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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้

งานซอฟแวรท์างการบญัช	ีและเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบตอ่การใชง้าน

ซอฟแวร์ทางการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำาแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ตำาแหน่ง

งาน	ประสบการณ์ทำางาน	และการฝึกอบรมการใช้งาน	ใช้กลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม	จำานวน	430	ฉบับผู้วิจัยกำาหนดสถิติ

กำาหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

การทดสอบท	ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว	(One-Way	ANOVA)	จากผลการวจิยั	พบวา่

1)	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	ซึ่งในด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ	ด้านการประมวลผลข้อมูล	โดยกิจการมีผลกระทบในเรื่อง

การประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีได้ถูกต้อง	 แม่นยำา	 2)	 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตามลักษณะ

สว่นบคุคลท่ีตา่งกัน	โดยจำาแนกตามเพศ	อายรุะดับการศกึษาตำาแหนง่งานประสบการณก์ารทำางานการ

ฝกึอบรม	เรือ่งซอฟตแ์วรท์างการบญัช	ีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบจากการใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู

ทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้นผู้บริหารและผู้ทำาบัญชีควรให้ความสำาคัญกับการประมวลผลของ

ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีเพื่อจะได้สารสนเทศที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	และทันต่อการตัดสินใจ

คำาสำาคัญ
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Abstract

	 This	research	aimed	to	investigate	and	to	compare	the	level	of	opinion	on	the	

factor	effects	of	using	accounting	software	and	to	study	and	to	compare	the	level	of	

opinion	about	the	impact	on	the	use	of	accounting	software	in	the	Northeast	Region	

classified	by	gender,	age,	education,	job	title,	work	experience	and	training	to	use	

accounting	software.	The	research	instruments	were	430	questionnaires	and	the	statistics

used	 in	this	 research	were	frequency,	percentage,	mean,	Standard	Deviation,	t-test	

and	One	way	ANOVA.	The	research	findings	revealed	that	1)	an	overview	of	the	level	

of	opinion	on	the	impact	of	accounting	software	usage,	overall	result	was	at	a	high	

level.	The	lowest	level	was	an	ability	of	report	preparation.	Business	data	processing

was	accurate.	2)	The	comparison	on	the	personal	 individual	 including	gender,	age,	

education,	work	position,	work	experience	showed	that	there	was	no	significantly	

difference	on	the	impact	of	accounting	software	program	usage.Therefore,	executives	

and	accountants	should	pay	attention	 to	 the	processing	of	accounting	software	 in	

order	to	obtain	accurate,	complete,	reliable	and	timely	information.
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ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

	 ปัจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั่วโลก	 รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ภายใตก้ารแขง่ขนัทางธุรกจิ	องคก์รสามารถประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศสำาหรบังานดา้นตา่ง	ๆ 	ภายใน

องค์กรได้อย่างมากมาย		เพื่อให้สามารถแข่งขันได้		การทำางานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น	

เพื่อประโยชน์ในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กร	 เพ่ิมการแข่งขัน	 การหาช่องทางจำาหน่ายใหม่ๆ	

และช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี	

	 การขับเคลื่อน	SMEs	ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงาน	การ

กระจายได้และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีดีสามารถเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง

ได้	ดังนั้นการส่งเสริม	SMEs	ให้มีประสิทธิภาพ	การดำาเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน	การสร้าง

กลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นให้	SMEs	สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่าง

มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งที่จำาเป็น	จากข้อมูลของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(สสว.)	ชีว้า่	ดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(SMEs)	ไตรมาส	2	

คา่ความดชันีความเชือ่ม่ันอยูท่ี่ระดบั	48.4	ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาสแรก	เปน็ผลมาจากองค์ประกอบ

ด้านกำาไร	การลงทุนและยอดจำาหน่ายเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะด้านกำาไรและยอดจำาหน่ายเป็นหลัก	 จึงเป็น

เหตผุลว่าการสนับสนนุ	SMEs	ให้มศีักยภาพที่เขม้แข็งในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมขั้นสูงเพือ่การ

บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้	การลดต้นทนุ	และการขยายตลาดใหก้วา้งข้ึนจะสง่ผลตอ่การ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศได้

	 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของ	SMEs	ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืยงัคงมกีาร

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	มีโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการดำาเนินธุรกิจที่สามารถรองรับการ

เจริญเติบโตของประชากร		การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม		การค้า		การลงทุน		และการพัฒนา

ในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ	และยงัสง่ผลต่อการขยายตัวของอตัราการเจริญเตบิโตของผูป้ระกอบการ	SMEs	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาก	

	 ปัจจุบันผู้ประกอบการ	 SMEs	 สร้างกลยุทธ์ขององค์กร	 ค้นหาโอกาสสำาหรับแนวทางใหม่ๆ	

ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่คู่แข่งกำาลังทำาอยู่	รักษาสถานภาพของกิจการที่ทำาได้ดีให้คงอยู่ต่อไป	นอกจากนี้

ผูป้ระกอบการอาจตอ้งเปลีย่นแปลงกลยทุธข์ององค์กรโดยเลอืกกลยทุธใ์หม	่ๆ 	ทีม่อียู	่พรอ้มท้ังพจิารณาถึง

การนำาเทคโนโลยมีาเปน็กลยทุธข์ององค์กร	อาจกลา่วได้วา่เทคโนโลยสีารสนเทศและกลยทุธน์ัน้เป็นสิง่ท่ี

เก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั	ความสำาคญัและความทา้ทายการบรหิารในชว่ง	10	ปขีา้งหนา้คอื	การผสมผสาน

ธุรกิจกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน	(นิตยา	วงศ์ภินันท์วัฒนา,	2555)
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	 สำาหรบังานดา้นบญัชแีละการเงนิ	อเุทน	เลานำาทา	(2561)	กลา่ววา่	การนำาซอฟตแ์วรท์างการ

บัญชีมาใช้งานถือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร	สนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ของนักบัญชี	 เนื่องจากซอฟต์แวร์ทางการบัญชีมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีและ

การเงินได้รวดเร็ว	 ช่วยในการวางแผนบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เสนอรายงานเก่ียวกับ

รายการค้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขององค์กร	

ซึ่งซอฟต์แวร์ทางการบัญชีนั้นถูกพัฒนาให้รองรับงานด้านเอกสาร	การทำาบัญชี		ของระบบการทำางาน

ในสว่นงานตา่งๆ	ขององคก์ร	ไมว่า่จะเปน็	ระบบการบรหิารคลงัสนิคา้	ระบบซือ้	ระบบขาย	ระบบบญัชี

แยกประเภทเป็นต้น

	 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย	ผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงาน

บญัชขีองธรุกจิ	SMEs	ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	เพือ่ใหท้ราบถงึผลกระทบจากการใชซ้อฟตแ์วร์

ในงานบัญชี	ผลลัพธ์จากการวิจัยนำาไปสู่การตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมสำาเร็จรูปบัญชีให้เหมาะสม

กับธุรกิจ	และเป็นแนวทางปรับปรุงการใช้งานซอฟต์แวร์ในงานบัญชีได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	ศกึษาระดบัความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบต่อการใชง้านซอฟแวรท์างการบัญชใีนเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 2.	 ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้งานซอฟแวร์ทางการ

บญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจำาแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	ตำาแหนง่งาน	ประสบการณ์

ทำางานและการฝึกอบรมเรื่องซอฟต์แวร์ทางการบัญชี

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.	เพศ
2.	อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.	ตำาแหน่งงาน
5.	ประสบการณ์การทำางาน
6.	การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสำาเร็จรูป
ทางการบัญชี

ระดับความคิดเห็นที่มีผลกระทบ
ต่อการใช้งานซอฟแวร์ทางการบัญชี
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 (Survey	 Research)	 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง	

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของธุรกิจ	

SMEs	ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	กำาหนดประชากรในการศกึษา	คอื	ผูป้ระกอบการ	SMEs	ในเขต

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งจากระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ	SMEs	มีจำานวนทั้งสิ้น	714,716	

ราย	(สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	2558)	ผู้วิจัยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษา	ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	โดยขั้นที่	1	จำาแนก

ผู้ประกอบการตามจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ข้ันท่ี	 2	 กำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน	

แลว้สุม่ตวัอยา่งโดยวธีิสุม่อยา่งงา่ยในแตล่ะจงัหวดั	เพือ่ใหไ้ด้ขนาดตวัอยา่งทีเ่ปน็ตวัแทนของประชากร

จำานวน	430	ราย	ซึง่กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยคำานวณจากสตูรการคำานวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง

ของ	Yamane’s	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	แบบสอบถามนีไ้ด้สรา้งขึน้โดยการศกึษา

คน้ควา้ขอ้มลูจากตำารา	เอกสาร	สิง่พมิพ	์และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัขอ้งโดยเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงคใ์นการ

วิจยัและกรอบการวจิยั	และระบปุจัจยัทีต่อ้งการศกึษาอา้งอิงจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งแบบสอบถาม

แบ่งเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	2)	ข้อมูลทั่วไปของกิจการ	3)	ความคิด

เหน็เกีย่วกับผลกระทบจากการใชซ้อฟต์แวรท์างการบญัช	ี4)	ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ของซอฟต์แวร์ในงานบัญชี	 โดยใช้คำาถามที่แสดงระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์

ในงานบัญชีในแต่ละด้าน	แบ่งเป็น	5	ระดับ	ดังนี้	เห็นด้วยระดับมากที่สุด	เห็นด้วยระดับมาก	เห็นด้วย

ระดับปานกลาง		เห็นด้วยระดับน้อย		และเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด		ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมอืวัด	ไดแ้ก	่การตรวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถามก่อนนำาไปใชจ้รงิ	(n=30)	และขอ้มลู

ที่เก็บมาจริงจากสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (n=430)	 ทั้งนี้ตัวแปรทุกตัวมีค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค	 มากกว่า	 0.6	 ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำาเนินการแจก

แบบสอบถามกับผู้บริหารและบุคลากรด้านบัญชีในสถานประกอบการ	จำานวน	430	ราย	สามารถเก็บ

ได้ทั้งสิ้นจำานวน	430	ชุด	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	การทดสอบที	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-Way	ANOVA)



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

Academic Journal of Buriram Rajabhat University Vol. 11 No. 1 January - June 2019156

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	68.8)	มีอายุตำ่ากว่า	30	ปี	(ร้อยละ	41.2)	มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	(ร้อยละ	65.6)	มีตำาแหน่งงานพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน	(ร้อยละ	53.7)	

มีประสบการณ์การทำางาน	1-3	ปี	(ร้อยละ	32.3)	เคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องโปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูป	

ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	58.6)

ข้อมูลทั่วไปของกิจการ

	 ประกอบธุรกิจประเภทค้าปลีก	 (ร้อยละ	53.0)	จำานวนพนักงานทั้งหมดในกิจการ	1-15	คน	

(ร้อยละ	75.0)	มลูคา่ทรพัยสิ์นถาวรของกจิการโดยประมาณไมเ่กิน	50	ลา้นบาท	(รอ้ยละ	86.3)	กจิการ

มีการนำาซอฟต์แวร์ทางการบัญชีมาใช้	(ร้อยละ	82.3)	สำาหรับกิจการที่ไม่ได้นำามาใช้มีแนวโน้มนำามาใช้

ในอนาคต	(ร้อยละ	81.6)	 เหตุผลที่กิจการยังไม่นำาซอฟต์แวร์ทางการบัญชีมาใช้ในกิจการ	คือ	 เสียค่า

ใช้จ่ายสูง	(ร้อยละ	35.8)	ซอฟแวร์ทางการบัญชีที่กิจการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	คือ	EXPRESS	(ร้อยละ	

60.9)	และส่วนใหญ่ใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท	(ร้อยละ	80.0)

ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี

ตาราง 1 ภาพรวมผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี
ผลกระทบแต่ละด้านจากการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี X S.D. ลำาดับที่

1.	ด้านการบริหารจัดการ 4.44 0.55 3

2.	ด้านการประมวลผลข้อมูล 4.10 0.67 5

3.	ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.45 0.62 2

4.	ด้านความสามารถในการจัดทำารายงาน 4.53 0.48 1

5.	ด้านความง่ายและความคล่องตัวในการใช้งาน 4.42 0.58 4

รวม 4.39 0.58 มาก

	 เม่ือพิจารณารายด้านระดับความคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบจากการใช้ซอฟตแ์วรท์างการบัญชี

ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X=4.44,	S.D.	=	0.55)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีมากที่สุดคือ	 กิจการสามารถ

วางแผนงาน	ควบคมุงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	(X=4.60,	S.D.	=	0.61)	ลำาดบัที	่2	คอื	กจิการมกีารนำา
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ข้อมลูมาใชบ้รหิารงานและจดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบของรายงานและดชันทีีเ่ข้าใจงา่ย	วดัแนวโนม้ของกจิการ

ได้	เช่น	การเติบโตของยอดขาย	เป็นต้น	(X=	4.53,	S.D.	=	0.62)	ลำาดับที่	3	คือกิจการสามารถดำาเนิน

งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	(X=	4.47,	S.D.	=	0.54)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุดคือ	มีบุคลากร

ที่มีความรู้ความเข้าใจ	และชำานาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี	(X=	4.28,	S.D.	

=	0.94)

	 ระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัผลกระทบจากการใช้ซอฟตแ์วรท์างการบญัชีดา้นการประมวลผล

ข้อมูลในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	(X=	4.10,	S.D.	=	0.67)	เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ระดบัความคดิเหน็

เกีย่วกบัผลกระทบจากการใชซ้อฟต์แวรท์างการบญัชมีากทีส่ดุคอื	สามารถคน้หาขอ้มลูและรายละเอยีด

ต่างๆ	ได้รวดเร็ว	(X=	4.57,	S.D.	=	0.63)	ลำาดับที่	2	คือ	ช่วยให้กิจการปรับปรุงข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน

และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ	(X=	4.42,	S.D.	=	0.80)	ลำาดับที่	3	คือ	ช่วยให้กิจการประมวลผลข้อมูล

ทางการบัญชีได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	(X=	4.28,	S.D.	=	0.80)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุดคือ	ช่วย

ให้กิจการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีได้ถูกต้อง	แม่นยำา	(X=	3.13,S.D.	=	1.60)

	 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบจากการใชซ้อฟตแ์วรท์างการบญัชีดา้นการควบคมุและ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X=	4.45,	S.D.	=	0.62)	เมื่อพิจารณาเป็น

รายขอ้ระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัผลกระทบจากการใชซ้อฟตแ์วรท์างการบญัชมีากทีส่ดุคอื	โปรแกรม

สำาเรจ็รูปทางการบญัชี	มรีะบบสำารองขอ้มลูเพือ่ชว่ยลดโอกาสและป้องกนัการสญูเสยีข้อมลู	(X=	4.52,	

S.D.	=	0.62)	ลำาดับที่	2	คือ	โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี	ช่วยจัดการระบบการการเข้าถึงข้อมูล

ของกิจการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	(X=	4.50,	S.D.	=	0.59)	ลำาดับที่	3	คือ	มีระบบการตรวจ

สอบการนำาเข้าข้อมูล	 เช่น	 หากผู้ใช้คีย์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะมีข้อความหรือสัญญาณเตือนแสดงให้ผู้ใช้

เห็นทางหน้าจอ	(X=	4.47,	S.D.	=	0.66)	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุดคือ	มีหลักฐานการตรวจสอบ	เพื่อให้

ผู้สอบบัญชีสามารถติดตามหลักฐานการบันทึกรายการค้าจนถึงการจัดทำารายงานทางการเงินได้	(X=	

4.33,	S.D.	=	0.86)

	 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบจากการใชซ้อฟตแ์วรท์างการบญัชดีา้นความสามารถใน

การจัดทำารายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(X=4.53,	S.D.	=	0.48)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัผลกระทบจากการใชซ้อฟตแ์วรท์างการบญัชมีากท่ีสดุคอื	สามารถสง่ขอ้มลู

รายงานไปยังโปรแกรมอื่นได้	เช่น	Word	และ	Excel	เป็นต้น	( X=4.57,	S.D.	=	0.49)	ลำาดับที่	2

คอื	โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบญัชสีามารถจดัทำารายงานในรปูแบบรายงานทีน่ำาเสนอตอ่ผูใ้ชภ้ายนอก	

เช่น	กรมสรรพากร	เป็นต้น	(X=4.57,	S.D.	=	0.54)	ลำาดับที่	3	คือ	ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีสามารถ

ออกแบบรายงานที่มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	เพื่อใช้ในการบริหารงาน	(X=	



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

Academic Journal of Buriram Rajabhat University Vol. 11 No. 1 January - June 2019158

4.52,	 S.D.	=	 0.59)	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุดคือ	 ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีช่วยในการจัดทำารายงาน

ของกิจการให้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นยำา	(X=	4.45,	S.D.	=	0.66)

	 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีด้านความง่ายและ

ความคล่องตัวในการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X=	4.42,	S.D.	=	0.58)	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ขอ้ระดบัความคดิเหน็เก่ียวกบัผลกระทบจากการใชซ้อฟต์แวรท์างการบัญชีมากท่ีสดุคือ	มคีูมื่อการปฏบัิติ

งานที่สามารถอธิบายการใช้งานได้อย่างชัดเจน	ยากต่อความเข้าใจ	(X=	4.56,	S.D.	=	0.67)	ลำาดับที่	

2	คือ	สามารถรองรับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้	เช่น	E-commerce	(X=	4.50,	S.D.	

=	0.54)	ลำาดับที่	3	คือ	สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	

เช่น	นโยบายบัญชี	กฎหมายภาษีอากร	เป็นต้น	(X=	4.47,	S.D.	=	0.74)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด

คือ	มีความเสถียร	ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานโปรแกรมบ่อยครั้ง	เช่น	เกิดความผิดพลาด	(Error)	หรือ

เกิดการหยุดชะงัก	(Hang)	(X=	4.22,S.D.	=	1.08)

	 ระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัผลกระทบจากการใช้ซอฟตแ์วรท์างการบัญชีในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก	(X=	4.39)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์

ทางการบัญชีมากที่สุดคือ	ผลกระทบด้านความสามารถในการจัดทำารายงาน	(X=	4.53,	S.D.	=	0.48)	

เปน็ลำาดบัที	่1	ลำาดบัที	่2	คอื	ผลกระทบดา้นการควบคมุและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู	(X=	4.45,	

S.D.	=	0.62)	ลำาดับที่	3	คือผลกระทบด้านการบริหารจัดการ	 X=	4.44,	S.D.	=	0.55)	และลำาดับ

สุดท้ายคือ	ผลกระทบด้านการประมวลผลข้อมูล	(X=	4.10,	S.D.	=	0.67)

 ตาราง 2	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกันมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี
ผลกระทบแต่ละด้านจากการใช้ซอฟต์แวร์

ทางการบัญชี
เพศ อายุ

ระดับการ

ศึกษา

ตำาแหน่ง

งาน

ประสบการณ์

การทำางาน

การฝึก

อบรม

1.	ด้านการบริหารจัดการ 0.17 0.74 0.53 0.78 0.78 0.72

2.	ด้านการประมวลผลข้อมูล 0.65 0.98 0.85 0.45 0.45 0.92

3.	ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 0.92 0.68 0.41 0.93 0.93 0.96

4.	ด้านความสามารถในการจัดทำารายงาน 0.40 0.49 0.53 0.55 0.55 1.0

5.	ด้านความง่ายและความคล่องตัวในการใช้งาน 0.70 0.56 0.63 0.97 0.97 0.97

รวม 0.88 0.66 0.56 0.77 0.77 0.92

*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	0.05
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	 ผลเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ

จากการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชี

	 ลักษณะส่วนบุคคลที่มีเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์การทำางาน	 และการฝึกอบรม

เรื่องซอฟต์แวร์ในงานบัญชีต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการ

ใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีไม่แตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย

	 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ	อายตุำา่กวา่	30	ป	ีการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื

เทียบเท่าโดยส่วนใหญ่มีตำาแหน่งงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ในการทำางาน	

1-3	ปี	และเคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องซอฟต์แวร์ในงานบัญชีในระดับปานกลาง	กิจการส่วนใหญ่เป็น

ประกอบธรุกจิประเภทคา้ปลีก	มจีำานวนพนักงาน	1-15	คน	มลูค่าทรัพยส์นิถาวรของกจิการโดยประมาณ

ไม่เกิน	50	ล้านบาท	และส่วนใหญ่มีการนำาซอฟต์แวร์ในงานบัญชีมาใช้ในส่วนงานบัญชี	หากกิจการ

ไม่ได้นำาซอฟต์แวร์ในงานบัญชีก็มีแนวโน้มนำามาใช้ในอนาคต	ซึ่งเหตุผลที่กิจการยังไม่นำาซอฟต์แวร์

ในงานบัญชีมาใช้ในกิจการมากที่สุด	 คือเสียค่าใช้จ่ายสูงสำาหรับซอฟต์แวร์ในงานบัญชีท่ีกิจการใช้งาน

อยู่ในปัจจุบันมากที่สุดคือ	EXPRESS	โดยนำามาใช้ระบบบัญชีแยกประเภทมากที่สุด	

	 ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีในภาพรวมของ

แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ดังนี้	

	 ด้านความสามารถในการจัดทำารายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น

อันดับแรก	เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้	พบวา่โปรแกรมสามารถสง่ข้อมลูรายงานไปยงัโปรแกรมอืน่ได้	เชน่	

Word	และ	Excel	เปน็ตน้	รองลงมาคอื	ซอฟต์แวรใ์นงานบญัชสีามารถจดัทำารายงานในรปูแบบรายงาน

ที่นำาเสนอต่อผู้ใช้ภายนอก	 เช่น	 กรมสรรพากร	 เป็นต้นและซอฟต์แวร์ในงานบัญชีสามารถออกแบบ

รายงานที่มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	เพื่อใช้ในการบริหารงานตามลำาดับ	

	 ดา้นการควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูอยูใ่นระดบัมาก	มคีา่เฉลีย่สงูสดุเปน็อนัดบั

สอง	เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้	พบวา่	ซอฟตแ์วรใ์นงานบญัช	ีมรีะบบสำารองขอ้มลูเพือ่ชว่ยลดโอกาสและ

ป้องกันการสูญเสียข้อมูล	 รองลงมาคือ	 ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีช่วยจัดการระบบการการเข้าถึงข้อมูล

ของกิจการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	และมีระบบการตรวจสอบการนำาเข้าข้อมูล	 เช่น	หากผู้ใช้

คีย์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะมีข้อความหรือสัญญาณเตือนแสดงให้ผู้ใช้เห็นทางหน้าจอตามลำาดับ
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	 ดา้นการบริหารจดัการอยูใ่นระดับมากมคีา่เฉลีย่สงูสดุเป็นอนัดบัสามเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	

พบวา่กจิการสามารถวางแผนงาน	ควบคุมงานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพรองลงมาคอืกจิการมกีารนำาขอ้มลู

มาใช้บริหารงานและจัดให้อยู่ในรูปแบบของรายงานและดัชนีที่เข้าใจง่าย	วัดแนวโน้มของกิจการได้

เช่น	 การเติบโตของยอดขาย	 เป็นต้นและกิจการสามารถดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ตามลำาดับ

	 ดา้นความง่ายและความคลอ่งตวัในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก	คา่เฉลีย่สงูสดุเปน็อนัดบัสี	่เมือ่

พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถอธิบายการใช้งานได้อย่างชัดเจน	 ยากต่อ

ความเข้าใจ	รองลงมาคือ	สามารถรองรบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนัและอนาคตได	้เชน่	E-commerce	

และสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	 เช่น	 นโยบายบัญชี	

กฎหมายภาษีอากร	เป็นต้นตามลำาดับ

	 ด้านการประมวลผลข้อมูลอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับสุดท้าย	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	พบว่า	สามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ	ได้รวดเร็ว	รองลงมาคือ	ช่วยให้กิจการ

ปรับปรุงข้อมูลได้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ	และช่วยให้กิจการประมวลผลข้อมูลทางการ

บัญชีได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามลำาดับ

	 สำาหรับส่วนของการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล	คือ	 เพศ	อายุ	

ระดับการศึกษา	ตำาแหน่งงาน	ประสบการณ์การทำางาน	และการฝึกอบรมเรื่องซอฟต์แวร์ในงานบัญชี

กับความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจัยทีม่ผีลกระทบจากการใชซ้อฟตแ์วรใ์นงานบัญชีไมแ่ตกตา่งกนัอาจเนือ่งมา

จากบุคลากรของสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบุคลากรด้านบัญชีเน้น

ระดับปฏิบัติงานมากกว่าด้านการบริหารงาน	และไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการฝึกอบรมเรื่องซอฟต์แวร์

ในงานบัญชีเพราะถือว่าเป็นเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย	 จึงส่งผลต่อปัจจัยต่าง	 ๆ	 ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ใช้งานซอฟต์แวร์ในงานบัญชี

อภิปรายผลการวิจัย

	 การนำาซอฟตแ์วรท์างการบญัชมีาใชง้านมคีวามสำาคญัอยา่งมากในปจัจบุนั	เพราะชว่ยประหยดั

เวลาในการทำาบัญชี	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Mahesh.U.Daru	(2016)	ได้ศึกษาเรื่องบทบาท

ของซอฟต์แวร์บัญชีในสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยกล่าวถึงคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่ช่วย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	เสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	มีระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้มั่นใจถึง
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ความปลอดภยัของขอ้มูล	รวมทัง้ใชข้อ้มลูจากซอฟตแ์วรท์างการบัญชใีนการพยากรณข์อ้มลูในอนาคต	

เพ่ือใชใ้นการวางแผนในการดำาเนนิธรุกจิต่อไป	ซึง่สว่นใหญก่จิการเลอืกใชย่ี้หอ้ซอฟตแ์วรใ์นงานบญัชคีอื	

EXPRESS	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กัญฐณา	ดิษฐ์แก้ว	วันดี	อ๊อดปัญญา	และสุนิสา	ธงวิชัย	(2558)	

ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	ในอำาเภอเมือง	จังหวัดตาก	ที่ส่วนใหญ่กิจการก็เลือกใช้โปรแกรม	EXPRESS	อาจเนื่องมาจาก

ราคาโปรแกรมไม่สูงมาก	โดยระบบงานที่กิจการเลือกมาใช้งานมากที่สุด	คือ	ระบบบัญชีแยกประเภท	

ระบบเงินฝากธนาคาร	ระบบซื้อ	ระบบสินค้าคงคลัง	ซึ่งสอดคล้องกับนภาพร	ลิขิตวงศ์ขจร	(2551)

ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของหน่วยธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น	

คอื	สว่นใหญส่ถานประกอบการได้ใชง้านในระบบบญัชีลกูหนี	้ระบบบญัชเีจ้าหนี	้ระบบบญัชแียกประเภท

และระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ	อาจเนื่องมาจากกิจการต้องการนำาโปรแกรมมาช่วยในงานบัญชี	ซึ่งต้อง

มีระบบงานพื้นฐาน	คือ	ระบบบัญชีแยกประเภทระบบบัญชีลูกหนี้และระบบบัญชีเจ้าหนี้

	 สำาหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชี	โดยพิจารณา

รายด้าน	ดังนี้	ด้านความสามารถในการจัดทำารายงานมีผลกระทบมากที่สุด	จากการวิเคราะห์	พบว่า

เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยอยู่ใน

รูปแบบของรายงานต่าง	 ๆ	 และเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึนข้อมูลและรายงานต่าง	 ๆ	 ใน

ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีสามารถส่งและรับข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นได้	 เช่น	Word	และ	Excel	 เป็นต้น	

จะเห็นได้ว่าการใช้งานในส่วนของการจัดทำารายงานมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใน

งานบัญชีซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นภาพร	ลิขิตวงศ์ขจร	(2551)	ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้ซอฟแวร์ทางการบัญชีของหน่วยธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น	พบว่า	ปัจจัยสำาคัญที่กิจการ

เลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี	 คือ	 ระบบบัญชีแยกประเภท	 รูปแบบการจัดทำารายงาน	 ระบบภาษี	

เป็นต้น	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปรียนันท์	วรรณเมธี	(2555)	ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ

ซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร	ปัจจัยที่มีผลต่อ

การซื้อมากที่สุดคือการออกแบบ	(Design)	 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีซึ่งรองรับได้ทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ	ทำางานบน	Window	ได	้และสามารถจดัทำางบการเงนิ	รายงานเฉพาะในแตล่ะระบบ

บัญชทีีผู่บ้รหิารตอ้งการได้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	กรรณกิา	ตนัสกุล	(2546)	ไดก้ลา่ววา่	โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีช่วยในการบันทึกข้อมูล	การเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลกับโปรแกรม

กับโปรแกรมระบบอื่น	ทำาให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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	 ดา้นการควบคมุและรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู	โดยใหค้วามสำาคญัในเรือ่งการสำารองข้อมลู

เพ่ือชว่ยลดโอกาสและปอ้งกนัการสญูเสยีขอ้มลู	รวมทัง้การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูจำากดัเฉพาะผูม้สีทิธ์ิ

เท่านัน้	จากการวเิคราะห์	พบวา่	ในปจัจบุนัมภียัคกุคามซึง่เกดิจากภายนอกองคก์รและบคุลากรภายใน

องคก์รเอง	และเมือ่ใดทีเ่กดิภยัคกุคามขึน้ก็จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบดา้นความเสยีหายแกอ่งคก์รไมว่า่จะ

เป็นชื่อเสียงและทรัพย์สิน	ดังนั้นองค์กรต่าง	ๆ	จึงหันมาให้ความสำาคัญในการควบคุมและรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพลพธู	ปียวรรณ	และกัญนิภัทธิ์	นิธิโรจน์ธนัท	

(2560)	กล่าวว่า	เทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของซอฟต์แวร์ทางการบัญชี	ที่สำาคัญคือ	มีระบบการสำารอง

ข้อมูลและการส่งคืนแฟ้มข้อมูล	 ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์	 คำาหาญ	 (2556)	 ได้ศึกษา

เรื่องผลกระทบของคุณภาพโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน

ของธุรกิจ	SMEs	จังหวัดอุดรธานี	โดยการที่กิจการนำาซอฟแวร์ทางการบัญชีมาช่วยในการทำางานและ

การสรา้งระบบการรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูของกจิการ	จะชว่ยการจดัการระบบของโปรแกรมให้

ทำางานมีประสิทธิภาพ	รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย

	 ด้านการบริหารจัดการ	 การสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่มีความรู้

ความเข้าใจ	ประสบการณ์และชำานาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ทางการบัญชีเป็นอย่างดีเป็นเรื่องสำาคัญ

รวมทั้งเมื่อรับบุคลากรเข้ามาแล้ว	ควรสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและบัญชีอย่าง

สมำา่เสมอ	จากการวเิคราะห	์พบวา่	การใชง้านซอฟตแ์วรท์างการบัญชีตอ้งใช้ความรูด้า้นการบัญชีประกอบ

กบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศควบคู่กัน	เน่ืองจากเมือ่กิจการดำาเนนิธรุกิจต่อเนือ่ง	มกีารปรบัเปล่ียนระบบ

งานตามสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป	เมือ่ระบบงานมกีารเปลีย่นแปลงจำาเป็นตอ่ปรบัเปลีย่นซอฟตแ์วร์

ทางการบญัชเีชน่กนัเพ่ือใหส้ามารถสนบัสนนุการดำาเนินงานและแข่งขันทางธรุกจิไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยทีี่

ดีกว่าและเหนือกว่าคู่แข่ง	นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน

ด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้เข้าใจการทำางานของซอฟต์แวร์ในงานบัญชี

เป็นอยา่งด	ีมากกวา่ทีจ่ะเปน็ผูใ้ชท้ีดี่เพยีงอยา่งเดียวซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปทัมา	เกรมัยแ์ละคณะ	

(2557)	ไดศ้กึษาเรือ่งผลกระทบของความสามารถในการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสำาเร็จรปูทางการบญัชทีี่

มต่ีอผลการปฏบิตังิานทางดา้นบญัชขีองผูท้ำาบญัชใีนเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยการประยกุตใ์ช้

โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญช	ี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทาง

ด้านบัญชี	 ผู้ทำาบัญชีต้องตระหนักถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี

ในงานด้านบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจสอบที่มาที่ไปของรายการค้า

ได้อยา่งแมน่ยำา	ส่งเสรมิ	การปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	รวมทัง้มคีวามความ

ตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้	ความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริหาร
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ผู้ใช้งบการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	ให้สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยำา

	 ด้านความง่ายและความคล่องตัวในการใช้งาน	 จากการวิเคราะห์	 พบว่า	 แต่ละธุรกิจมีความ

ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่แตกต่างกันตาม		ประเภท		ลักษณะการดำาเนินงาน		ความยากง่าย	

คุม้คา่	ความคลอ่งตวัในการใชง้าน	เกดิความยดืหยุน่ในอนาคต	การปรบัเปลีย่นเทคโนโลย	ีทีก่ลา่วมาข้าง

ต้นเป็นปจัจยัทีส่่งผลกระทบตอ่การเลอืกใชซ้อฟตแ์วรท์างการบญัช	ีจะสงัเกตเหน็วา่ซอฟต์แวรท์างการ

บัญชีที่วางจำาหน่ายในตลาดถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย	 หน้าจอไม่ซับซ้อน	 มีคู่มือปฏิบัติงานอธิบาย

การทำางานทีช่ดัเจน	และมคีวามเสถยีร	ไมเ่กดิความผดิพลาด	ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวไิล	วรีะปรยี	

จงจิตต์	หลีกภัยและประจิต	หาวัตร	(2561)	กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินที่สำาคัญในการเลือกซอฟต์แวร์

ทางการบัญชี	คือ	ความสามารถในการทำางาน	ความยืดหยุ่นและความง่ายในการใช้งาน	ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์	ระบบปฏิบัติการ	คู่มือการปฏิบัติงาน	บริการหลังการขายและราคา	เป็นต้น	และสอดคล้อง

กับแนวคิดของอุเทน	เลานำาภา	(2561)	กล่าวถึง	ประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการ

บัญชี	ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ใช้	ด้านการอบรม	คุณภาพของระบบ	ความ

ง่ายต่อการใช้งาน	ความพร้อมและความปลอดภัยของระบบ	และการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร	ซึ่ง

ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีทั้งสิ้น

	 ด้านการประมวลผลข้อมูล	จากการวิเคราะห์	พบว่า	หากซอฟต์แวร์ทางการบัญชีมีระบบการ

ประมวลผลด	ีแมน่ยำา	จะสง่ผลใหข้อ้มลูและรายงานมคีวามถกูตอ้ง	แมน่ยำา	เปน็ปจัจบุนั	สามารถคน้หา

ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้เกิดความทันเวลาในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีเหนือคู่

แข่งเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ	ซึ่งสอดคล้องกับอรรถพล	ตริตานนท์	(2546)	กล่าวว่า	การประมวล

ผลข้อมูลในระบบโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีจะได้สารสนเทศที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	

และทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของธุรกิจ	 SMEs	 ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	ผู้บริหารงานบัญชีและผู้ทำาบัญชี	ควรมีความรู้ความเข้าใจในซอฟต์แวร์ในงานบัญชีเป็นอย่างดี

และให้ความสำาคัญในด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	ซึ่งรวมถึง	การกำาหนดสิทธิ์

การใชง้านใหส้อคดคลอ้งอำานาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในตำาแหนง่งานนัน้	ๆ 	และดา้นความสามารถใน
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การจัดทำารายงานสามารถส่งและรับข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นได้	เช่น	Word	และ	Excel	เป็นต้นโดยนำา

ขอ้มลูจากรายงานในซอฟต์แวรใ์นงานบัญชมีาชว่ยในการตดัสนิใจ	วางแผนงานในอนาคต	และสามารถ

ออกแบบรายงานเพื่อการบริหารและตัดสินใจได้

	 2.	ผู้บริหารงานบัญชีและผู้ทำาบัญชี		สำาหรับด้านการบริหารจัดการ		ควรพัฒนาตนเองอย่าง

สมำ่าเสมอให้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ		เพื่อให้เข้าใจระบบงาน

ในซอฟต์แวร์ในงานบัญชีเป็นอย่างดี

	 3.	 ผู้ประกอบการ	 สำาหรับด้านการบริหารจัดการควรกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร

งานบญัชแีละผูท้ำาบญัชีทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในซอฟตแ์วรซ์อฟตแ์วรใ์นงานบญัชแีละสามารถประยกุต์

ใช้ในงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในงาน

บัญชีอย่างสมำ่าเสมอ

	 4.	ผู้ประกอบการควรเลอืกซอฟตแ์วรใ์นงานบญัชใีหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของกจิการ	ความ

สามารถในการทำางานของซอฟต์แวร์ในงานบญัชแีละความเปน็ไปไดใ้นการเปลีย่นแปลงระบบสารสนเทศ

ในอนาคต	 ซึ่งแต่ละซอฟต์แวร์มีข้อดีข้อด้อยต่างกัน	 โดยเลือกซื้อเฉพาะระบบงานที่ต้องการใช้	 และ

พิจารณาประสิทธิภาพและราคาด้วย

	 5.	จากงานวิจัยสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินในการเลือกซ้ือซอฟต์แวร์ในงานบัญชี	

ไดแ้ก	่ความสามารถในการประมวลผลขอ้มลู	การควบคุมและการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู	ความ

สามารถในการจัดทำารายงาน	และความง่ายและความคล่องตัวในการใช้งาน

เอกสารอ้างอิง
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