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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณสมบัติของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3) ศึกษาความต้องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีในอนาคต โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 142 ชุด ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดท าบัญชี 75 ราย ทั้งนี้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการจ้างให้บุคคลภายนอกจัดท าบัญชีและจัดท าบัญชีด้วยมือ ส่วนผู้ประกอบการที่
มีการจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 67 ราย ใน 67 รายนี้มีการ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีมากที่สุดคือ โปรแกรม Express 59 ราย รองลงคือ โปรแกรม Easy Acc 4 
ราย โปรแกรม Auto Flight 2 ราย โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง 1 ราย และโปรแกรมอ่ืนๆ (Excel) 1 
ราย โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าบัญชีส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม Express เนื่องจากผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นว่าคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี อยู่ในระดับมาก โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีมีข้อจ ากัดในการใช้ อยู่ในระดับปานกลาง และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือโปรแกรม Easy Acc ซึ่งคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี ข้อจ ากัดในการใช้งานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก รองล าดับถัดมาคือ โปรแกรม  Auto Flight มี
คุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ข้อจ ากัดในการใช้งานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด รอง
ล าดับถัดมาคือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองและโปรแกรมอ่ืนๆ มีคุณสมบัติของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่วนปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ได้แก่ปัญหาด้านความยุ่งยาก
ซับซ้อน ปัญหาด้านรายการการออกรายงาน และปัญหาทางด้านการเชื่อมต่อข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่าง
แสดงความต้องการที่จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในอนาคต คือ โปรแกรม Express  
ค าส าคัญ: การเลือกใช้, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
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Abstract 
 This research aimed 1) To study attributes of Accounting software of small and 
medium enterprises 2) To study issues and obstacles to use accounting software 3) To 
study the requirement to the new accounting software in the future. Samples were 
consisted of 142 firms of small and medium enterprises (SMEs). The questionnaire was 
used as are instrument to collect the data, which were interpreted in frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research were found that the entrepreneurs of the small and 
medium enterprises in Muang Tak, Tak Province did not use the accountant software 
for up to 75 out of the 142 samples. due to the entrepreneurs hired a third party 
company to keep records of their account activities. Some also kept their account 
records written by hand. The 67 entrepreneurs using the account software were 
divided into 59 enterprises used express, 4 enterprises used Easy Acc, 2 enterprises 
used Auto Flight, 1 enterprises used other program (Excel). And the other used their 
own makeshift accountant software. Many entrepreneurs used the Express program 
because they regarded that attributes of accounting software on the high level, 
limitations of the uses of accounting software on the medium level and the benefits 
of using accountant software were on the high level. Entrepreneurs used the Easy Acc 
program because accounting software had attributes of accounting software, 
limitations of the uses of accounting software and the benefits of using accountant 
software were on the high level. Entrepreneurs used the Auto Flight program and their 
own makeshift accountant software because accounting software had attributes of 
accounting software, limitations of the uses of accounting software and the benefits of 
using accountant software were on the highest level. Entrepreneurs used other 
program (excel) because accounting software had attributes of accounting software on 
the high level, limitations of the uses of accounting software on the low level and the 
benefits of using accountant software were on the highest level. The problems to use 
the accountant software were difficulty to use, trouble to issue reports, and troubles 
to transfer information. The requirement for the new accounting software in the future 
was express program. 
Keywords: Using, Small and Medium Enterprise (SMEs), Accounting Software 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) เป็นธุรกิจ
ที่มีจ านวนมากในประเทศไทย มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมสร้าง
เงินตราต่างประเทศ ลดการน าเข้าสินค้าต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจเชื่อมโยง
กับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอ่ืนๆ เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบบเศรษฐกิจ เมืองตากเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า “เมืองระแหง” เป็น
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อ าเภอหนึ่งในจังหวัดตากที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า โรงแรมระดับกลางและมีเส้นทางคมนาคม
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังอ าเภอแม่สอดซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่การปกครองพิเศษ ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก จากการส ารวจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
จ านวนทั้งหมดประมาณ 313 ธุรกิจ (ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดตาก, 2558) 

ในอดีตนักบัญชีจั ดท าบัญชีด้ วยมือ  ( Manual Accounting System) ข้อมูลมัก เกิ ด
ข้อผิดพลาด ความล่าช้า ใช้บุคลากรจ านวนมาก ท าให้งบการเงินล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และความ
ต้องการของฝ่ายบริหาร ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการน าไปใช้ใน
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
และใช้ในการวางแผนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิตฯลฯ ปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรแกรมส าเร็จรูปออกจ าหน่าย
จ านวนมาก เช่น Express, Formula, Auto fight และ Easy Acc เป็นต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีที่สถานประกอบการใช้สูงสุด ได้แก่ Express ปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีสูงที่สุด ได้แก่ ความยากในการประยุกต์ใช้โปรแกรมให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจ และปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสูงสุด ได้แก่ โปรแกรมท่ีง่ายต่อการเข้าใจ และราคา
ของซอฟแวร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้อย่างแพร่หลายและผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ทั้งนี้ การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ควรค านึงถึงปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมที่มีความ
เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของธุรกิจ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานในองค์กรด้วย (อุไรวรรณ หงส์ชัย, 2554) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือ
ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีและประโยชน์ของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

3. เพ่ือศึกษาความต้องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในอนาคต  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก จ านวน 313 บริษัท   

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน ปาจรีย์ ผลประเสริฐ , 2551, น.78) จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 175 ตัวอย่าง แต่ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามได้เพียง 142 ราย เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัด จึงท า
ให้มีผลต่อการวิเคราะห์ และในจ านวน 142 รายนี้ มีจ านวน 67 รายที่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี และจ านวน 75 ราย ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี เนื่องจากผู้ประกอบการจัดท า
บัญชีด้วยมือและจ้างบุคคลภายนอกจัดท าบัญชี 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
1. ลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกิจการและการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

ตอนที่ 4 ปัญหาของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended)  

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
2.2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี เ พ่ือเป็นแนวทางน ามาสร้างข้อ
ค าถาม (Item) ของแบบสอบถาม 

2.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์
ของการวิจัย 

2.4 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
2.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
2.6 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ 

(Pre-test) กับกลุ่มประชากรจ านวน 30 ฉบับ 
2.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามบางข้อ ก่อนน าไปใช้จริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกต้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของกิจการและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของกิจการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการด าเนินการวิจัย
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น 
คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1.00-1.49 น้อยที่สุด 
1.50-2.49 น้อย 
2.50-3.49 ปานกลาง 
3.50-4.49 มาก 
4.50-5.00 มากที่สุด 

ที่มา: (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, 2551,น.169) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ดังนี้ 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ประกอบการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 
57.7) รองลงมาคือ มากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 23.2) และอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 19.0) 
ตามล าดับ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 79.6) รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี 
(ร้อยละ 16.9) ปริญญาโท (ร้อยละ 2.8) และปริญญาเอก (ร้อยละ 0.7) ตามล าดับ ต าแหน่งงานส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานบัญชี (ร้อยละ 69.2) รองลงมาคือต าแหน่งอ่ืน ๆ (ร้อยละ18.3) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
บัญชี (ร้อยละ 12.7) และต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ร้อยละ 9.9) ตามล าดับ ประสบการณ์ท างาน
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5-9 ปี (ร้อยละ 43.7) รองลงมาคือน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ33.8) 10-14 ปี (ร้อย
ละ 12.7) มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 6.3) และระหว่าง 15-19 ปี (ร้อยละ 3.5) ตามล าดับ รายได้ต่อปี
ส่วนใหญ่มากกว่า 200,000 บาท (ร้อยละ 54.2) รองลงมาคืออยู่ระหว่าง 100,0001-200,000 บาท
(ร้อยละ25.4) 80,000-100,000 บาท (ร้อยละ 12.0) และรายได้ต่ ากว่า 80,000 บาท (ร้อยละ 8.50)  
ตามล าดับ 

ข้อมูลทั่วไปของกิจการและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ประเภทธุรกิจการค้ามากที่สุด (ร้อยละ 66.9) รองลงมาคือธุรกิจการบริการ (ร้อยละ 27.5) และธุรกิจ
การผลิต (ร้อยละ 5.6) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่วนใหญ่จัดท าบัญชีด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (ร้อยละ 45.8) รองลงมาคือจัดท าบัญชีด้วยมือ (ร้อยละ 34.5) และจ้าง
บุคคลภายนอกจัดท าบัญชี (ร้อยละ 19.7) ตามล าดับ 

จากแบบสอบถามจ านวน 142 ราย มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีในการจัดท าบัญชี 75 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการจ้างให้บุคคลภายนอกจัดท าบัญชีและ
จัดท าบัญชีด้วยมือ ส่วนผู้ประกอบการที่มีการจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 67 ราย 
ใน 67 รายนี้พบว่าโปรแกรมส าเร็จรูปที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
เลือกใช้มากท่ีสุดคือ Express (ร้อยละ 41.5) รองลงมาคือ Easy Acc (ร้อยละ 2.8) Auto Flight (ร้อย
ละ 1.4) โปรแกรมฯ ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเอง (ร้อยละ 0.7) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.7) ตามล าดับ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีที่กิจการใช้งานอยู่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเครื่องเดียว (Stand Alone) (ร้อยละ 
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35.2) และระบบเครือข่าย (LAN) (ร้อยละ 12.0) ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีมากที่สุดอยู่ในช่วง 5-9 ปี (ร้อยละ 21.8) รองลงมาคือต่ ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 17.6) 10-14 ปี (ร้อย
ละ 5.6) 15-19 ปี (ร้อยละ 1.4) และ 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.7) ตามล าดับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
การวิเคราะห์การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก มี 3 ด้าน คือ คุณสมบัติของโปรแกรมส า เร็จรูปทางการ
บัญชี ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  และประโยชน์ที่ได้รับจาการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

การวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดตากของโปรแกรม Express ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
คุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 10 ด้าน โดยคุณสมบัติของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ มีวันและเวลาพิมพ์รายงานปรากฏอยู่บนรายการ 
(�̅� = 4.34) จ านวนเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณรายการค้าของกิจการ (�̅� = 4.27) มี
ระบบส ารองข้อมูล (�̅� = 4.27) มีระบบเตือนในกรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือข้ามข้ันตอน (�̅� =4.24) 
มีความเร็วในการประมวลผล (�̅� = 4.22) ความสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี (�̅� = 4.22) มีความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องก่อนผ่านรายการไปบัญชี
แยกประเภท (�̅� = 4.20) มีระบบการให้ Password ที่แตกต่างกันได้หลายระดับ (�̅� = 4.19) ความ
ง่ายของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� = 4.19) มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดทางภาษี 
(�̅� = 4.10)   

2) ด้านข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =3.08) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ รายงานที่ได้รับไม่ตรงตามความ
ต้องการ (�̅� = 3.14) และพนักงานขาดความเข้าใจในโปรแกรม (�̅� = 3.03) 

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก (�̅� =4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว (�̅� 
= 4.31) สามารถจัดรายงานทางการเงินได้ทันเวลา (�̅� =4.29) ลดปัญหาทางด้านการจัดเก็บเอกสาร 
(�̅� =4.25) และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการ (�̅� =4.20) 

 
การวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดตากของโปรแกรม Easy Acc ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
คุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ มีวันและ
เวลาพิมพ์รายงานปรากฏอยู่บนรายการ (�̅� =4.50) มีระบบเตือนในกรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือ
ข้ามขั้นตอน (�̅� =4.50) มีระบบการให้ Password ที่แตกต่างกันได้หลายระดับ (�̅� =4.25) มีความ
สะดวกในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องก่อนผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท ( �̅� = 4.25) มี
ความเร็วในการประมวลผล (�̅� =4.25) จ านวนเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณรายการ
ค้าของกิจการ (�̅� =4.00) มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดทางภาษี (�̅� = 4.00) ความสะดวกในการน า
ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� =4.00) มีระบบส ารองข้อมูล (�̅� =3.75) และมีความ
ง่ายของการใช้โปรแกรม (�̅� =3.50) 

2) ด้านข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.87) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ พนักงานขาดความเข้าใจในโปรแกรม ( �̅� 
=4.00) และรายงานที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ (�̅� =3.75) 

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก (�̅� =4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 
ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ สามารถจัดรายงานทางการเงินได้ทันเวลา ( �̅� =4.50) สามารถ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการ (�̅� = 4.50) พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว (�̅� =4.25) 
และลดปัญหาทางด้านการจัดเก็บเอกสาร (�̅� =4.25) 

 
การวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดตากของโปรแกรม Auto Flight ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

คุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� =4.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ มีวันและเวลาพิมพ์รายงานปรากฏอยู่บนรายการ ( �̅� =5.00) จ านวนเนื้อที่ในการ
เก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณรายการค้าของกิจการ (�̅� =5.00) ความเร็วในการประมวลผล (�̅� 
=5.00) ความสอดคล้องกับข้อก าหนดทางภาษี (�̅� =5.00) ความสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� =5.00) การมีระบบส ารองข้อมูล (�̅� =5.00) มีความสะดวกในเรื่องการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท (�̅� =5.00) มีระบบเตือนในกรณี
บันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือข้ามขั้นตอน (�̅� =5.00) มีระบบการให้ Password ที่แตกต่างกันได้หลาย
ระดับ (�̅� =5.00) และความง่ายของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� =4.50)  
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2) ด้านข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.50) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ รายงานที่ได้รับไม่ตรงตามความ
ต้องการ (�̅� =4.50) และพนักงานขาดความเข้าใจในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� =4.50) 

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =5.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ สามารถจัดรายงานทางการเงินได้
ทันเวลา (�̅� =5.00) ท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว (�̅� =500) สามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของรายการ (�̅� =5.00) และลดปัญหาทางด้านการจัดเก็บเอกสาร (�̅� =5.00) 

 
การวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดตากของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเอง ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

คุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� =4.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ มีวันและเวลาพิมพ์รายงานปรากฏอยู่บนรายการ ( �̅� =5.00) จ านวนเนื้อที่ในการ
เก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณรายการค้าของกิจการ (�̅� =5.00) ความเร็วในการประมวลผล (�̅� 
=5.00) ความสอดคล้องกับข้อก าหนดทางภาษี (�̅� =5.00) ความสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� =5.00) การมีระบบส ารองข้อมูล (�̅� =5.00) มีความสะดวกในเรื่องการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท ( �̅� =5.00) มีระบบเตือนในกรณี
บันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือข้ามขั้นตอน (�̅� =5.00) ความง่ายของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี (�̅� =5.00) และมีระบบการให้ Password ที่แตกต่างกันได้หลายระดับ (�̅� =4.00) 

2) ด้านข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =5.00) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ รายงานที่ได้รับไม่ตรงตามความ
ต้องการ (�̅� =5.00) และพนักงานขาดความเข้าใจในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� =5.00) 

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =5.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ สามารถจัดรายงานทางการเงินได้
ทันเวลา (�̅� =5.00) ท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว (�̅� =5.00) สามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของรายการ (�̅� =5.00) และลดปัญหาทางด้านการจัดเก็บเอกสาร (�̅� =5.00) 
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การวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดตากของโปรแกรมอ่ืนๆ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
คุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ โปรแกรมมี
ระบบการให้ Password ที่แตกต่างกันได้หลายระดับ (�̅� = 5.00) มีวันและเวลาพิมพ์รายงานปรากฏ
อยู่บนรายการ (�̅� = 5.00) ความเร็วในการประมวลผล (�̅� = 5.00) ความสอดคล้องกับข้อก าหนดทาง
ภาษี (�̅� = 5.00) ความง่ายของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� = 5.00) จ านวนเนื้อที่ใน
การเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณรายการค้าของกิจการ (�̅� = 4.00) การมีระบบส ารองข้อมูล (�̅�  
= 3.00) มีระบบเตือนในกรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือข้ามขั้นตอน (�̅� = 3.00) ความสะดวกในการ
น าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� = 1.00) และมีความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท (�̅� = 1.00) 

2) ด้านข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับน้อย ( �̅� = 2.00) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ รายงานที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ (�̅� = 1.00) 
และพนักงานขาดความเข้าใจในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (�̅� = 3.00)  

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 5.00) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ สามารถจัดรายงานทางการเงิน
ได้ทันเวลา (�̅� = 5.00) ท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว (�̅� = 5.00) สามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของรายการ (�̅� = 5.00) และลดปัญหาทางด้านการจัดเก็บเอกสาร (�̅� = 5.00) 

 
ปัญหาของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่กิจการเลือกใช้และความต้องการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในอนาคต 
จากการส ารวจแบบสอบถามจ านวน 67 รายที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี พบว่ามีปัญหา และอุปสรรคจากการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี สรุปได้ 3 ด้าน คือ ด้านความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ด้านรายการของข้อมูล และด้านการเชื่อมต่อกันของระบบย่อย 

1) ปัญหาด้านความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ปัญหาด้านความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแต่ละด้าน 

ได้แก่ กิจการไม่พบปัญหาใดๆ จ านวน 53 ราย (ร้อยละ 79.10) ต้องจัดท าข้อมูลบางอย่างเองจ านวน 7 
ราย (ร้อยละ 10.4) วิธีการใช้มีความซับซ้อน มีขั้นตอนค่อนข้างยากจ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.50) มี
ความยุ่งยากในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเพ่ือให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจจ านวน 2 
ราย (ร้อยละ 3.00) และโปรแกรมยังไม่เป็นการตอบสนองทันที (Real Time) จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 
1.50) ตามล าดับ 
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2) ปัญหาด้านรายการของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ปัญหาด้านรายการของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแต่ละด้าน ได้แก่ 

กิจการไม่พบปัญหาใดๆ จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 83.60) ในโปรแกรมไม่มีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการใช้
จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 10.4) ต้องเก็บข้อมูลเองเพ่ือน ามาท ารายงานต่างหาก 2 ราย (ร้อยละ 3.00) ไม่
สามารถปรับแต่งได้ (Customize) จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.00) และการจัดท ารายการต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.50) ตามล าดับ 

3) ปัญหาด้านการเชื่อมต่อกันของระบบย่อย 
ปัญหาด้านการเชื่อมต่อกันของระบบย่อยแต่ละด้าน พบว่ากิจการไม่พบปัญหาใดๆ 

จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 88.1) การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานอ่ืนยังท าได้ไม่ดี จ านวน 5 ราย (ร้อย
ละ 7.50) ระบบไม่รวมกันต้องท างานซ้ าซ้อน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.00) และมีปัญหามากกว่า 1 
รายการที่ระบุข้างต้น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.50) ตามล าดับ 

4) ความต้องการที่จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในอนาคต 
ความต้องการที่จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในอนาคตของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ใช้อยู่เดิมจ านวน 67 ราย ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ
ที่ต้องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเดิม จ านวน 66 ราย แต่มีเพียง 1 รายที่ต้องการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จส าเร็จรูปทางการบัญชีในอนาคต เป็นโปรแกรม Express เนื่องจากคุณสมบัติของ
โปรแกรม Express มีวันและเวลาพิมพ์รายงานปรากฏอยู่บนรายการ มีระบบส ารองข้อมูลและจ านวน
เนื้อท่ีในการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณรายการค้าของกิจการ มีระบบเตือนในกรณีบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดหรือข้ามขั้นตอน และในส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม Express ท าให้
พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว และสามารถจัดท ารายงานทางการเงินได้ทันเวลา 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีผลต่อการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมากที่สุด รองลงมา คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี และข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนิภา ตุลยานนท์,ศิริเดช ค าสุพรหมและธีระเดช อังธีระปัญญา (2549) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) พบว่าคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบัญชีมากที่สุด รองลงมา คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และ
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ตามล าดับ 
 ส่วนด้านปัญหาในบริบทของผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่พบปัญหาใดๆ เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้อยู่มีความง่ายต่อการใช้งาน พนักงานมีความช านาญ มี
ความรู้และความเข้าใจ แต่มีบางส่วนที่พบปัญหาเนื่องจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ (2551) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี คือ 
พนักงานบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยนี้เหมาะส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดท าบัญชี ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เท่านั้น  

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน าข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดตากเท่านั้น ไม่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดของจังหวัด
ตากได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละอ าเภอมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึง
ควรมีการวิจัยในทุกอ าเภอของจังหวัดเพ่ือให้เห็นภาพโดยรวม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการน า
ข้อมูลไปใช้ในกาวางรากฐานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัดตากได้ และควร
จะศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 
เอกสารอ้างอิง 

นงนิภา ตุลยานนท์, ศิริเดช ค าสุพรหม และธีระเดช อังธีระปัญญา. (2549). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2551). การวิจัยทางธุรกิจ. ก าแพงเพชร: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวรรณี รุ่งจตุรงค์. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดตาก. (2558). ข้อมูลของนิติบุคคลในเขต อ.เมือง จ.ตาก 
(รายงานเชิงเทคนิค). ตาก: ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดตาก. 

อุไรวรรณ หงส์ชัย. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีและ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. 
วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี   

 
  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce


	สารบัญ2
	ต้นฉบับ v2- part1
	ต้นฉบับ v2- part2
	ต้นฉบับ v2- part3
	ต้นฉบับ-v2-part4-2



