�างานมากขึน้ ทัง้นี้ 
SMEs เองยงัเลง็เหน็ความส�าคญัของการควบคมุภายในและ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพราะข้อมูลถือเป็น
ทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ (2560) กล่าวว่า โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบญัชี คอื ซอฟแวร์เชงิพาณชิย์ประเภทหนึง่
ที่วางขายในตลาดซอฟแวร์ ถูกพัฒนาขึ้นใช้เฉพาะงานด้าน
การบัญชี เพื่อบันทึก ประมวลผล สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล
ทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถออกรายงาน
ทางการเงินและรายงานทางการบริหารได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ท้ังน้ีจะต้องเน้นการควบคุมทางการบัญชี
ในส่วนของการควบคุมเฉพาะระบบ และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุวรรณี รุ ่งจตุรงค์ (2551) พบว่า กิจการน�า
โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชเีข้ามาสนบัสนบัการท�างาน
ของ SMEs ในเรื่องการรวบรวม ประมวลผล สรุปและน�า
เสนอข้อมูลมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mazi-
yar Ghasemi at all (2011) โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีเป็นเครื่องมือของนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจในการ
ท�างานและตัดสินใจ โดยช่วยให้การน�าเข้าข้อมูลโดย
อัตโนมัติ การตรวจสอบการน�าเข้าข้อมูลที่ผิดพลาด การ
ประมวลผลที่ถูกต้องและยังสามารถส่งออกรายงานในรูป
แบบท่ีหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ภายในและ
ภายนอกองค์กร
 2. สภาพปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวโยงกับโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบญัชใีนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตทุีเ่ป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากการด�าเนินงานขององค์กรต่างๆใน
ปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์เข้ามามีบทบาท
อยู่มาก แตกต่างจากอดีตที่อาศัยเพียงการเก็บข้อมูลบน
กระดาษ มีการท�าธุรกรรมบนเว็บและ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ 
ทั้งนี้ ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบ
เครือข่ายและส่งผ่านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นก่อนที่
องค์กรจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อ โปรแกรมส�าเร็จรูทางการ
บัญชีนั้น ควรมีการศึกษาคุณสมบัติหรือความสามารถของ
โปรแกรมให้ดีเสียก่อน ว่าตรงกับความต้องการองค์กรหรือ

ไม่ ซึ่งหากมีการศึกษาแล้วจะช่วยให้การเลือกซื้อโปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบญัชมีคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการใช้
งาน ทัง้ยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลาในการดแูลรกัษา
อกีด้วย พร้อมทัง้ควรศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณ์ประไพ มหานาม และ
บษุบา อารย์ี (2558) ได้ศกึษาเรือ่งปัญหาในการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชขีองวสิาหกจิขนาดและขนาดย่อมใน
เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กิจการที่มีการใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีในการบันทึกและจัดท�า
รายงานทางการเงิน พบปัญหาในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบญัช ีจ�าแนกตามปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์ทางการบัญชี ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้าน
บคุลากรไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบการท�างานของโปรแกรม 
ด้านฮาร์ดแวร์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และปัญหาในเรื่อง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องล้าสมัย ไม่มี
คุณภาพ มีจ�านวน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และด้านข้อมูล
มีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู ้มีอ�านาจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา 
วงศ์์สิทธิ์ (2543) ได้ศึกษาเรื่องการใช้้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
SAP ของธนาคารออมสิน สาขาในเขตภาค 5 พบว่า ปัญหา
ที่พบมากที่สุด คือ ความล่าช้าและการล้มเหลวของระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Network) นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอย่าง
เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบและ
ไม่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูป SAP ท�างานได้ช้าไม่ทันเวลา มีขั้นตอนการปฏิบัติ
งานที่ยุ่งยากซับซ้อน มักเกิดปัญหาในการท�างานบ่อยครั้ง 
ปัญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาที่ระบบ 
คู่มือการใช้้งานอ่านเข้าใจยากไม่มีรายการช่วยเหลือ (Help 
Menu) ในตัวระบบ และปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์มีขีดความสามารถน้อยจ�านวนไม่เพียงพอต่อการ
ใช้้งาน
 3. สภาพปัญหาการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการด้านความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบญัชใีนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตทุีเ่ป็น
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากมีความยุ่งยากในการป้อน แก้ไข
รายการค้า ไม่สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลง เพิม่ ลด ข้อมลูบน
ฟอร์มหรือเอกสารได้ การผ่านบัญชีใช้เวลานาน เกิดความ
สูญหายและท�าลายได้ง่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรยีนนัท์ วรรณเมธ ี(2558) พบว่า ปัญหาและอปุสรรคด้าน
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การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีคือ เมื่อพบข้อ
ผิดพลาดจะแก้ไขข้อมูลสามารถท�าได้ และการแสดงผล
รายงานทางบัญชีใช้เวลามาก และการสับเปล่ียนระหว่าง
การลงรายการกบัการดผูลจากบญัชแียกประเภทและระบบ
ต่างๆ ใช้เวลามากเช่นกัน และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
พรพรรณ วรรณธนะชัย (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาของ
ธรุกจิในจงัหวดัล�าปางจากการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชี พบว่า ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางการบัญชี คือ ด้านวิธีการผ่านรายการ หลักฐานการ
ตรวจสอบ ความครบถ้วนของบัญชีแยกประเภทและสมุด
รายวัน ความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูล การควบคุมภายใน 
ความสามารถในการจดัท�ารายงาน คูม่อืการปฏบัิตงิาน การ
ฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษา และความง่ายและความคล่อง
ตัวในการใช้งาน แต่ถ้ามองในมุมของปัญหาตามองค์
ประกอบของระบบสารสนเทศ จะพบปัญหาด้านบุคลากร 
ระเบียบคู่มือปฏิบัติงาน ข้อมูล และปัญหาด้านราคาของ
โปรแกรมที่ค่อนข้างสูง
 4. ด้านนโยบายและการสนบัสนนุของผูบ้รหิารใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากผูบ้รหิารไม่ได้ให้การสนบัสนนุในการเข้ารบัการอบรม
การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีอย่างสม�่าเสมอ ไม่
สนับสนุนในเรื่องการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชี
 ดังนั้นผู้บริหารควรให้การสนับสนุนพนักงานใน
การเข้าร่วมอบรมและสรรหาโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีเพื่อให้เข้ากับการท�างานของธุรกิจ พลพธู ปียวรรณ 
และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัช ีหมายถงึ โปรแกรมทีบ่นัทกึ 
ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้น
ของกิจการ การบันทึกมักเกี่ยวข้องกับการลงบัญชีในสมุด
รายวนั การผ่านบญัชไีปสมดุบญัชีแยกประเภท และสรปุผล
รายการค้าในงบการเงินต่างๆ ผลผลิตอาจได้แก่ เอกสาร
เบื้องต้น เช่น ใบเรียกเก็บเงิน งบการเงิน หรือรายงานต่างๆ 
โปรแกรมทางการบัญชีนั้นเป็นสินค้าที่ถูกแยกออกเป็น
ระบบย่อยหรือส่วนจ�าเพาะ เช่น ระบบสมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป ระบบควบคุม ลูกหนี้ ระบบควบคุมสินค้าคง
เหลือ ระบบจัดซื้อ ระบบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอโณทัย ม่วงทิพย์ (2551) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม กรณีศึกษากิจการค้าส่งในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชี 
มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสามารถในการ
เชือ่มโยงกบัระบบงานทีม่อียูเ่ดมิโดยไม่ขดัข้อง ส�าหรบัปัจจยั
ด้านส่งเสริมการขายคือ การให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
หลังจากติดตั้งระบบ และความต้องการใช้งานนั้นมีความ
สมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีโดยกิจการที่มีความต้องการใช้งานเฉพาะส่วนงาน
บัญชีจะเลือกซื้อโปรแกรมฯ ที่พัฒนาโดยธุรกิจใน
ประเทศไทย และกิจการที่มีความต้องการใช้งานเพ่ือการ
บรหิารงานทัง้องค์กรจะเลือกซ้ือโปรแกรมฯทีพ่ฒันาจากต่าง
ประเทศ
 5. ด ้านการควบคุมภายในและรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางสาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ไม่มีระบบการตรวจสอบการ
คีย์ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้คีย์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะมีข้อความ
หรือสัญญาณเตือนแสดงให้ผู ้ใช้เห็นทางหน้าจอ เพราะ
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีมีความความถูกต้องของ
ข้อมูลมากน้อยแค่ไหน เป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องตรวจสอบ 
เพราะถ้าตวัเลขในรายงานไม่ถกูต้องการใช้โปรแกรมกจ็ะไม่
เกิดประโยชน์ใดๆ และควรได้รับการตรวจสอบจากการ
ทดลองใช้งานจรงิเท่านัน้ รวมทัง้ไม่สามารถก�าหนดสทิธิก์าร
ใช้งานในระดับเมนงูานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ การ
ไม่มีระบบส�ารองข้อมูล และไม่สามารถตรวจสอบร่องรอย
การแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษวรางค์ 
ญาณคะวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พงึพอใจในการประยกุต์ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชี 
กรณีศึกษากรรมการอาชีวศึกษา ระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลในการแก้ไขตามสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นมีความส�าคัญ ผู้ใช้
งานต้องสามารถก�าหนดสทิธิใ์นการเข้าถงึข้อมลูได้แตกต่าง
กันในหลายระดับ เพื่อให้ทราบว่ามีผู้แปลกปลอมเข้าไป
แก้ไขและระบชุือ่ผูแ้ก้ไขได้ และต้องท�าการส�ารองข้อมลูทกุ
ครั้ง เพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 6. ด้านความสามารถในการเสนอรายงานทางการ
เงนิในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนีอ้าจ
เนือ่งมาจากโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชีมคีวามแม่นย�า
ในการประมวลผลเพือ่จดัท�ารายงานทางการเงนิ แต่อาจจะ
ไม่สามารถรองรับรายงานได้หลากหลายรูปแบบตามความ
ต้องการของผูใ้ช้งาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของบรรณภพ 
มือคม (2558) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการใช้งาน
โปรแกรมส�าเรจ็รูปทางการบญัชสี�าหรับนติบิคุคลในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีมีระดับ
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ความสามารถพื้นฐานในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ความแม่นย�าในการประเมินผล ความแม่นย�าในการพิมพ์
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และก�าหนดรหัสผู้ใช้งาน
และสทิธิก์ารใช้งาน ส�าหรบัด้านปัญหาการใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ปัญหาการ
ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจและความช�านาญในการ
ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระเบียบและคู่มือการ
ปฏบิตังิาน และราคาของโปรแกรม ทัง้นีย้งัพบว่า นติบิคุคล
ที่เลือกใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีเนื่องจาก ง่ายต่อ
การใช้งาน ความยดืหยุน่ในการเสนองบการเงินและรายงาน
ทางการบญัชอีืน่ๆ ความสามารถในการการท�างานบนระบบ
เครือข่ายได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณ์ประไพ 
มหานาม และบุษบา อารีย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัญหา 
ในการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูปทางการบญัชขีองวสิาหกจิขนาด
และขนาดย่อมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
กิจการที่มีการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีในการ
บันทึกและจัดท�ารายงานทางการเงิน ปัญหาในการใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี จ�าแนกตามปัจจัยที่มีผล
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของซอฟต์แวร์ทางการบญัชี 
ทั้ง 8 ด้าน โดยกิจการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทั้งในด้านวิธีการ
ผ่านรายการ ด้านหลักฐานการตรวจสอบ ด้านความครบ
ถ้วนของบัญชีแยกประเภทและสมุดรายวัน ด้านความ
สมัพนัธ์เชือ่มโยงของข้อมลูในโมดลูของระบบบญัช ีด้านการ
ควบคมุภายใน ด้านความ สามารถในการจดัท�ารายงาน ด้าน
คู่มือการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม และด้านความง่าย
และความคล่องตวัในการใช้งาน แต่กลบัพบปัญหาอืน่ๆ เช่น 
ด้านบุคลากรไม่มีความรู ้เกี่ยวกับระบบการท�างานของ
โปรแกรม ด้านฮาร์ดแวร์หรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์ และปัญหา
ในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องล้าสมัย 
ไม่มคีณุภาพ มจี�านวนไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน และส�าหรบั
ด้านข้อมูลมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจ
 7. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านบคุคล คอื อายุ 
ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน การฝึกอบรมเรื่องโปรแกรม
บญัชสี�าเรจ็รปูและประสบการณ์การท�างานกบัความคดิเหน็
เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชีแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร 
ลิขิตวงศ์ขจร และไพลิน ตรงเมธีรัตน์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจต่อการใช้ซอฟแวร์ทางการบญัชี
ของหน่วยธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาของผูบ้รหิารไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใช้ซอฟแวร์

ทางการบัญชี อาจเนื่องมาจากผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานมี
ความเห็นที่ไม่เหมือนกันเพราะมุมมองท่ีแตกต่างกันในแง่
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบญัชใีนเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีผูศ้กึษามี
ข้อเสนอแนะดังนี้
 1. นักบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้ง
สามารถประยกุต์ใช้เกีย่วกบัโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชี
เป็นอย่างดี ได้แก่ 
 ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมลู ซึง่รวมถงึการตัง้ค่าระบบเบือ้งต้นให้มคีวามปลอดภยั
และการเก็บหลักฐานในโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี 
เพือ่ตรวจสอบความเก่ียวเนือ่งของรายการค้าได้อย่างแม่นย�า 
หากเกิดกรณีผิดปกติสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้อย่าง
ทันกาล
 ด้านความสามารถในการจัดท�ารายงาน ผูท้�าบญัชี
สามารถใช้ข้อมลูจากรายงานในโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีมาช่วยในการตัดสินใจและสามารถออกแบบรายงาน
จากฟังก์ชัน่ในโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชไีด้ตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจที่แม่นย�าขึ้น
 2. นักบัญชีควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ
สามารถในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้าใจการท�างานของ
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีเป็นอย่างดีมากกว่าที่จะ
เป็นผู้ใช้ที่ดีเพียงอย่างเดียว
 3. ผู้ประกอบการ ควรคัดเลือกนักบัญชีที่มีความ
รู ้ความเข้าใจในโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีและ
สามารถประยกุต์ใช้ในงานบัญชอีย่างมปีระสทิธิภาพ พร้อม
ทัง้สนบัสนนุให้นกับญัชไีปฝึกอบรมเกีย่วกบัการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีอย่างสม�า่เสมอ
 4. ผู้ประกอบการควรสนับสนุนงบประมาณด้าน
การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่าย
ที่ทันสมัย รวดเร็ว เพื่อให้งานด้านบัญชีมีความรวดเร็ว ถูก
ต้อง แม่นย�ามากยิ่งขึ้น
 5. ผู้ประกอบการ ต้องตระหนักถึงการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยอันดับ
แรก คอื ต้องเลอืกโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชทีีม่รีะบบ
การควบคุมภายในที่ดี ต่อมาต้องสอบทานว่าโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้งานมีการตั้งค่าระบบเพื่อให้เกิด



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 14(1): มกราคม-เมษายน 2562138

การควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
หลัก ตั้งแต่การสร้าง ลด และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้ม
ข้อมูลหลัก และสามารถตรวจสอบร่องรอยการแก้ไขข้อมูล
ได้
 6. ผู ้ประกอบการ ควรส ่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการ
บัญชีอย่างสม�า่เสมอ เช่น การอบรมการใช้งาน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
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